Nabídka
#1605-2
Letenky do Wellingtonu od 10.12. do
půlky ledna pro dvě osoby, návrat
zpět z Aucklandu

Nejlevnější varianta letu
(některé přestupy jsou poněkud delší)

cena celkem:

62 152 Kč

cena na osobu včetně všech poplatků:

31 076 Kč
15:00 09.05.2014

garance platnosti nabídky do:

Odlet
Přílet
Dopravce
--------------------------------------- Cesta tam ------------------------------------------11.12.14 15:50

→

Praha (PRG)

Dubaj (DBX)

12.12.14 00:55

Emirates

13.12.14 06:55

Quantas Airlines

13.12.14 14:50

Quantas Airlines

23:20

35:00

doba na přestup 09:00:00
12.12.14 09:55

→

Dubaj (DBX)

Sydney (SYD)

doba na přestup 02:40:00
13.12.14 09:35

→

Sydney (SYD)

Wellington (WLG)

Čas strávený ve vzduchu / celkový čas cesty:

--------------------------------------- Cesta zpět ------------------------------------------14.01.15 07:05

Wellington (WLG)

→

Sydney (SYD)

14.01.15 08:45

Quantas Airlines

15.01.15 00:40

Quantas Airlines

15.01.15 12:35

Emirates

27:50

44:20

doba na přestup 08:15:00
14.01.15 17:00

Sydney (SYD)

→

Dubaj (DBX)

doba na přestup 08:15:00
15.01.15 08:55

Dubaj (DBX)

→

Praha (PRG)

Čas strávený ve vzduchu / celkový čas cesty:

------------------------------------- Osobní údaje ----------------------------------------Zkontrolujte si prosím osobní údaje (případná chyba může zabránit v odletu dané osobě):
Holčička Ukázková
věk nad 26 let
Chlapeček Ukázka
věk nad 26 let

---------------------------------------- Pojištění -------------------------------------------Přejete si zajistit cestovní pojištění nebo pojištění storna letenky či celého zájezdu?
Alespoň storno letenky Vám vřele doporučujeme → více informací najdete na http://www.odbornik-na-letenky.cz

------------------------------------- Platební údaje ---------------------------------------V případě zájmu je nutná úhrada, tj. přípis prostředků na některý z našich účtů, do konce platnosti nabídky.
Cena za letenku:
Cena za pojištění storna s 20% spoluúčastí
Cena za letenky a pojištění storna *
Bankovní účty:

62 152 Kč
1 554 Kč
63 706 Kč

Česká spořitelna

3539578379 / 0800

Komerční banka:

107-6658380297 / 0100

FIO banka:

přípis je potřeba realizovat o 1 pracovní den dříve → 2900536563 / 2010

Variabilní symbol:

16052

* v případě úhrady částky včetně pojištění potvrzujete, že jste se seznámili s pojistnými podmínkami na webu
http://www.odbornik-na-letenky.cz/pojisteni a že jim rozumíte a s jejich obsahem souhlasíte.

----------------------------------------- Kontakt -------------------------------------------radek@odbornik-na-letenky.cz
Ing. Radek Souček
www.odbornik-na-letenky.cz
Tel.: +420 775 725 885
Servis zajišťuje cestovní agentura Odborník s.r.o., Horní Lhota 66, 678 01 Blansko, IČ: 02572681

