
Agentura ArchET 

 

Vás zve na návštěvu megalitů a významných míst 
 

WALESU  
 

který pořádá v květnu 2018 

ve spolupráci s CK TOULKY EVROPOU Praha 
 

 

Termín:  4. – 15. května 2018 

Počet osob: 35 

Průvodkyně: Iva Nyklová 

Doprava: zájezdovým autobusem 

Odjezd: Pá 4.5.2018 6:00 hod. ráno Praha terminál Florenc (viz plánek), dále Plzeň 

  7:00 (místo nástupu bude upřesněno) 

 

Program: 

1. den (4.5.): odjezd z Prahy v 6 hodin / Plzně v 7 h, 

 transfer přes Německo a Lucembursko: zastávka Luxembourg, katedrála, hrob 

 Jana Lucemburského a dále do Dunkerque-ubytování 1x se snídaní 1.100 km/  

 13.-14 hodin jízdy 
 

 

2. den (5.5.): ranní Eurotunel 9:20 Dunkerque – Folkestone a dále směr  Avebury, West  

   Kenneth Long Barrow, Gloucester hotel IBIS 1x se snídaní  340 km 
 

 

3.den (6.5.): zastávka poblíž Worcesteru, Moel Ty Uchaf kruh (Llandrillo), Bangor Travelodge  

   ubyt 7x se snídaní       300 km 
     

 

4. den (7.5.): hora Snowdon - místní úzkokolejkou Llanberis-Snowdon a zpět 
  

 

5. den (8.5.): Din Lligwy, Carreg Lleidr, Capel Coch   (Anglesey)  
 

 

6. den (9.5.): Holy head, Trearddur, Llanfaethlu, Llanfechell - 3 kameny (Anglesey)   

  

7. den (10.5.): Bryn Cader Faner (Porthmadog), Istumcegid (Criccieth)  
 

 

8. den (11.5.): Moelfre, Ceryg Gwinion, kruhy, tanec s horskými duchy  
 

 

9. den (12.5.): Barclodiad y Gawres,  Bryn Gwyn, Dyn Dryfol,Ty Mawr (Anglesey)  

 

10. den (13.5.): přejezd do Hullu, cestou pramen St. Beuno´s,  320 km 

   trajekt Hull - Zeebrugge, odplutí 18.30 
 

 

11. den (14.5): připlutí Zeebrugge, transfer Praha   1.000 km / 12-13 h jízdy 
 

 

12. den (15.5.): návrat do Prahy  

Ubytování vždy ve dvoulůžkových pokojích včetně kajut na trajektu. 

 

Termín přihlášení vzhledem k datu odjezdu: 15. 3. 2018   

Cena zájezdu:   21 000 Kč 

Termíny placení: záloha: 7 000 Kč - do 15. 3. 2018 

   doplatek: 14 000 Kč - do 10. 4. 2018 

 

Cena zahrnuje: 

 program studijní cesty  

 autobusovou dopravu se všemi výlety 

 Eurotunel Dunkerque - Folkestone 

 Noční trajekt Hull do Zeebrugge 

 9x ubytování v hotelu na 3 místech se snídaní (bufetová / Breakfast Box) 

 průvodce, komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku, sladké pokušení. 



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. 

Prosíme, 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 15.4.2018: 

-příjmení a jméno, titul 

-rodné číslo 

-trvalé bydliště včetně PSČ  

-číslo pasu 

-platnost pasu  

 

Na společné zážitky se těší 

 Za agenturu ArchET 

Ing. Pavel Kozák 

 

ODJEZDOVÉ MÍSTO 

 
 

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. 


