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POZVÁNKA  NA  DEVÍTIDENNÍ  LETECKÝ  POBYTOVÝ ZÁJEZD  

DO  TURECKA – HOTEL LIGHTHOUSE 
 

 

TERMÍN:  7. 6. - 15. 6. 2018 
 

Odlet z letiště: Praha 
 

DESTINACE: Turecko > Egejský region - Bodrum/ hotel LightHouse 4 hvězdičky 

 

Cena:  11 200,- Kč/os.  
 

Hotel Lighthouse Deluxe Resort & SPA je postaven na mírném svahu přímo nad písčito-oblázkovou pláží (na pláž se dostanete 

výtahem z hotelu). Do centra letoviska Ortakent – Yahşi je to cca 1 km, do města Bodrum cca 12 km. 

 

K vybavení hotelu patří hlavní budova a vedlejší budova, která se nachází přes místní komunikaci (budovy jsou spojené 

tunelem). Hostům je k dispozici vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní restaurace, dvě restaurace à la carte, šest barů, 

internetový koutek, minimarket, konferenční prostory, tři bazény pro dospělé a dětský bazén se skluzavkou. V lobby je možné 

Wi-Fi připojení na internet zdarma. 

 

Vybavení pokoje 

Pěkné klimatizované pokoje mají koupelnu s vanou nebo sprchou a WC, vysoušeč vlasů, telefon, SAT-TV, bezpečnostní 

schránku, minibar (zdarma nealkoholické nápoje po příjezdu) a balkon nebo terasu. Na vyžádání lze zajistit dětskou postýlku 

zdarma. Hotel nabízí také ubytování v club suite pokojích, které se nacházejí ve vedlejší budově a skládají se z ložnice a 

obývacího pokoje se sofa. 

 

Stravování 

Program all inclusive zahrnuje snídaně (7.30–10.00), oběd (12.30–14.00) a večeře (19.30–21.30) formou bufetu. Pozdní 

snídaně (10.00–10.30). Snack během dne (11.30–16.30). Zmrzlina (15.00–16.00). Káva, čaj (17.00–18.00). Půlnoční snack 

(00.00–07.00). Po předchozí rezervaci možnost povečeřet 1x za pobyt v restauraci à la carte. Neomezené množství vybraných 

místních alko nápojů (10.00–24.00), nealko nápoje, káva a čaj v lobby baru 24 hodin denně. 

 

Pláž a plážový servis 

Písčito-oblázková pláž hned před hotelem. Lehátka a slunečníky zdarma. 

 

Pro děti 

Bazén, dětské hřiště. 

 

Sport a zábava 

Hotel Lighthouse provozuje fitness centrum. Na místě pracuje animační tým a najdete zde také sdílený lounge a hernu.  

 

Služby za poplatek 

Trezor, klimatizace 

 

Povolená hmotnost zavazadla: 

15 kg zavazadlový prostor + 5 kg kabina 

 

Cena zahrnuje 

Ubytování, leteckou dopravu včetně povinných příplatků a paliva, transfer v místě pobytu, stravu dle uvedení – all inclusive, 

služby delegáta, pojištění CK proti úpadku, pojištění včetně storna.  
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PŘIHLÁŠKY:  zasílejte na adresu:  Organizace nevidomých z.s., Fritzova 2, 586 01 Jihlava 

   nejpozději do 20. 1. 2018, na pozdější přihlášky již nebude brán zřetel. 

 

První zálohu je nutné zaplatit nejpozději do 20.1. 2018 ve výši   5.000,- kč 

Druhou zálohu je nutné zaplatit  nejpozději  do 28.2.2018  ve výši 4.000,- kč 

Třetí zálohu zaplaťte, prosím, nejpozději do 15.3.2018 ve výši 2.200,- kč  

 
Doprava:  informace týkající se odjezdu budou upřesněny 14 dní před odjezdem.  
 

Bankovní spojení:  Poštovní spořitelna, č.ú.: 219215137/0300  var. symbol:  105 

nebo můžete platit v hotovosti na adrese:  Organizace  nevidomých  z.s., Fritzova 2, 586 01 Jihlava 
 

 

Všechny zájezdy se budou řídit přiloženými storno poplatky. 
 

 

NA PŘÍJEMNÝ  POBYT  VÁS  VŠECHNY  SRDEČNĚ  ZVE 

 

Pavel Hegner 

………………………………………………………………………. 
 

Závazná přihláška 

na  devítidenní rekreační pobyt do Turecka 

 
 

Jméno, příjmení: _________________________________________________________ 

 

Adresa:_______________________________  Pojišťovna:________________ 

 

PSČ:___________ Telefon:______________________ Mobil:_____________________ 

 

Rodné číslo: ____________________ Číslo OP: ________________________________ 

 

Č.ZTP,ZTP/P:____________č.pasu:____________________Platnost do:____________  

 

V________________________ dne:____________________ Podpis:_________________    


