NAŠE TRADIČNÍ A OBLÍBENÁ DESTINACE

KORFU
Oblíbené ubytování našich stálých klientů,
příjemný a profesionální delegát, zkušenostmi
prověřené zázemí - zábavní večery na pláži
v Moraitice nebo liduprázdná pláž a krásné
koupání v Marathias.

Nejbližší z ostrovů západního pobřeží Řecka
svým koloritem tradičního chudého vnitrozemí
snadno naplní dobrodružné touhy cestovatelů,
červen plný barev a květů zase nadchne všechny
milovníky ﬂóry a vlhké středomořské klima
příjemně ZREGENERUJE DÝCHACÍ CESTY astmatiků
a alergiků – léčila se tu i rakouská císařovna Sisi,
jejíž půvabný zámeček je dodnes nejkrásnější
stavbou ostrova.
Pozoruhodná místa: Ženský klášter Vlacherna
a sousední letiště obklopené vodou, pohled z ptačí
perspektivy na mužský klášter v Paleokastritse,
úzké benátské uličky a pevnosti hlavního
města, Pelekas s krásnými západy slunce, jezero
Korission s písečnými dunami, nedobytná pevnost
Angeloskastro na špičatém skalním ostrohu,
členité útesy v Sidari či nejvyšší hora Pantokrator
s výhledem na Albánii.

2020

do 15. 4. 2020

10%

do 30. 12. 2019

9%

do 31. 1. 2020

do 15. 4. 2020

Pro dětské ceny a přistýlky platí sleva 50% z platné slevy na řádné lůžko.
Výše uvedené procentuální slevy se poskytují ze základní katalogové ceny zájezdu
(bez fakultativních služeb a příplatků). Nejvyšší prosincové slevy platí výhradně při
úhradě alespoň 50 % celkové ceny zájezdu současně s rezervací. Sleva není slučitelná s některými dalšími platnými slevami a nelze ji uznat se zpětnou platností.

DĚTI JEN 4 990 KČ

Číslo
zájezdu

Termín

Studia Angelos

Dní

K101

8. 6.-18. 6.

11

(bez stravy)

Studia Basilika
(bez stravy)

lůžko

přistýlka

lůžko

přistýlka

10 790

10 590

10 490

10 290

K102

18. 6.-29. 6.

12

11 890

11 390

11 390

10 790

K103

29. 6.-9. 7.

11

12 890

11 790

11 990

11 390

K111

21. 9.-1. 10.

11

10 990

10 590

10 590

10 290

Rezervace na 733 133 755
nebo ON‑LINE 24 hod. denně
na www.mtmtour.cz

PŘI ÚHRADĚ 100 % SLEVA
DALŠÍ 2 %
V období od 31. 12. 2019 do 15. 4. 2020 můžete získat slevu
další 2 % ze základní katalogové ceny zájezdu (bez fakultativních služeb a příplatků), pokud uhradíte celkovou cenu
zájezdu současně s rezervací.
Nabídka neplatí v případě seniorských slev a zde uvedených slev
pro děti (paušály). Nabídku nelze uznat se zpětnou platností.

LETECKÁ DOPRAVA
Odlety z Prahy a z Brna v podvečerních/večerních hodinách,
návrat do ČR v nočních hodinách kolem půlnoci.
Lety na Korfu společnosti Smartwings jsou kategorizovány
jako krátké lety se službou Buy on Board, tzn. že v základní
ceně není poskytováno žádné občerstvení. Základní studené
občerstvení lze na palubě zakoupit, teplé jídlo lze za příplatek
objednat předem, stejně jako konkrétní sedadla či nadváhu.
Povolená váha zapsaného zavazadla je nově 23 kg/1 kus + 8 kg
kabinové zavazadlo, již nelze váhu sčítat, další zavazadlo či
nadváha nad 23 kg je za příplatek. Aktuální ceny služeb za příplatek a další podrobnosti k Vašemu letu získáte přímo v CK.

MTM tour
CENTRÁLA A REZERVACE
Čs. armády 10, 571 01 Moravská Třebová
tel.: 461 316 303, 461 318 313
mobil: 603 816 884, 733 133 755
e‑mail: ck@mtmtour.cz

MTM tour Ústí nad Orlicí
T.G. Masaryka 1069
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 525 465
mobil: 737 111 886
e‑mail: usti@mtmtour.cz

MTM tour Praha

MTM tour Králíky

Šternberkova 10 (Geops)
170 00 Praha 7
tel.: 266 710 104
mobil: 737 915 107
e‑mail: praha@mtmtour.cz

Valdštejnova 334 (oděvy naproti poště)
561 69 Králíky
mobil: 732 202 193
e‑mail: kraliky@mtmtour.cz

CK MTM tour, s. r. o. je řádně pojištěna pro případ úpadku, ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., u UNION poisťovni, a. s., Bajkalská 29 A,
Bratislava. Pro cesty do zahraničí Vás připojistíme u UNION poisťovni, a. s., podrobnosti o cestovním pojištění najdete na našem webu
www.mtmtour.cz/pojisteni. Podrobné VŠEOBECNÉ PODMÍNKY účasti na zájezdech CK MTM tour najdete na našem webu
www.mtmtour.cz/obchodni‑podminky.

Místní dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře a menšími vlnami
je vhodná pro všechny věkové kategorie, včetně rodin s malými dětmi.

Přímo uprostřed pláže pod palmami najdete jeden z nejznámějších nočních
podniků na Korfu, Golden Beach (latinské a řecké tance, Elvis Presley, hry, koktejly, diskotéky).

Angelos studia
•
•
•
•
•

první mo
na

až

15%

 blíbené ubytování
O
Výborná poloha
Zábavní večery
WiFi, bazén, klima
Exkluzivně u MTM tour

Popis ubytování: Oblíbená studia s výbornou polohou blízko pláže v centrální části
letoviska.
Poloha: Dům obklopený zahradou stojí jen cca 50 m od pláže, blízko jsou obchody,
restaurace, cukrárna a večerní zábava (blízko jednoho z nejznámějších nočních
podniků na ostrově, koktejlového baru Golden Beach).
Stravování: Vlastní vaření. V sousedství přímo na pláži jsou tři dobré restaurace.
Popis pokojů: Dobře vybavená dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky mají
vlastní koupelnu (sprcha, WC, fén), TV (ČT24), balkon nebo terasu, kuchyňský kout
(dvouvařič, lednička, el. varná konvice) a klimatizaci (za příplatek 5 €/den). Další
vybavení domu - sladkovodní bazén s dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma),
jedno studio pro vozíčkáře, WiFi v celém objektu zdarma, možnost grilování.
Pro děti: Dětský bazén, pozvolný vstup do moře, v zahradě houpačka, skluzavka
a ping‑pongový stůl a vedle na pláži menší dětské hřiště. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
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Letecky z Prahy a Brna, ceny v Kč za osobu a pobyt.

Tato nabídka neplatí při uplatnění takových slev, kde je
podmínkou úhrada 50% nebo 100 % ceny zájezdu. (Doplatek
do 50 % celkové ceny zájezdu do 15. 4. 2020, doplatek celkové
ceny nejpozději 30 dnů před odletem na zájezd.)

va

až 20%

Níže uvedená nabídka platí při rezervaci zájezdu do 31. 3. 2020 a je kapacitně
omezená. Vztahuje se na dospělé osoby ve věku 55 let a více a platí pouze při úhradě
minimálně 50 % ceny zájezdu současně s rezervací. Slevu nelze slučovat s žádnými
dalšími slevami a nelze ji uznat se zpětnou platností.

Při rezervaci zájezdu z tohoto letáku do 28. 2. 2020 máte
možnost složit zálohu jen 500 Kč za osobu.

Jedno z největších a nejživějších letovisek jižní poloviny ostrova najdete 20 km
od hlavního města Kerkyry a letiště. Tradiční řecké obrázky najdete ve vesnici
u kostela, úžasným výhledem a všudypřítomnými květinami vás oslní restaurace 75 Steps a čerstvé rybí speciality si dáte v rybářské vesnici Boukari (5 km).
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SLEVY PRO SENIORY 55+

ZÁLOHA JEN 500 KČ

LETOVISKO MORAITIKA

nt
me

Při koupi zájezdu na Korfu z tohoto letáku do 31. 1. 2020 mají děti do 12 let ZDARMA
dopravu a platí jen paušál 4 990 Kč za ubytování, taxy, transfery atp. Tato nabídka
platí pro dítě na přistýlce v doprovodu dvou plně platících osob, a to při úhradě alespoň 50 % celkové ceny zájezdu současně s rezervací. Tuto slevu nelze kombinovat
s žádnými jinými platnými slevami a nelze ji uznat se zpětnou platností.

Sleva 300 Kč pro stálé klienty se přičítá k platné slevě na
první moment a může ji uplatnit ten, kdo se v posledních
pěti letech zúčastnil alespoň dvou pobytových zájezdů
CK MTM tour k moři.
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VĚRNOSTNÍ SLEVA
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SLEVY NA PRVNÍ MOMENT

4 990
Kč

Letecky z Prahy a Brna,
ceny v Kč za osobu a pobyt
Číslo
zájezdu

Termín

Dní

Studia Angelos
lůžko

přistýlka

přist. dítě
do 11,99 let

K101

8. 6.-18. 6.

11

13 490

10 990

8 990

K102

18. 6.-29. 6.

12

13 990

11 590

8 990

K103

29. 6.-9. 7.

11

14 390

11 990

8 990

K104

9. 7.-20. 7.

12

14 790

12 590

8 990

K105

20. 7.-30. 7.

11

14 790

11 990

8 990

K106

30. 7.-10. 8.

12

15 290

12 590

8 990

K107

10. 8.-20. 8.

11

14 790

11 990

8 990

K108

20. 8.-31. 8.

12

14 790

11 990

8 990

K109

31. 8.-10. 9.

11

14 290

11 590

8 990

K110

10. 9.-21. 9.

12

14 290

11 590

8 990

K111

21. 9.-1. 10.

11

13 690

10 990

8 990

Cena zahrnuje: dopravu, transfery na Korfu
letiště/ubytování/letiště, ubytování, lůžkoviny,
ručníky, úklid, služby delegáta, pojištění CK pro
případ úpadku, letištní a bezpečnostní taxy.
Nově zavedená pobytová taxa 0,5 €/studio/noc
se platí po příletu v místě ubytování.
Příplatek za cestovní pojištění 36 Kč dospělá
os./den, dítě do 15 let 25 Kč os./den.
Příplatek za jednolůžkový pokoj zájezd na
12 dní 4 400 Kč, na 11 dní 4 000 Kč.
Infant, tj. dítě do 2 let bez nároku na lůžko
a sedadlo v letadle je zdarma, platí pouze taxy
990 Kč a cestovní pojištění.

TERMÁLY S VÝBORNÝMI LÉČIVÝMI ÚČINKY

PODHÁJSKA

Basilika

LETOVISKO MARATHIAS

Marathias Beach najdete na jihozápadním pobřeží ostrova jižně od letoviska Agios Georgios a 33 km od hlavního města a letiště.
Klidná pobřežní lokalita dýchá nefalšovanou pohodou řeckého venkova a je velmi oblíbená pro jedinečnou pohodu a klid.
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KRÁSNÁ MNOHAKILOMETROVÁ PLÁŽ S JEMNÝM PÍSKEM se táhne od chráněné přírodní lokality u slaného jezera Korission s písečnými
dunami, přes letovisko Agios Georgios, liduprázdnou částí pod pískovcovými srázy (nuda pláž), až k letovisku Santa Barbara. Vstup do
vody je pozvolný, moře otevřené (mohou se tvořit větší vlny), voda je průzračná a čistá.

4 990
Kč

Basilika studia
•
•
•
•
•

 blíbené ubytování našich stálých klientů
O
Krásné koupání
Venkovský klid
WiFi, venkovní posezení
Exkluzivně u MTM tour

Popis ubytování: Oblíbená studia v dobře udržované květinové
zahradě blízko málo navštěvované pláže.
Poloha: Dům stojí cca 150 m od pláže a 10 minut od nejbližšího
obchodu. Starobylou vesnici Marathias najdete 1,5 km směrem do
vnitrozemí, větší a rušnější letovisko Agios Georgios je vzdáleno
45 min chůze. Majitelé domu i protější restaurace jsou ochotní a milí
a vypůjčená auta se přistavují přímo ke studiím.
Stravování: Vlastní vaření. Přímo naproti je malá rodinná restaurace s přátelskou atmosférou. Možnost dokoupení večeří za příplatek
(čtyři chody, možnost výběru hlavních jídel).
Popis pokojů: Pěkná a dobře vybavená dvoulůžková studia s možností jedné přistýlky mají vlastní sprchu, WC, WiFi zdarma, balkon
a kuchyňský kout (dvouvařič, lednička, základní nádobí, el. varná
konvice, kávovar). Zastíněné posezení v zahradě. Klimatizace za
příplatek 5 €/den.
Pro děti: Houpačka v zahradě, pozvolný vstup do moře, jemný písek.

Nejlepší ubytování přímo
u termálního koupaliště
s vlastními termálními bazény.

SLOVENSKÉ „MRTVÉ MOŘE“

Pobyty s bohatým programem,
cvičením, přednáškami a výlety.
Celoročně autobusem
i vlastní dopravou.

Letecky z Prahy a Brna, ceny v Kč za osobu a pobyt
Číslo
zájezdu

Termín

Dní

Studia Basilika
lůžko

přistýlka

přist. dítě
do 11,99 let

K101

8. 6.-18. 6.

11

13 090

10 590

8 990

K102

18. 6.-29. 6.

12

13 490

10 990

8 990

K103

29. 6.-9. 7.

11

13 890

11 590

8 990

K104

9. 7.-20. 7.

12

14 290

11 990

8 990

K105

20. 7.-30. 7.

11

14 290

11 590

8 990

K106

30. 7.-10. 8.

12

14 790

11 990

8 990

K107

10. 8.-20. 8.

11

14 290

11 590

8 990

K108

20. 8.-31. 8.

12

14 290

11 590

8 990

K109

31. 8.-10. 9.

11

13 790

10 990

8 990

K110

10. 9.-21. 9.

12

13 790

10 990

8 990

K111

21. 9.-1. 10.

11

12 990

10 590

8 990

Cena zahrnuje: dopravu, transfery na Korfu letiště/ ubytování/letiště, ubytování, lůžkoviny, ručníky, úklid, služby
delegáta, pojištění CK pro případ úpadku, letištní a bezpečnostní taxy.
Nově zavedená pobytová taxa 0,5 €/studio/noc se platí po
příletu v místě ubytování.
Příplatek za cestovní pojištění 36 Kč dospělá os./den, dítě
do 15 let 25 Kč os./den.
Příplatek za večeře zájezd na 12 dní (10 večeří) 3 300 Kč, na
11 dní (9 večeří) 2 970 Kč.
Příplatek za jednolůžkový pokoj zájezd na 12 dní 3 300 Kč,
na 11 dní 3 000 Kč.
Infant, tj. dítě do 2 let bez nároku na lůžko a sedadlo v letadle je zdarma, platí pouze taxy 990 Kč a cestovní pojištění.

Hotel Borinka

Penzion Energy I

Penzion Energy II

• K
 omfortní ubytování přímo na
termálním koupališti
• Spojovací chodba k bazénům,
wellness a procedurám
• Chutná polopenze

• Vnitřní a venkovní termální

• Vnitřní termální bazén

bazén
• Wellness centrum „Římské
lázně“
• Cvičení, přednášky, večer
s vínem

s hydromasáží jen pro
ubytované
• Stylová restaurace, balkon
s výhledem na koupaliště
• Cvičení, přednášky

VÍCE INFORMACÍ o celoroční nabídce autobusových zájezdů na Podhájskou (termíny, ceny, informace o ubytování, trasy
autobusu atp.) najdete v samostatném letáku PODHÁJSKA 2020 a na našem webu www.mtmtour.cz

