1. Beach Club Font De Sa Cala Resort 4*
termín

1.4. – 30.5.

1.6. - 30.6.

1.7. – 26.7.

27.7. – 23.8.

24.8.-20.9.

21.9-30.9

1.11.-18.11.

cena v eur

64

74

91

101

91

74

64

Ceny jsou uvedeny v EUR na dospělou osobu a noc s polopenzí (nápoje v ceně).

doplatky
jednolůžkový pokoj
výhled na moře
junior Suitte
plná penze
all inclusive
rekreační poplatek

cena v eur
24
5
7
17
34
2-4

tenisový dvorec/hod
posilovna
půjčení kola/den

slevy
dítě 2-12 let
s jedním dospělým
dítě 2-12 let
se dvěma dospělými *

30%
60% (50%)

doplatky a slevy jsou uvedeny v eurech na osobu a den
*v termínu 1.6.-20.9.2020 sleva 50%

cena v eur
12-14
7
10-15

2. Hotel Na Taconera 4*
termín

30.3.-4.5.

5.5.-31.5.

1.6.-20.6.

21.6.-31.7

1.8.-22.8.

23.8.-30.9

1.10.-31.10.

jednolůžkový
dvoulůžkový economy
dvoulůžkový standard
dvoulůžkový s terasou
dvoulůžkový superior

67
47
53
56
59

55
37
43
46
48

67
47
53
55
58

82
59
65
68
71

103
76
82
86
90

82
59
65
68
71

55
37
43
46
48

Ceny jsou uvedeny v EUR na dospělou osobu a noc se snídaní.
economy – výhled do vnitrozemí
standard – výhled na mořskou stranu
s terasou – terasa, výhled na mořskou stranu
superior – 4. a 5. patro budovy, terasa, krásný výhled na mořskou stranu
cena je jednotná ve všech termínech
děti 2-5,99 let
děti 6-11,99 let
Ceny jsou uvedeny v EUR na dítě a noc se snídaní.

7
12

doplatky
polopenze dospělí
polopenze děti (do 11,99 let)
all inclusive dospělí
all inclusive děti (do 11,99 let)

cena v eur
4
4
23
13

slevy
děti 0-1,99 let

zdarma

cena v eur
tenisový dvorec/hod
posilovna
půjčení kola/den
Plážový volejbal/hod

15
dopoledne - zdarma
odpoledne - 5 eur
10-15
16

3. Aparthotel Canyamel Sun a Sunrise 3*
termín

leden-březen,
listopad

prosinec

duben

květen, říjen

červen

červenec-září

cena v EUR/noc

60

70

80

100

110

120

Za apartmán je účtován poplatek 50 EUR za pobyt za závěrečný úklid.
Vratná záloha na vybavení apartmánu je ve výši 80 EUR.
Možnosti obsazení apartmánů: max. 3 dospělí nebo 2 dospělí + 2 děti (do 14 let).

doplatky
snídaně dospělí, děti
večeře dospělí
večeře děti (od 2 do 11,99 let)

cena v eur
5
20
10

cena v eur
tenisový dvorec/hod
půjčení kola/den

12-15
10-15

Transfer z letiště v Palma de Mallorca do místa pobytu / z místa pobytu na letiště v Palma de Mallorca 50 EUR jednosměrná cesta pro 1-5 osob. Pro více
osob je možná přeprava smluvním dopravcem: 5-8 osob 130 eur, 9-12 osob 155 eur, 13-16 osob 180 eur, 17-20 osob 200 eur, 21-30 osob 220
eur/jednosměrná cesta.

Zapůjčení auta
Půjčovna aut je poblíž letiště (z letiště Vás odveze do půjčovny minibus zdarma).
Auto předem zamluvené vyzvednete po příletu v půjčovně a vracíte opět v téže půjčovně v den odletu. Je potřeba mít sebou kreditní (ne debetní) kartubez karty nelze auto vypůjčit!! .
Cena zapůjčení auta na den:
Škoda fábia (13-53 EUR) - Opel zafira kombi (22-89 EUR), záleží na typu auta, období a počtu dní, na kolik si auto půjčíte.
Více na www.parkfly.info

Zajištění minibusu, autobusu na výlety:
pro 1-15 osob

260 eur/půl den (doba trvání do 4 hodin), 330 eur/celý den (doba trvání 4-8 hodin)

pro 16-24 osob

300 eur/půl den (doba trvání do 4 hodin), 380 eur/celý den (doba trvání 4-8 hodin)

pro 25-35 osob

325 eur/půl den (doba trvání do 4 hodin), 440 eur/celý den (doba trvání 4-8 hodin)

