dovolená u moře i na
horách

ZÁJEZD PRO STUDENTY CCV
HOTEL SEMPATI 3+* / SEVERNÍ KYPR
Termín: 13.9. - 20.9.2020 z Prahy
Cena: 12.790 Kč/os
Strava: snídaně + oběd

SOUČÁSTÍ POBYTU JE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI S ING. STEINOVOU
A
ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA S MGR. ROUBALOVOU
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PŘIHLÁŠKY U ING. STEINOVÉ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15.11.2019 ZÁLOHA: 4.000 KČ/OS SPLATNÁ
PŘI PODPISU SMLOUVY DOPLATEK: 8.790 KČ/OS SPLATNÝ DO 10.7.2020

POLOHA
hotel je situován v severní části ostrova ve městě Lapta. V roce 2013 prošel rozsáhlou rekonstrukcí.
Hotel má svou vlastní písečnou pláž, na kterou je přístup po několika schodech. V blízkém okolí
najdete obchůdky i restaurace. Město Kyrenia je vzdáleno cca 15 km, letiště v Ercanu cca 55 km.
VYBAVENOST
recepce, venkovní bazén s oddělenou částí pro děti, směnárna, prádelna (za poplatek), WiFi
ve společných prostorách (zdarma), trezor na recepci (zdarma).
UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky s balkonem nebo franc. oknem, vlastní soc. zařízení,
telefon, TV, fén, individuálně ovládaná klimatizace, trezor, minibar a kávovar (za poplatek).
Ubytování je zajištěno v hlavní hotelové budově a rovněž v přilehlých bungalovech, které jsou
součástí areálu.
STRAVOVÁNÍ
polopenze - kontinentální snídaně, oběd
PLÁŽ
písečná soukromá pláž 100 m od hotelu, přístupná po několika schodech. Počet lehátek a
slunečníků kapacitně omezen. Možnost využití dalších pláží v okolí (za poplatek).
CENA ZA OSOBU ZAHRNUJE
7x ubytování, 7x polopenzi, letenku, transfer z letiště do pobytového místa a zpět, letištní,
bezpečnostní a pobytové taxy, základní palivový a emisní poplatek, pojištění proti úpadku dle
zákona č. 159/99Sb.
CENA NEZAHRNUJE
pojištění léčebných výloh bez limitu plnění včetně pojištění storna zájezdu, doporučujeme
dokoupení za 290 Kč/os do 70,99 let a za 580 Kč/os od 71 let včetně
NÁŠ NÁZOR
+ hotel v klidné lokalitě, vhodný pro seniory
+ cena
+ vlastní soukromá pláž hned u hotelu
- na pláž se musí po pár schodech

Cestovní agentura Dovln.cz tel: 777 666 024, 481 025 584; email: info@dovln.cz Bankovní
spoj.: 2700165665/2010 Fio banka; 208934769/0300 ČSOB

dovolená u moře i na
horách

VÝLETY V DESTINACI
(možno objednat zároveň se zájezdem za CZK, nebo koupit na místě za Eura)

LODNÍ VÝLET
Nezapomenutelná plavba lodí podél Kyrenijského pobřeží. Vyplutí z přístavu v Kyrenii, zastávka na
vyhlášené pláži Escape na západní straně ostrova s možností vodních sportů (za poplatek). Po
chutném obědě na palubě lodi zastávky v zátokách na koupání v křišťálově průzračném moři.
Cena zahrnuje: přepravu lodí, oběd, služby průvodce
Cena: 1120 Kč

KYPERSKÁ NOC
autokarový výlet
Atraktivní a žádaný program plný folkloru a kyperských specialit. Předkrm "meze", bohatý hlavní
chod a doprovodný kyperský folklorní program bude jistě zajímavou výpravou za kyperskými zvyky
a tradicemi.
Cena zahrnuje: večeři, dopravu, folklórní program
Cena: 980 Kč

FAMAGUSTA
autokarový výlet
Známé město a významný přístav leží na východním pobřeží ostrova. Navštívíme klášter sv.
Barnabáše, kde je dnes umístěno archeologické muzeum a muzeum středověkých ikon. Součástí
klášteru je rovněž kaple s hrobem sv. Barnabáše, který je považován za zakladatele kyperské církve
a patrona Kypru. Po prohlídce zastávka v oblíbeném římském městě Salamis s pozůstatky
antického sportoviště a lázní, soch, mozaik a divadla. Po obědě následuje prohlídka známého
města Famagusta se zachovalými středověkými hradbami, návštěva tzv. Othelovy věže, která
dostala své jméno podle slavné Shakespearovy hry, dále prohlídka mešity a původně gotické
katedrály sv,. Mikuláše ze 13. století. Na závěr navštívíme i tzv. "město duchů Varosha.
Cena zahrnuje: vstupy dle programu, oběd, dopravu, služby průvodce
Cena: 1260 Kč

POLOOSTROV KARPAZ
autokarový výlet
Výlet za poznáním typického kyperského života na nejzajímavější část ostrova Kypr, civilizací dosud
nedotčenou krajinu, poloostrova Karpaz s nádhernou přírodou, kde dodnes žijí polodivocí osli.
Prohlídka lidové stáčírny olivového oleje s možností ochutnávky i nákupu oleje. Návštěva kláštera
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Apoštola Ondřeje, jež je nejvýznamnějším poutním místem řeckých Kypřanů v severní části ostrova
a zároveň nejvýchodněji položená stavba na ostrově. Po obědě v restauraci u pláže možnost
koupání na nejkrásnější pláži severního Kypru - Zlatá pláž. Cestou zastávka ve vesničce Dipkarpaz s
možností prohlídky mešity.
Cena zahrnuje: vstupy dle programu, oběd, dopravu, služby průvodce
Cena: 1400 Kč

KYRENIA
autokarový výlet
Oblíbený a žádaný výlet s možností návštěvy pozůstatků známého hradu svatého Hilariona, který
se dle pověsti stal inspirací pro hrad ze Sněhurky od Disneyho. Hrad ležící v pohoří "Pěti prstů"
anbízí překrásné výhledy na celé pobřeží Kyrenie. Po prohlídce návštěva vesničky Bellapais, kde
známý anglický spisovatel Lawrence Durrell napsal svou slavnou autobiografii "Hořké citrony", kdy
pobýval v sousedství opatství Bellapais. Opatství Bellapais je považováno za mistrovské dílo
gotického umění a ze svých ochozů nabízí fantastický výhled na Kyrenii. Prohlídka mohutného
hradu v Kyrenii s vrakem antické lodi starým 2300 let a možnost procházek či nákupů v
kyrenijském přístavu, který je považován za nejkrásnější na celém Kypru.
Cena zahrnuje: dopravu, oběd, vstupy dle programu, služby průvodce
Cena: 1400 Kč

HLAVNÍ MĚSTO NICOSIA
autokarový výlet
Vyhledávaný výlet do hlavního města Nicosia (Lefkosia), které je jako jediné hlavní město na světě
rozdělené mezi 2 státy - severní a jižní Kypr. Během návštěvy spatříte tzv. "zelenou linii" - hranici
mezi severním a jižním Kyprem, zachovalé hradby, Kyrenijskou bránu ze 16. stol. s jedním z
hlavních vstupů do starého města v Nikosii, katedrálu sv. Sofie, která byla r. 1581 přeměněna na
mešitu Selimiye. Dále návštěva Büyük Han (Velký Hostinec), původně hostinec z 16. století, posléze
vězení. Možnosti nákupů v severní části města příp. v obchodech v jižní části Nicosie. K přechodu
hranice na jižní Kypr je nutný cestovní pas.
Cena zahrnuje: dopravu, služby průvodce
Cena: 980 Kč
Program výletů je orientační, s podrobným programem Vás seznámí zástupce CK na místě. Výlety
jsou organizovány místním obchodním partnerem a za předpokladu dostatečného zájmu
účastníků. Ceny výletů jsou orientační a mohou být v průběhu sezóny změněny.
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Pořadatelem zájezdu je ck Kovotour Plus, IČO: 62301055
Autorizovaným prodejcem zájezdu je Dovln.cz, IČO: 16415345
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