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   SPECIÁLNÍ NABÍDKA NA SILMO PARIS 24. - 26.9.2021 
 
Letenky   

OK 760 
24.9. 12:05 
24.9. 13:55 

PRG Letiště Václava Havla, Praha, CZ (terminál 2) 
CDG Charles De Gaulle, Paříž, FR (terminál 2B) 

 

OK 761 
26.9. 14:40 
26.9. 16:25 

CDG Charles De Gaulle, Paříž, FR (terminál 2B) 
PRG Letiště Václava Havla, Praha, CZ (terminál 2) 

 
Ubytování  

IBIS Budget Roissy CDG Paris Nord 2, 2* hotel 
Zac Paris Nord 2, 335 Rue de la Belle Étoile, 95700 Roissy-en-France, France 
Dvoulůžkový pokoj se snídaní pro 2 osoby na pokoji  
 

  
Případně kdyby jste měli zájem o lepší kvalitu hotelu 3* - 4*, dejte na vědomí. 
 

Celková cena  balíčku 9 980 Kč na osobu ve dvoulůžkovém pokoji pro 2 cestující 
 
Cena obsahuje: 

- Zpáteční přímý let Praha – Paříž – Praha v „balíčku“ economy plus  
- Privátní transfer z letiště CDG na hotel a z hotelu na letiště CDG 
- Ubytování uvedené v programu ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní pro 2 osoby  
- 1 příruční zavazadlo do 8kg s max. rozměry 55x45x25cm + 1 odbavené zavazadlo do 23kg.   

 
Cena neobsahuje: 

- Stravování a nápoje mimo uvedené v programu 
- Odbavené zavazadlo, vstupné na veletrh     
- Cestovní pojištění  (možnost individuálně dokoupit cestovní pojištění vč. na covid-19). 
- Cokoliv není uvedeno v tomto programu  

 
Ceny jsou kalkulovány dle momentálních tarifů a nabídek, mohou se kdykoliv změnit.  Cenu je možné 
i snížit v případě, že by klientům stačilo jen příruční zavazadlo, ale pak už nemohou vzít ani kabelku 
nebo laptop.  Neblokujeme pro vás žádný inventář, tak vše záleží na dostupnosti, ale určitě 
doporučujeme rezervovat dříve než se ceny navýší. Čím blíže k odjezdu, tím se ceny navyšují.  
 
Pro kalkulaci na jiné termíny mě neváhejte kontaktovat na martin.svoboda@fractal.cz  
nebo na tel:  +420 211 150 023   
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