
 

DODATOK č. 3 

 ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o.  EXOTIKA 2021 
 
 

Zmeny, opravy a doplnky v katalógu: 

 
Destinácia Maldivy: 
Do ponuky zaraďujeme termín E1204 i s odletom z Košíc. 
Príplatok za leteckú dopravu s odletom z Košíc je 200 € / osoba od 2 rokov.  
Ostatné ceny a príplatky ostávajú v platnosti v zmysle katalógu Exotika 2021 a príslušných dodatkov.  
 
Do ponuky zaraďujeme nové ubytovacie kapacity:  
Hotelový komplex Ellaidhoo Maldives by Cinnamon ☼☼☼☼☼ a hotelový komplex Cinnamon Dhonveli Maldives ☼☼☼☼☼  
Popis je uvedený na www.seneca.sk a www.hechter.sk 

Ellaidhoo Maldives by Cinnamon | hotelový komplex ***** 

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov 

Úroveň 5 6 

osoba na základnom lôžku x 2590 

dospelá osoba na prístelke x 2190 

dieťa od 6 do 11,99 rokov na prístelke x 1790 

dieťa do 5,99 rokov na prístelke x 1190 

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Superior Ocean View, letecká doprava, all inclusive, 1 x za pobyt 
výlet Dolphin Watching alebo Sunset Fishing, vstupné víza, transfér rýchloloďou, služby delegáta, DPH.  
Príplatky » za ubytovanie v bungalove typu Beach 90 €  / izba / noc » za ubytovanie v bungalove typu Water 
190 € / izba / noc 

Cinnamon Dhonveli Maldives | hotelový komplex ***** 
Ceny 9-dňových leteckých zájazdov 

Úroveň 5 6 

osoba na základnom lôžku x 2790 

dospelá osoba na prístelke x 2390 

dieťa od 6 do 11,99 rokov na prístelke x 1890 

dieťa do 5,99 rokov na prístelke x 1290 

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Beach Bungalow, letecká doprava, all inclusive, 1 x za pobyt výlet 
Dolphin Watching alebo Sunset Fishing, vstupné víza, transfér rýchloloďou, služby delegáta, DPH.  
Príplatky » za ubytovanie v bungalove typu Water  150 €  / izba / noc 

 

V Bratislave 26.02.2021 
 
 

                                     
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. 3 ku katalógu Exotika 2021 platí od 01.03.2021.  
 

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 trieda 61, Nitra 949 01,  

IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  

                                                        Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 

http://www.hechter.sk/

