DODATOK č. 3
ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. LETO 2021
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Spojené arabské emiráty:
Dovoľujeme si vás informovať o zmene charakterisktiky All inclusive v hoteli Hilton Double Tree Marjan Island:
Pôvodný text:
skoré aj neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • pestré občerstvenie počas
dňa • káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje miestnej výroby, víno, kokteily •
detské menu • pestré hotelové animačné programy pre deti i dospelých • detský miniklub od 4 - 12 rokov • plážové osušky
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži
Nový text:
raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické
nápoje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje miestnej výroby, víno, kokteily v hotelom vyhradených hodinách (12:00-00:00) •
hotelové animačné programy pre deti i dospelých • detský miniklub od 4 - 12 rokov • plážové osušky • slnečníky a ležadlá
pri bazéne a na pláži
Destinácia Španielsko:
Dovoľujeme si vás informovať o zmene charakterisktiky All inclusive v hoteli Miramar Calafell:
Pôvodný text:
raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov • počas obedov a večerí servírované víno, čapované pivo, soft drinky,
minerálna voda • počas dňa k dispozícii v hotelovom snack bare vybrané lokálne alkoholické nápoje (napr. čapované
pivo, gin, vodka, whisky, brandy, vermut), nealkoholické nápoje (voda, džúsy, malinovky), vybrané miešané nápoje,
sangría • káva, čaj • vo vyhradených hodinách rôzne snacky, napr. hamburger, hotdog, pizza, hranolky • zmrzlina •
koláčiky • hotelové animácie
Nový text:
raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov • počas obedov a večerí servírované víno, čapované pivo, soft drinky,
minerálna voda • počas dňa k dispozícii v hotelovom snack bare čapované pivo, nealkoholické nápoje (voda, džúsy,
malinovky), vybrané miešané nápoje, sangría • káva, čaj • vo vyhradených hodinách rôzne snacky, napr. hamburger,
hotdog, pizza, hranolky • zmrzlina • koláčiky • hotelové animácie
Destinácia Zakyntos:
Dovoľujeme si vás informovať o zrušení Klubovej dovolenky v slovenskom jazyku v hoteloch Palazzo di Zante, Zante
Imperial Beach a Zante Royal Resort. Animácie budú fungovať v hotelovom režime.
V Bratislave 07.06.2021

Ing. Jozef Sedlár v.r.
riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.

Mgr. Oliver Kluch
riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o.

Tento dodatok č. 3 ku katalógu Leto 2021 platí od 08.06.2021.
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