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S Dalmacijatour za krásnou dovolenou

Jsme malá cestovní agentura rodinného typu působící v Praze od roku 1998. Od letošního března vám můžeme nabídnout naše služby
v nové kanceláři v Bryksově 729/69 na Černém Mostě (5 minut od konečné metra). Loni jsme vypravili přes tisíc spokojených klientů
do 37 lokalit v Chorvatsku - Istrií počínaje přes Dalmacii až po Dubrovník. Všechny pobytové destinace jsme osobně navštívili, takže
můžeme na sto procent garantovat jejich dobrou úroveň (neočekává vás po příjezdu, jak se někdy stává, nepříjemné překvapení).
Především poskytujeme ubytování v apatmánech, hotelích či karavanech nejen v Chorvatsku, ale v jakémkoliv evropském městě. Jako
doplňkovou službu nabízíme dopravu autobusem, letadlem nebo autem, u vybraných lokalit můžeme zajistit stravování (polopenzi,
plnou penzi, možnost výběru kontinentnální, mezinárodní nebo místní kuchyně). Děti do 3 let mají pobyt zdarma, do 12 let s 50%
slevou.

Nejlevnější ceny ubytování v plné sezoně na osobu a týden činí jen 1 990 Kč. Za vybraný pobyt zaplatíte zálohu ve výši 10 až 30 %
ceny, zbytek doplatíte na místě v euro. Na přání klienta jsme schopni zkontaktovat a zajistit ubytování v kterékoliv lokalitě Chorvatska,
můžeme nabídnout také pobyty v chorvatských lázních a plavby lodí po Jadranu. Místo prezentace formou klasických katalogů, které si
jsou u všech cestovních kanceláří téměř navlas podobné, si zakládáme na osobním přístupu. To znamená, že klient si může vybrat z
fotografií ubytovacích zařízení, k dispozici má kvalitní videozáznam, případně může vyhledat doplňující údaje na internetu
(www.dalmacijatour.cz). Dále při zakoupení zájezdu obdrží zdarma automapu Chorvatska, itinerář cesty, knížku o Chorvatsku a
prospekty okolí destinace. Známou chorvatskou pohostinnost okusíte už v okamžiku, kdy vám pan Vojnović, majitel agentury, nabídne
k přípitku rakiji. Naše kancelář je otevřena v pondělí až pátek (9 - 12 a 13 - 18 hod.), případně si lze po telefonu (81 91 00 99) domluvit
schůzku na jinou dobu, a to i o víkendu.

Na vaši návštěvu se těší Tomislav a Jana Vojnovićovi.
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