Milí priatelia,
cieľom Mostov25plus je okrem iného vytvárať priestor na stretávanie a vzájomné spoznávanie sa. Jedným
z najlepších priestorov na spoznávanie sa je strávenie spoločného času na dovolenke.
Ak ešte nemáte naplánovanú dovolenku, pridajte sa k nám spoznávať rozprávkovú Kappadokiu spolu s CK
Avema v období od 21.do 28.10.2015.
Kappadokia je jednou z najviac navštevovaných oblastí v Turecku. Za jej krásami prichádzajú turisti z celého
sveta. Zázrak prírody, ale aj centrum histórie. Krajina, ktorá ako by patrila inej planéte. Podzemné mestá,
byzantské svätyne a kostoly, rozprávkové prírodné útvary a múzeá pod otvoreným nebom, dedičstvo po
dávno zabudnutých národoch… Kappadokia.
Cena zájazdu je 699 €, avšak po dohovore s CK Avema som dohodla pre Mosťákov zľavu 250 €, takže akciová
cena pre nás je 449 €. (Cena zahŕňa spiatočnú letenku do Turecka vrátane palivových príplatkov, ubytovanie
na 8 dní a 7 nocí v prvotriednych 4* a 5* hoteloch, bohaté raňajky formou švédskych stolov, wellness
v niektorých hoteloch, služby profesionálneho slovenského a tureckého sprievodcu, vstupné poplatky do
pamiatok a objektov, transfery v Turecku pohodlným klimatizovaným autobusom, poistenie CK proti
insolventnosti).
Cena za 1 lôžkovú izbu je s príplatkom 89 €. Komplexné cestovné poistenie stojí 13,20 €.
CK Avema ponúka aj zaujímavé atrakcie (nie sú v cene zájazdu):
Let balónom
 vychutnáme si východ slnka a rozprávkovú krajinu počas letu balónom. Originálny zážitok, na ktorý
určite nikdy nezabudneme
Tanec dervišov
 pozrieme si úchvatný tanec tureckých dervišov, ktorí sa vďaka hudby a tancu dostávajú do tranzu i
bližšie k Bohu
Orientálny večer
 zažijeme nezabudnuteľnú atmosféru a turecké tradície počas jedného večera s all inclusive nápojmi!
Večer plný zábavy, hudby, tanca a tradícii na unikátnom mieste.
Plavba loďou v Antályi
 krásna plavba loďou po Stredozemnom mori… Azúrové more a vodopád spadajúci do mora
CK Avema pripravuje zaujímavé balíčky, v ktorých bude ponuka obedov, večerí a fakultatívnych výletov
(rôzne možnosti) za výhodné ceny. Bližšie informácie dostanete asi cca 3 týždne pred odletom.
Okrem toho, že spoznáme Kappadokiu, Konyu, Antályu a mnoho iného … predovšetkým strávime spoločne
čas, kde bude priestor na rozhovory, zábavu, prechádzky a iné aktivity ...
Prihlasovanie na dovolenku je predĺžené do 31.8.2015 – dovtedy platí pre nás akciová cena: 449 €.
Úhrada dovolenky - polovicu sumy (224,5 €) je potrebné zaplatiť do 3 dní po objednaní zájazdu a zvyšnú
sumu je potrebné doplatiť najneskôr 45 dní pred začiatkom zájazdu (do 4.09.2015).
V prípade Vášho záujmu mi pošlite záväznú prihlášku na mail: turanskaa@gmail.com, kde budú uvedené
nasledovné údaje:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresu trvalého bydliska:
Telefonický a mailový kontakt:
V prípade, ak sa chcete poistiť :

Rodné číslo:
Fakultatívny let balónom cena 150 € - uveďte Áno/Nie:
Podrobný program zájazdu: http://www.avema.sk/kappadokia/
(Mám osobnú skúsenosť s CK Avema a bola som spokojná.)
V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom dovolenky mi môžete volať po 19.00 hod. na t.č.: 0918 665 758.
Pre Vašu informáciu zatiaľ je nás 12 (8 žien a 4 muži).
Pridajte sa k nám! Poďme spoločne objavovať a obdivovať úžasné diela Stvoriteľa, dopriať si relax spolu so
zábavou a zároveň sa bližšie sa spoznať!
Verím, že s niektorými z Vás prežijeme krásne chvíle na spoločnej dovolenke. :)
Teším sa na Vás všetkých  Anna

