
Agentura ArchET

Vás zve na letní pobyt 
v megalitech

BRETANĚ
který pořádá v červenci 2015

ve spolupráci s CK TOULKY EVROPOU Praha

Termín: 10.7. – 19.7. 2015
Počet osob: 38
Průvodkyně: Iva Nyklová
Doprava: zájezdovým autobusem
Odjezd: Pá 10.7.2015, 6.00 hod. ráno Praha aut. nádraží Holešovice, dále  Plzeň před

vlakovým nádražím 8.00.
Program:
1.den 10.7.: ráno odjezd z Prahy a Plzně do Francie, příjezd do Reims, nocleh hotel

Premiere classe Reims, event. prohlídka katedrály 
2.den: prohlídka katedrály v Reimsu, přejezd Vannes, cestou Monteneuf, nocleh hotel

B & B Vannes Est 
3.den: megality Carnac, Le Manio, Mané Kerioned, Le Mustoir, nocleh na stejném místě (Vannes)
4.den: Erdeven, Mane Groh, La chaise de Cesar , přejezd Quimper, nocleh IBIS Budget Quimper
5.den: ostrov Ile de Sein (plavba lodí z Audierne cca 8.00 tam, cca 17.00h. zpět), dolmen Pors-
          Poulhan, nocleh na stejném místě
6.den: Camaret  + další místo
7.den: Kernic, Men-Marz + Brigognan,  nocleh na stejném místě
8.den: přejezd do Chartres, cestou St. Just, nocleh hotel Inn Resto Novo
9.den: Chartres: katedrála (řidiči 9 hod .pauza) odjezd do 16 h. Transfer do Čech
10.den 19.7.: návrat do Čech

Pobyt je určen všem, kdo mají zájem o megalitické stavby a jejich energie.

Cena pobytu: 14 900 Kč
Cena zahrnuje:
* autobusovou dopravu vč. německé obratové daně a všech poplatků
* 8x ubytování se snídaní v Premiére Classe / B&B  a IBIS Budget a Inn Resto Novo na 4
  místech: 1x Remeš, 2x Vannes, 4x Quimper a 1x Chartres - 2lůžkové pokoje s 
  příslušenstvím na pokoji (WC, sprcha), zpravidla bohatá bufetová snídaně
* pojištění CK proti úpadku a cestovní pojištění (vč. pojištění na storno zájezdu)
* infomateriály (xeromapky/plánky) 
* sladké pokušení
Cena nezahrnuje: 
* zpáteční lodní trajekt na Ile de Sein (k 29.1.2015 nebyl ještě plavební řád ani cena známé),   
  předpokládaná cena trajektu cca 800 Kč / osobu + možné navýšení v řádu stokorun 
* vstupné, event. jen v Chartres do podzemí, bude upřesněno.

Přihlášky k účasti podávejte mailem agentuře ArchET České Budějovice
e-mail: pavla@archet.org 

Termíny placení: 1. záloha: 5000 Kč –  do 20.2.2015
2. doplatek: 9900 Kč -  do 15.5.2014

Zálohu i doplatek uhraďte na účet agentury ArchET číslo 109545231/0100  tak, aby byly na účet
připsány  do uvedených termínů (převod  trvá  asi  tři  dny)  . Jako variabilní symbol uveďte rodné
číslo plátce. Do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno, není–li v názvu účtu.



Prosím, abyste sdělili na e-mail nebo poštovní adresu agentury: Ing. Pavel Kozák, agentura Archet,
Zátkovo nábřeží 11, 370 01 České Budějovice následující údaje o každém účastníku (pokud již nejsou
v agentuře z některého předchozího pobytu) do 31.5.2015:
-příjmení a jméno, titul
-rodné číslo
-trvalé bydliště včetně PSČ 
-číslo pasu
-platnost pasu 
 

Na společné zážitky se těší

                                                     Za agenturu ArchET

                                                          Pavel Kozák

VÝPIS Z CESTOVNÍCH PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE STORNA:
5.5   Zákazník může odstoupit od CS kdykoli bez udání důvodů a to pouze písemně 
a naprosto jednoznačnou formou. Za den odstoupení od CS ze strany zákazníka je 
považován den, kdy byla od zákazníka do CA písemně doručena informace o zrušení 
jeho účasti na zájezdu. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CA níže 
stanovené odstupné (stornopoplatek) a CA je povinna vrátit zákazníkovi vše, co 
od něj obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené CS. 
6. Odstupné
6.1 Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne oznámení 
CA do  začátku zájezdu (poskytnutí první služby). Den nahlášení a den poskytnutí 
první služby se nezapočítává.
Výše odstupného za každou jednotlivou osobu činí:      
46 dní a více před rozhodnou skutečností  500 Kč
45 dní až 31 dní      30 % z celkové ceny objednaných služeb
30 dní až 15 dní      60 % z celkové ceny objednaných služeb
14 dní až 8 dní        80 % z celkové ceny objednaných služeb           
7 dnů a méně        100 % z celkové ceny objednaných služeb
6.2 V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze 
své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100 % z 
ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z ceny 
nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s 
pozdním nástupem. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CA za zákazníka 
ke dni odstoupení od CS převyšují odstupné stanovené procentním výpočtem, 
zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto výdajů Při zrušení účasti bude 
zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné. 
Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.
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