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DOPLŇKOVÉ SLUŽBY K ZÁJEZDŮM DO KAMPÁNIE: 
 

LETECKÁ DOPRAVA NA OSTROV ISCHIA, CAPRI , do SORRENTA, POSITANA, na AMALFI, do 
NEAPOLE ( KAMPÁNIE) 

Ceny transferů platné pro ostrov Ischia, ostatní destinace na vyžádání 
 

__________8-mi a 15-ti denní pobyty (7/14 nocí na Ischii)___________ 
 
1/Odlety PRAHA:   
PO, ST, PÁ, NE  s leteckou společností EASYJET (po celý rok, v červenci 
a srpnu pouze PO, PÁ)  
Předpokládaný letový řád platný v době tisku katalogu: PRG-NAP 09:10-11:15 NAP-PRG 06:30-08:40  

2/Odlety VÍDEŇ:   
denně  s leteckou společností EASYJET (po celý rok, v červenci a srpnu 
pouze PO, PÁ) 
Předpokládaný letový řád platný v době tisku katalogu: různé časy letů dle vybraného odletového dne 

 
Cena letenky:  

od 2.990,- Kč/os – bez odbaveného zavazadla!  
Cena zahrnuje letenku v základní ceně včetně LT, palivového příplatku a emisního 
příplatku (celkem ve výši 1.600,-/osoba) kalkulovanou v optimální knihovací třídě, 
kabinové zavazadlo (o maximálních rozměrech 56x45x25 cm), dámskou kabelku nebo 
notebook (o maximálních rozměrech 45x36x20cm).  
Odbavená zavazadla jsou za příplatek: 

• Odbavené zavazadlo max. 15kg/osoba 1.450,-/osoba/obousměrně 

• Odbavené zavazadlo max. 23kg/osoba 1.650,-/osoba/obousměrně 

• Ceny zavazadel jsou na zpětné ověření, jejich cena je pohyblivá, aktuální příplatek Vám rádi 

sdělíme. 

 

Transfery:  
z letiště v Neapoli na ostrov Ischia do hotelu a zpět – závislé na počtu osob * 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 osoba 3.950,- 
2 - 5 osob 2.500,-/os. 
Od 6 osob 1.500,-/os. 
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3/ Pravidelné odlety PRAHA:   
SOBOTA s leteckou společností Travel Service/SmartWings  
(termíny odletů viz. níže - poslední pobytový letecký termín 28.09. – 05.10.) 
Předpokládaný letový řád platný v době tisku katalogu: PRG-NAP 11:35-13:30 NAP-PRG 14:15-16:10  
 
Cena letenky:   

7.490,-/osoba  
Cena zahrnuje obousměrnou letenku včetně LT, palivového příplatku, emisního příplatku 
(celkem ve výši 1.600,-/osoba), kurzového rozdílu do výše 200CZK a 1 zavazadla do 
23kg/osoba. 
 

Transfery:   
1.500,- Kč/os (z letiště v Neapoli na ostrov Ischia do hotelu a zpět) 
 
 
POZOR!!! 
1/ Cena letecké dopravy je platná pro letenky v rámci naší objednané kapacity od letecké 
společnosti. V případě, že se bude letenka dokupovat nad rámec této kapacity, požaduje 
letecká společnost poplatek 400,-/letenka, který jsme nuceni požadovat. Případně může být 
nabídnuta aktuální cena na poslední kusy letenek. Klient bude o této skutečnosti 
informován.   
2/ Cena jednosměrné letenky bude účtována jako 60% z ceny obousměrné letenky.  
3/ První a poslední den zájezdu slouží primárně k přepravě na místo pobytu a zpět.  
 

červen červenec srpen září 

01.06.  8/7 06.07.  8/7 03.08.  8/7*    07.09.  8/7 

08.06.  8/7 13.07.  8/7 10.08.  8/7*    14.09.  8/7 

15.06.  8/7 20.07.  8/7 17.08.  8/7*    21.09.  8/7 

22.06.  8/7 27.07.  8/7* 24.08.  8/7*    28.09.  8/7 

29.06.  8/7  31.08.  8/7*  
* V těchto termínech lze letenky pouze dokoupit za výše zmíněný příplatek a cena transferu je 

pak dle tabulky v bodu jedna a dva dle počtu osob.   

 
__________Vícedenní pobyty___________ 

 
 
Odlety na vícedenní pobyty jsou možné kombinací leteckých dopravců, tj. 
TVS/SmartWings, EASYJET, dle letového řádu společností. Konkrétní 
poptávky Vám zodpoví naši pracovníci.  

 
_________________Kombinovaná doprava______________ 
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KOMBINOVANÁ DOPRAVA – tam BUS/zpět LET či naopak (ceny na 
vyžádání v CK) 
 
Ostrov Capri – cena letecké či autobusové dopravy a ceny transferů na vyžádání 
-  podle počtu osob. 
Sorrento, Positano, Amalfi – transfery na vyžádání – podle počtu osob. 
 
 
 
 
 
 
 


