
Telefon:

Cena: Počet: Celkem: 3 000 Kč
6 590 Kč 1 6 590 Kč do 31.10.

0 Kč

0 Kč 30 dní před odj.
0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

6 590 Kč

          Podpis zákazníka
Razítko a podpis CK Pavel Hégr - Čestyl 

(nebo obch. zástupce)

Slevy: (-)

nutné vlastní povlečení/nebrat spacák/věci nebalit do kufru/lyžování 1. den Präbichl, další 4 dny Lachtal

Cena celkem:

CK Pavel Hégr - ČESTYL:
Koncesní listina vydána Živnostenským úřadem Brno-střed pod č.j.K/18830/01 s následným zřízením provozovny. V obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Brně zapsáno v oddílu A, vložce číslo 16946.

……………………….

Ubytování je v souladu s právními předpisy cílové země.

Údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadovaných zdravotních dokladech pro cestu a pobyt v cílové zemi jsou uvedeny na www.mzv.cz

Požadavek/přání klienta: (Nezávazný požadavek bez právního nároku)

Uhrazena dne:

Svým podpisem na této smlouvě prohlašuji, že souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře, které jsem 
převzal(a) jako nedílnou součást této smlouvy, a to za všechny osoby uvedené v této smlouvě. Dále prohlašuji, že jsem se v objednávce 
na www.cestyl.cz nebo ve vytištěných informacích o zájezdu seznámil(a) se všemi charakteristickými znaky o ubytovacím místě, poloze, 
kategorii, stupni vybavenosti ubytování, rozsahem stravování a obsahem ceny vybraného zájezdu. Souhlasím se zpracováním osobních 
údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Na základě zmocnění uděluji uvedený souhlas a uzavírám tuto smlouvu rovněž jménem 
všech spolucestujích osob.                             K uplatnění práva na reklamaci musí dojít bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců 
od skočení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, podle cestovní smlouvy, jinak toto právo 
zaniká. Cestovní kancelář může na vyřízení celé záležistosti čerpat zákonnou lhůtu 30 dní.

Datum

Splatný do:

Uhrazen dne:

Pojištění:

Doprava:

Pobytová taxa:

…………………………………………………..……

Cestující:

……………………..

Příjmení

Příplatky: (+)

Základní cena:

Dětská cena:

Záloha:

Objednavatel (zák. zástupce):

Doplatek:

Jméno Datum narození

Datum narození Bydliště

Bydliště

Příjmení

Doprava: autobusem

Brno Pojištění:

Jméno

bude upřesněn do 30.11.2017

E-mail:

polopenze + balíček na svah

Rakousko

penz.Lachtal, pokoje se spol. SWC

Zájezd:

komplexníNástupní místo:

Smlouva o zájezdu
uzavřená dle § 2521 a násl. Občanského zákoníku

VŠECHNY ZÁJEZDY UZAVŘENÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ JSOU POJIŠTĚNY VE SMYSLU ZÁK. Č.159/1999 Sb. 

Termín zájezdu:

Stravování:

Ubytování:Místo pobytu: Lachtal-školní výcvik SŠTE Brno

Rozsah služeb:




