Nabídka služeb pro cestu
na Kongres Evropské zámečnické federace v Portu 2018, Portugalsko
ve dnech 25.-27.5.
Vážení členové federace,
dovoluji si Vám nabídnout zajištění služeb pro cestu na setkání Evropské federace zamykacích
systému v Portu, která je doplněna o návštěvu dalších zajímavých míst v Portugalsku. Pro tyto
účely jsme sestavili speciální poznávací trasu. Cesta je navržena s využitím pronajatého vozu,
který Vám během putování umožní navštívit kromě center Porta a Lisabonu i s další historická
města a pamětihodnostmi. Seznámíte se s typickou krajinou i přírodou a s velmi dlouhou
vinařskou tradicí.
Stručný itinerář:
25.-27.5.
Porto, hotel Quality Inn Portus Cale 4* (cca 200m od kongresového sálu)
27.-28.5.

Douro/Viseu, hotel Quinta da Timpeira 3*
- světově uznávaná tradiční vinařská
oblast obklopující řeku Douro s malebnými
výhledy na její údolí (Folgosa nebo
Armamar),
známé vinařské usedlosti Quinta da Pacheca,
Quinta do Crasto...do Cotto a další.

28.-29.5.
- historické
univerzitou
a Nová
městské
Po cestě do
seznámit s
Fátimou

29.-31.5.

Coimbra, hotel Dona Ines 3*
město s nejstarší
a knihovnou,Stará
katedrála, pitoreskní
centrum.
Évory se můžete
klášterem Batalha a

Évora, hotel Santa Clara 3*
- město obklopeno historickým opevněním, Univerzita, katedrála, kostnicová kaple, Dianin kostel.
Oblast je vyhlášena bohatou vinařskou
tradicí. Vinařství Herdade do Estorao
- jeden z největších vinařských producentů v Portugalsku.
Dále v oblasti Monsaraz - město obklopené hradbami, Sao Pedro do Corval vesnice
vyhlášená keramikou a Alqueva Dam, Estremoz, Vila Viçosa ( Ducal palác) a

31.5.-3.6.

Arraiolos. V oblasti je množství vinařství s možností návštěv.
Lisabon, hotel Botanico 3*

Cena
balíčku pro
jednu
osobu činí
20.580,- Kč
Zahrnuje:
- letenku
Praha-Porto
a
LisabonPorto
se zavazadlem + kabinové
- 9 nocí se snídaní ve 2-lůžkovém pokoji
- pronájem auta 5 dní pro 2 osoby
(poplatek za jednosměrné použití vozu Porto-Lisabon ve výši cca 62EUR není zahrnut a platí
se až na místě)
Doporučujeme zakoupit u nás cestovní pojištění Allianz – balíček za 360 Kč/os.
Kromě cestovního pojištění a léčebných výloh, zahrnuje i pojištění storna ze zdravotních
důvodů, a to až do výše 20.000 Kč/os. (spoluúčast 20%)
Pronájem vozu v termínu 27.5.-1.3.
- vyzvednutí před odjezdem z Porta, vrácení při příjezdu do Lisabonu,
Pronájem 5 dní, vůz velikosti Renault Clio. Na vyžádání lze samozřejmě větší vůz.
V ceně jsou neomezené kilometry, daně a pojištění (havarijka & krádež se spoluúčastí).
(Doporučujeme na místě doplatit připojištění snižující spoluúčast.)
Informace k plánovanému ubytovaní v hotelech 3* (Porto 4*) se snídaní.
http://www.portuscalehotel.com/
http://www.quintadatimpeira.com
http://www.donaines.pt/
http://www.hotelbotanicolisboa.com/
Uvedenou trasy lze modifiovat podle Vašich potřeb, bude-li cestovat více osob společně, tj.např.
s využitím jednoho vozu, případně i hotelového pokoje, cena se sníží. Provedeme překalkulaci.
Předem děkujeme za laskavé vyjádření
S pozdravem
Ing.Radovan Hájek
Action Travel
nám. TGM 1, Příbram
tel.: +420 603 533 333
Ve spolupráci s CMZS ČR a cechmistrem Ing. Petrem Frázem

