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Dovolená a zdejší cestovky
Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí a ještě nevíte, kam, můžete využít následující informace o cestovních kancelářích, které
mají svoje sídlo v Praze 14.

Začněme cestovní kanceláří PEPA, která již jedenáctou sezonu pořádá zájezdy pro přátele přírody a rybáře. Najdete ji v Hloubětíně
poblíž plaveckého stadionu, kde má svoji kancelář šestým rokem. Jejími klienty jsou především rybáři, kteří si mohou vybrat ze zájezdů
do nejlepších rybářských revírů v zahraničí, především však ve Švédsku či Norsku, a dále například lidé, kteří chtějí prožít klidnou
dovolenou zpestřenou rybolovem. Cestovní kancelář PEPA podporuje myšlenku rybolovu metodou chyť a pusť , její sesterskou
společností je agentura Top Fishing. Dále rozvíjí spolupráci s renovovanými zahraničními partnery, která umožňuje nabídnout výpravy
do všech koutů světa.

Dalmacijatour je malá cestovní agentura rodinného typu s nově otevřenou kanceláří v Bryksově ulici na Černém Mostě. Jak už její
název napoví, je zaměřena na Chorvatsko. Svým klientům nabízí klidné lokality mimo rušná turistická střediska
(jak ubytování, tak stravování, případně jako doplňkovou službu zajištění dopravy). Všechny nabízené pobytové destinace majitel
cestovky Tomislav Vojnović osobně navštívil, takže může plně garantovat jejich dobrou úroveň. Díky laskavosti Chorvatské turistické
kanceláře v Praze, osobně její ředitelky Mirjany Žilić, má Dalmacijatour k dispozici více reklamních materiálů a prospektů o
Chorvatsku než největší tuzemské cestovní kanceláře.

CAORLE TOUR v Kučerově ulici na Černém Mostě pořádá pobytové zájezdy do starobylého, malebného rybářského městečka
Caorle, které se nachází mezi Terstem a Benátkami. Klientelu tvoří hlavně rodiny s dětmi. Letos svoji nabídku rozšířila o zájezdy do
Chorvatska, blízko ostrova Kornaty.

V obchodní pasáži Centra Černý Most najdete agenturu Centrum zájezdů, která nabízí prodej destinací od více jak 150 cestovních
kanceláří. Největší nabídka se týká řeckých ostrovů. Pořídíte tu i zájezdy na poslední chvíli (last minute). Otevřeno má denně od 9 do 22
hod. Rovněž tu můžete jako na jediném místě v Praze uzavřít o víkendu cestovní pojištění.

Závěrem chceme ještě upozornit na velkou letní cestovatelskou soutěž, která probíhá od 1. května do 31. srpna v Centru Černý
Most. Informace o podmínkách soutěže naleznete v info stáncích CČM.
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