
Letní dovolená s jógou v luxusním hotelu na Mallorce
Václav Krejčík – Jakub Šamberger 

Zájezd je již obsazen 
(zájemci se mohou hlásit jako náhradníci)

Hotel Playa Esperanza**** 
Termín: 03.06. - 10.06.2017 (8 dní/7 nocí):   27800 Kč/os.   s polopenzí v P/2  

Cena zahrnuje: leteckou přepravu z Prahy na Mallorcu vč. letištních poplatků, transfer z letiště na hotel a zpět, ubytování s polopenzí 
na 7 nocí, služby česky nebo slovensky mluvícího delegáta, povinné pojištění CK ve smyslu zákona č.159/99 Sb., joga dle programu.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (info v CK), fakultativní služby

 

Na co se rozhodně můžete těšit: 
Jóga pod vedením 2 lektorů jógy. 

Cvičí se v krásných, rozlehlých zahradách, v červnu je zde příjemné slunné počasí. 

Přihlášky a informace: V CA Sunset  tel: 377 478 648, 775 998 352, email: info@sunsettravel.cz 
CA SUNSET Marie Šebestová, Skupova 24, 301 00  Plzeň, Tel: 377 478 648, 775 998 352

 IČ: 64385027, E-mail: info@sunsettravel.cz, www.cksunset.cz /pořadatel zájezdu CK Exim Tours zajišťuje CA SUNSET/

Příjemný luxusní hotel Playa Esperanza, který je situovaný u pláže Muro. Stojí v zahradách s výměrou 60 000 m² a 
otevírá se z něho překrásný výhled na moře. Hotel se nachází jen 100 metrů od přírodní rezervace S'Albufera, která je 
ideální pro pěší a cyklistické výlety. Nejbližší golfový klub najdete v Alcúdii, 15 minut jízdy od hotelu.
Vybavení: Součástí hotelu je vstupní hala s recepcí, která je pro hosty k dispozici 24 hodin denně. Dále se v hotelu 
nachází restaurace, bar, lázně, tělocvična a rovněž tři venkovní bazény, u kterých mohou hosté zdarma využít lehátka a 
slunečníky.
Ubytování: Ubytování je nabízené v komfortně zařízených pokojích, které mají individuální klimatizaci. Součástí každého 
pokoje je vlastní sociální zařízení, dále mají hosté k dispozici telefon, televizor a za poplatek rovněž minibar či trezor.
Strava:  Program polopenze zahrnuje snídaně a večeře, které jsou podávány formou bufetu. V okolí hotelu se nachází 
restaurace a bary, kde mohou hosté ochutnat nejen místní speciality.
Služby:  Internetové připojení v prostorách recepce je za poplatek. Hosté si dále mohou pronajmout kolo, navštívit 
wellness a spa centrum. V hotelu jsou pořádány pravidelné animační a večerní programy.
Pláž:  Hotel se nachází přímo na pláži, která má písčitý povrch. Na pláži jsou lehátka a slunečníky za poplatek.
(Poznámka: třetí den dovolené a v případě deště se necvičí)

http://www.cksunset.cz/

	



