Cestovní kancelář DUHA TOUR s.r.o.
Opavská 823, 708 00 Ostrava - Poruba tel./fax: 596 918 333, 775 637 066
e-mail:duhatour@seznam.cz www.duhatour.cz

Závazná přihláška pro pobyt v Chorvatsku – letovisko GRADAC
AP/studia Vesna
Pobyt u moře v termínu: 10.8 – 19.8.2018
Jméno a příjmení …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Datum narození:……………………………………………………………rodné č.:……………………………………………………číslo pasu:………………………………………….
tel.č. osoby……………………………………………………………..…… e-mail ……………………………………………………………..………………………………………………………

1. záloha do 26.1.2018
2. doplatek do 25.5.2018

2 990,- Kč/ dítě do 15 let
2 990,- Kč/dosp. osoba
zaplacena dne: …………………………………………………………..
3 500,- Kč/dítě do 15 let
4 000,- Kč/dosp. osoba
doplacen dne: ……………………………………………………………..
+ pobytovou taxu podle věku klienta + pojištění (pokud klient požaduje)
(v případě netančících sleva - 800 Kč)

Požaduji pojištění léčebných a úrazových výloh v zahraničí včetně storna zájezdu

ano ne

( 300,- Kč/dosp.osoba/pobyt, 150 Kč/dítě do 18 let/pobyt, jedno dítě do 6 let v doprovodu dosp. osoby zdarma)
Závazné přihlášky a platby budou přijímat: p. Leona Novosádová, tel.: 607 759 635, novosadova-lea@volny.cz,

www.tanecniskola-novosadovi.cz

Potvrzuji svým podpisem správnost všech údajů uvedených na přihlášce, a že jsem se seznámil(a) se smluvními podmínkami včetně
stornovacích poplatků a souhlasím s nimi.
Podpisy účastníka zájezdu:
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