
Agentura ArchET

Vás zve na návštěvu megalitů a významných míst

WALESU 
A 

SEVEROVÝCHODNÍHO IRSKA 
který pořádá v září 2017

ve spolupráci s CK TOULKY EVROPOU Praha

Termín: 1. – 11. září 2017
Počet osob: 36
Průvodkyně: Iva Nyklová
Doprava:      zájezdovým autobusem
Odjezd:        Pá 1.9.2017 7.00 hod. ráno Praha terminál Florenc
(viz plánek), dále Plzeň před vlakovým nádražím 8.00.

Program:
1. den 1.9.: Odjezd z Prahy ráno, příjezd do Dunkerque, nocleh

hotel Premiere classe Dunkerque Est
2. den: Brzy ráno (snídaně) přejezd do Calais, 9:20 Eurotunel 

Anglie, lokality Rollright Stones, Hoar Stone (Enstone) - 
nocleh v hotelu IBIS Coventry, denní transfer cca 400 
km

3. den: přejezd do Bangoru, cestou vodopád Pistyll Rhaedr, dle 
časuBranӓs Uchaf – nocleh Travelodge Bangor, 

4. den: Ostrov Anglesey: Bryn Celli Du, St. Cwyfan. Trajekt 
Holyhead – Dublin 14:10 hod. / 4 hod./, přejezd na ubyt.
Dundalk hotel Ramada Dundalk

5. den: Beaghmore megalitický areál, dle času Carnanbane - 
Ballybriest hrob (Draperstown), Severní Irsko

6. den: Ballykeel (Camlough), Ballymacdermott (Newry), 
Annaghmare (Crossmaglen), Crobane  (Newry) - Severní
Irsko

7. den: Lougcrew (Navan)
8. den: Dolmen Proleek (Dundalk), Ravensdale Park - kruh, 

řada, Kilnasaggart  (vše Jonesborough), Slieve Gullion 
(Newry Severní Irsko jižně) hrob

9. den: Přejezd do Rosslare, cestou Tara - trajekt z Rosslare v 
16,30 hod. do Cherbourgu (Stenaline), příjezd v 10,30 
hod. následujícího dne - /18 hod./ - nocleh na trajektu 
ve 4-lůžkových kajutách

10. den: Příjezd do Cherbourgu v 11:30 hod. Přejezd do Prahy, 
transfer cca 1400 km. 



Zastávka v Paříži katedrála St.Denis / hroby králů/ noc v
buse

11. den 11.9.: Návrat do Plzně / Prahy nad ránem

Pobyt je určen všem, kdo mají zájem o megalitické stavby a krajinné 
energie.  

Cena pobytu: 19.900 Kč 

Zahrnuje:

 autobusovou přepravu po celou dobu cesty (s rezervou cca 4.500 
km)

 Eurotunel do Anglie
 trajekt Holyhead - Dublin 
 trajekt Rosslare -Cherbourg s ubytováním ve 4-lůžkových kajutách
 8x ubytování ve Francii, Anglii a Irsku dle rozpisu na 4 místech, 8x 

snídaně
 komplexní cestovní 

pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
 pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
 infomateriál
 sladké pokušení.

Termíny placení: 1. záloha:        6 000 Kč - do 15.4.2017
2. doplatek:  13 900 Kč - do 10.7.2017        

  
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 31.5.2015:
-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

http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
http://www.toulkyevropou.cz/garance.php


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.
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