
 
DODATOK č. 8 

ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.  LETO 2018 
 
 

Zmeny, opravy a doplnky v katalógu: 
 
Destinácia Korfu: 
 
Hotel Alkyon Beach 
Oprava opisu hotela: 

Popis: recepcia • wifi pripojenie na internet na recepcii (zdarma) • priestranná klimatizovaná reštaurácia • denný bar 
s vonkajšou terasou s posedením • bazén • oddelený detský bazén • terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• snack bar pri bazéne  

Destinácia Zakynthos: 
 
Hotel Zante Imperial Beach 
Oprava opisu hotela: 

Vybavenie: vstupné priestory s recepciou a posedením • wifi pripojenie na internet na recepcii • priestranný bazén s pool 
barom • tobogán a detský vláčik • detský bazén • terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • detský klub • 
supermarket a obchod so suvenírmi  

Stravovanie: formou all inclusive (raňajky, obedy a večere v reštaurácii Lydia v časti Zante Royal Resort)  

Destinácia Egypt: 

 
hotel  SEA STAR BEAU RIVAGE 
 
Dovoľujeme si Vás informovať o zmene cenníkovej položky a to nasledovne: 
Pôvodne cenníková položka „1. dieťa do 14 r. na prístelke“ sa mení na „1. dieťa do 12 rokov na prístelke“. 
Pôvodne cenníková položka „2. dieťa do 7 r. na prístelke“ sa mení na „2. dieťa do 6 rokov na prístelke“. 
Pôvodne cenníková položka: „2. dieťa 7 - 14 r. na prístelke“ sa mení na „ 2. dieťa od 6 do 12 r. na prístelke“ 
 
Destinácia Chorvátsko: 
 
Hotel Pula 
Oprava opisu služieb: 
 
SUN & FUN klub: animačný program v slovenskom jazyku pre deti i dospelých v období od 15.07. do 19.08.2018  
 
V Bratislave 12. 6. 2018. 
 
 
 
 
 
                                             

Ing. Jozef Sedlár v.r.      Mgr. Oliver Kluch 

riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.    riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
 
 
Tento dodatok č. 8 ku katalógu Leto 2018 platí od 12.6.2018  

 

CK SENECA TOURS, spol s r.o., cestovná kancelária, Lichnerova 40, 903 01 Senec,  
IČO: 17640270, DIČ: 2020362817, IČ DPH: SK2020362817,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 12438/B 

  

CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o., Štefánikova 43, Nitra 949 01,  
IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 


