LAST MINUTE


 Blue Bay
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 286.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 668.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
01.02. - 10.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 286.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 668.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
08.02. - 17.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 286.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 668.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
15.02. - 24.02.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 286.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 668.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
22.02. - 02.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 286.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 668.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
29.02. - 09.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 286.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 668.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
07.03. - 16.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 286.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 668.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 952.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
14.03. - 23.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 933.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 231.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 399.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 886.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 179.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 747.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR

Le Canonnier****
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR

Le Mauricia****
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 663.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Long Beach*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 231.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 399.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 389.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 569.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR

Le Victoria****+
1 877.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 019.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
2 026.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 179.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 770.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 979.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 998.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 149.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
2 054.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 209.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 821.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 959.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
21.03. - 30.03.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 868.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 635.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Long Beach*****
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 156.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 552.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 669.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 593.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 789.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 886.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 896.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 719.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
28.03. - 06.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 766.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 626.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 914.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 059.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 775.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 909.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 314.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 489.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
04.04. - 13.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 812.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Canonnier****
1 561.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 679.00 EUR

Le Mauricia****
1 561.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 679.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 914.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 059.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 766.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 314.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 489.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
11.04. - 20.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 635.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 784.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Mauricia****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Le Canonnier****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 914.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 059.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 691.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 314.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 489.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
18.04. - 27.04.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 635.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 495.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Mauricia****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Le Canonnier****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 914.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 059.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 691.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 314.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 489.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
25.04. - 04.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 635.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 779.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Mauricia****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Le Canonnier****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 914.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 059.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 017.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 169.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 691.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 314.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 489.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
02.05. - 11.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 635.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 128.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 289.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 779.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Mauricia****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Le Canonnier****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 886.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 691.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 286.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 459.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
09.05. - 18.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 017.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 169.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 779.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 487.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 599.00 EUR

Le Canonnier****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Le Mauricia****
1 505.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 619.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 738.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 869.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 886.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 063.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 219.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
16.05. - 25.05.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 580.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 699.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 779.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 524.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 639.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Canonnier****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR

Le Mauricia****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 738.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 869.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 821.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 959.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 063.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 219.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
23.05. - 01.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 580.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 699.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 779.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 468.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 375.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 479.00 EUR

Le Canonnier****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR

Le Mauricia****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 738.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 766.07 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 063.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 219.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
30.05. - 08.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 580.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 699.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 779.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 468.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 356.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 459.00 EUR

Le Canonnier****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR

Le Mauricia****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 738.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 756.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 063.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 219.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
06.06. - 15.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 580.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 699.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 779.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 989.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 468.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 468.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

La Pirogue****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 356.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 459.00 EUR

Le Canonnier****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR

Le Mauricia****
1 440.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 549.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 505.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 619.00 EUR

Long Beach*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 738.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 421.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 529.00 EUR

Le Victoria****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 756.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 063.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 219.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 691.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 819.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
13.06. - 22.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

La Pirogue****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 459.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 569.00 EUR

Le Canonnier****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Mauricia****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 859.07 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 999.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
20.06. - 29.06.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

La Pirogue****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 459.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 569.00 EUR

Le Canonnier****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Mauricia****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 859.07 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 999.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
27.06. - 06.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 589.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 709.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

La Pirogue****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 496.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 609.00 EUR

Le Canonnier****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Mauricia****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 886.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
04.07. - 13.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 682.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

La Pirogue****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Canonnier****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Mauricia****
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 728.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
11.07. - 20.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 700.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 829.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Sugar Beach Resort*****
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

La Pirogue****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Canonnier****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR

Le Mauricia****
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Belle Mare
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 756.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
18.07. - 27.07.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 719.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 849.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Pointe aux Piments
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Bel Ombre
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Poste de Flacq
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Palmar
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
25.07. - 03.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Blue Bay
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Grand Gaube
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Poste Lafayette
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
01.08. - 10.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 477.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 589.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
08.08. - 17.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 886.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 029.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 459.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 569.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 886.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 896.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 039.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
15.08. - 24.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 459.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 569.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 859.07 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 999.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
22.08. - 31.08.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 570.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 459.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 569.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 859.07 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 999.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
29.08. - 07.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
1 979.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 129.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 589.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 709.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 496.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 609.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 840.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 979.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 886.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 029.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 165.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 329.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
05.09. - 14.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 231.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 399.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
1 942.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 089.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 314.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 489.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
12.09. - 21.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 231.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 399.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
2 882.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 099.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 626.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 570.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 689.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 542.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 659.00 EUR

Le Canonnier****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Mauricia****
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 607.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
1 970.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 119.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 017.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 169.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 524.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 639.00 EUR

Le Victoria****+
1 793.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
1 924.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 417.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 599.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 793.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 929.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 728.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 859.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
19.09. - 28.09.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 756.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 889.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 821.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 959.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 342.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 519.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 309.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 3 559.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 682.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 809.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 607.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 729.00 EUR

Le Canonnier****
1 635.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Le Mauricia****
1 635.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 759.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 635.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 759.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 017.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 169.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 193.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 359.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 580.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 699.00 EUR

Le Victoria****+
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
2 017.17 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 169.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 417.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 599.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
1 979.97 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 129.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 766.07 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 899.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
26.09. - 05.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 812.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 933.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 079.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 886.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 179.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 877.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 019.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 747.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Mauricia****
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR

Le Canonnier****
1 673.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 799.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 663.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 017.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 169.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR

Le Victoria****+
1 877.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 019.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
2 128.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 417.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 599.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
2 054.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 209.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 821.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 959.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
03.10. - 12.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 868.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
1 989.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 139.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 886.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 179.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 877.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 019.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 747.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 831.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 969.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Le Mauricia****
1 700.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 829.00 EUR

Le Canonnier****
1 700.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 829.00 EUR

Merville Beach by LUX****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 663.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Long Beach*****
1 784.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 919.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 017.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 169.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR

Le Victoria****+
1 924.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 069.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
2 128.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 417.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 599.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
1 914.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
2 054.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 209.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 821.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 959.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
10.10. - 19.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 868.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
2 063.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 219.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 886.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 179.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 877.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 019.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 747.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 914.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

Le Canonnier****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR

Le Mauricia****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 663.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Long Beach*****
1 952.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 099.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 175.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 339.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR

Le Victoria****+
1 979.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 129.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
2 128.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
2 714.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 919.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Palmar
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
2 035.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Balaclava
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
2 054.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 209.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Anse La Raie
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 821.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 959.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Calodyne
17.10. - 26.10.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 868.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Blue Bay
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Shandrani Resort & Spa*****
2 063.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 219.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Le Morne
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Le Morne*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR

The St. Regis Mauritius Resort*****
3 886.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 4 179.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Gaube
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



LUX* Grand Gaube****+
1 877.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 019.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste Lafayette
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Radisson Blu Poste Lafayette****
1 747.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 879.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Flic en Flac
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



La Pirogue****+
1 868.37 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 009.00 EUR

Sugar Beach Resort*****
1 914.87 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 059.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Grand Baie
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Merville Beach by LUX****+
1 710.27 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 839.00 EUR

Le Canonnier****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR

Le Mauricia****
1 738.17 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 869.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Belle Mare
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Émeraude Beach Attitude***
1 663.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 789.00 EUR

Long Beach*****
1 952.07 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 099.00 EUR

Constance Belle Mare Plage*****
2 333.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 509.00 EUR

LUX* Belle Mare*****
2 491.47 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 679.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Pointe aux Piments
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Récif Attitude***+
1 654.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 779.00 EUR

Le Victoria****+
1 979.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 2 129.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Bel Ombre
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Tamassa by LUX*****
2 128.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 289.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:39LAST MINUTE


 Poste de Flacq
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Constance Le Prince Maurice*****
3 207.57 EUR
raňajky
pôvodná cena 3 449.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Palmar
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Ambre Hotel****
2 035.77 EUR
all inclusive
pôvodná cena 2 189.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Balaclava
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Maritim Resort & Spa*****
2 054.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 209.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Anse La Raie
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Hotel Blumarine Attitude****
1 821.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 959.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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 Calodyne
24.10. - 02.11.
letecky (Viedeň) 7 nocí



Zilwa Attitude****
1 868.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 2 009.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú dopravu Viedeň/Praha/Budapešť–Maurícius–Viedeň/Praha/Budapešť v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky
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