LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
02.02. - 09.02.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 012.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 089.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 068.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 149.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 403.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 509.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
09.02. - 16.02.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 040.67 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 119.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 096.47 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 179.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 449.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 559.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
16.02. - 23.02.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 124.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 209.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 180.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 269.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 449.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 559.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
23.02. - 01.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 124.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 209.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 180.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 269.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 449.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 559.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
01.03. - 08.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 124.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 209.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 180.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 269.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 403.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 509.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
08.03. - 15.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 124.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 209.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 180.17 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 269.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 403.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 509.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
15.03. - 22.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 208.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 299.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 254.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 349.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 468.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 579.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
22.03. - 29.03.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 403.37 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 509.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 449.87 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 559.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 812.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 949.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
29.03. - 05.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 347.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 449.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 394.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 499.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 626.57 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 749.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
05.04. - 12.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 012.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 089.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 068.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 149.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 561.47 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 679.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
12.04. - 19.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 012.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 089.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 068.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 149.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 449.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 559.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
19.04. - 26.04.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 012.77 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 089.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 068.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 149.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 403.37 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 509.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
26.04. - 03.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Bin Majid Beach Resort****
836.07 EUR
polpenzia
pôvodná cena 899.00 EUR

Hilton Marjan Island*****
1 012.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 1 089.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
1 068.57 EUR
polpenzia
pôvodná cena 1 149.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 487.07 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 599.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
03.05. - 10.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
761.67 EUR
raňajky
pôvodná cena 819.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
826.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 889.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 226.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
10.05. - 17.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
677.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 729.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 152.27 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 239.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
17.05. - 24.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
677.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 729.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 142.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 229.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
24.05. - 31.05.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
677.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 729.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 142.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 229.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
31.05. - 07.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
677.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 729.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 142.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 229.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
07.06. - 14.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
677.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 729.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 142.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 229.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
14.06. - 21.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
677.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 729.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 142.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 229.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
21.06. - 28.06.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Hilton Marjan Island*****
677.97 EUR
raňajky
pôvodná cena 729.00 EUR

Hilton RAK Resort & Spa*****
733.77 EUR
raňajky
pôvodná cena 789.00 EUR

Bin Majid Beach Resort****
780.27 EUR
polpenzia
pôvodná cena 839.00 EUR

Rixos Bab Al Bahr*****
1 142.97 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 229.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
06.09. - 13.09.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Rixos Bab Al Bahr*****
1 226.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
13.09. - 20.09.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Rixos Bab Al Bahr*****
1 226.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
20.09. - 27.09.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Rixos Bab Al Bahr*****
1 226.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 319.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
27.09. - 04.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Rixos Bab Al Bahr*****
1 263.87 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 359.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
04.10. - 11.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Rixos Bab Al Bahr*****
1 319.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 419.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
11.10. - 18.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Rixos Bab Al Bahr*****
1 319.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 419.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58LAST MINUTE


 Ras Al Khaimah
18.10. - 25.10.
letecky (Bratislava) 7 nocí



Rixos Bab Al Bahr*****
1 319.67 EUR
all inclusive
pôvodná cena 1 419.00 EUR



Ceny zájazdov zahŕňajú: • leteckú prepravu Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha-Dubai-Bratislava/Viedeň/Budapešť/Praha v optimálnej rezervačnej triede vr. letiskových a bezpečnostných poplatkov, letiskovej asistencie a prípadného palivového príplatku • privátne transfery letisko–hotel–letisko • príslušný počet nocí vo vybranom ubytovaní • stravovanie podľa výberu • služby česky hovoriaceho delegáta (úvodná informačná schôdzka + asistencia po telefóne) • zákonné poistenie podľa zákona č. 281/01 Zb.

Ceny zájazdov nezahŕňajú: • pobytovú taxu na pobyty od 01.11.2015 (platí sa na mieste pri check-oute, 5* hotel - 20 AED/izba/noc, 4* hotel - 15 AED/izba/noc, 3* a 2* hotel 10 AED/izba/noc) • komplexné cestovné poistenie (2,70 EUR/os./deň) • príplatok za vyššiu rezervačnú triedu letenky

Vygenerované: 26.1.2016 - 15:58

