
Agentura ArchET

Vás zve na letní pobyt 
v megalitech

BRETANĚ 
který pořádá v červenci 2019

ve spolupráci s CK TOULKY EVROPOU Praha

Termín: 12.7. – 21.7. 2019
Počet osob: 36  
Průvodkyně: Iva Nyklová
Doprava:      zájezdovým autobusem
Odjezd:        Pá 12.7.2019, 7.00 hod. ráno Praha Florenc, dále  Plzeň (místo bude upřesněno) 
                    8.00.
Program:
1.den   12.7.: ráno odjezd z Prahy a Plzně do Francie, příjezd do Reims, nocleh hotel 

Premiere classe, event. prohlídka katedrály 
2.den: prohlídka katedrály v Reimsu, přejezd Vannes, cestou Foret de Paimpont - Merlinův hrob, nocleh
                   Premiere classe Vannes 2x
3.den: megality Carnac, Le Manio, Mané Kerioned, Le Mustoir
4.den: Erdeven - řady, dolmen Mané Groh, La chaise de Cesar , přejezd Quimper, nocleh IBIS Budget

Quimper 4x
5.den: ostrov Ile de Sein (plavba lodí z Audierne cca 8.00 tam, cca 16.00h. zpět),  kameny Saint - Kodelic

(Pouldreuzic
6.den: Penmarc´h, menhir Kerscaven, megality Quélarn, menhir Treffiagat a okolí
7.den: Kernic, Men-Marz + Brigognan, menhir Kerloas
8.den: přejezd do Chartres, cestou St. Just, nocleh IBIS Style
9.den: Chartres: katedrála (řidiči 9 hod .pauza) odjezd do 16 h. Transfer do Čech
10.den  21.7.: návrat do Plzně / Prahy v ranních hodinách
Pobyt je určen všem, kdo mají zájem o megalitické stavby a jejich energie.   

Cena pobytu:    16 490 Kč 

Cena zahrnuje:
* autobusovou dopravu vč. německé obratové daně a všech poplatků
* 8x ubytování se snídaní   příslušenstvím na pokoji (WC, sprcha), zpravidla bohatá bufetová snídaně
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
* cestovní pojištění (vč. pojištění na storno zájezdu), http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* infomateriály (xeromapky/plánky) 
* sladké pokušení
Cena nezahrnuje: 
* zpáteční lodní trajekt na Ile de Sein 
  předpokládaná cena trajektu cca 800 Kč / osobu + možné navýšení v řádu stokorun 
* vstupné, event. jen v Chartres do podzemí, bude upřesněno.
                                                  
Termíny :  1. nejzazší přihlášení a platba zálohy:       5 000 Kč –    do 15.3.2019

    2. doplatek:                                            11 490 Kč  -   do 15.6.2019          

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 31.5.2019:
-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
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