Agentura ArchET
Vás zve na studijní pobyt s Pavlem Kozákem
v posvátných lokalitách

LANGUEDOCU
který pořádá v říjnu 2018
ve spolupráci s CK TOULKY EVROPOU Praha
Termín: 5. 10. – 14. 10. 2018
Počet osob: 30
Průvodkyně: Iva Nyklová
Doprava: zájezdovým autobusem
Odjezd: Pá 5. 10. v 23:45 hod, Praha ul. Na Florenci., Plzeň před
vlakovým nádražím, nebo Prazdrojem – bude upřesněno.
Program:
1. den: 5. 10. odjezd z Prahy / Plzně, noční transfer přes Německo
2. den: cestou dopoledne sv. Otilie (Odilo), a přejezd do Francie
- 2x IBIS Budget, 25 Avenue Charles Dupuy, Le Puy en Velay
3. den: Le Puy-en-Velay Kaple sv. Michala a další místa v Le Puy en Velay
nocleh v hotelu jako předešlého dne
4. den: přejezd do Carcassonne, cca 400 km, cestou klášter Lodéve + tamní megality
- 5x ubytování v hotelu IBIS Budget Carcassonne la Cite, Avenue du Général Leclerc
5. den: Rennes le Chateau - fara, kostel, Sauniérův hrob, Tour Magdala /vstupné/
6. den: Megality severně Carcassone, Carcassone město
7. den: Hrad Montségur a jeho energetická místa /vstupné/
8. den: Rennes le Chateau - jeskyně Máří Magdalény a okolí
9.den: Saintes Maries de la mer, a noční návrat domů: 1.400 km / 16 hodin
10. den (14.10.) návrat do Čech - dojezd v poledním čase (okolo 12. hodiny)
Cena pobytu 13.900 Kč zahrnuje:
* dopravu,
* služby průvodce,
* 7x ubytování se snídaní v hotelu IBIS Budget,
* komplexní cestovní pojištění vč. pojištění na storno zájezdu,
http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
* sladké pokušení
Přihlášky k účasti podávejte mailem agentuře ArchET České Budějovice
e-mail: pavla@archet.org
Termíny placení: 1. Záloha:
5.000,- 15.6.2018
2. Doplatek: 8.900,- 20.8.2018
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 15.6.2018:
-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

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.

