Taliansko – autobusová kyvadlová doprava 2017

Termín:

16.6.– 2.9.2017 (posledný návrat)

LIGNANO – BIBIONE – CAORLE - PORTO St.Margherita – ERACLEA Mare - LIDO di JESOLO
(CA si vyhradzuje zmenu trasy rozvozu v niektorých termínoch opačným smerom)
Deň odchodu zo Slovenska: piatok

Deň odchodu z Talianska: sobota

Nástupné miesta Nitra, Bystrica, Zvolen a Žiar – pred zakúpením nutné konzultovať.
Uvedené ceny sú platné od 1.12.2016

Nástupné miesta
BRATISLAVA
TRNAVA, PIEŠŤANY, TRENČÍN, DUBNICA, NOVÉ MESTO
POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽILINA, NITRA
MARTIN, BANSKÁ BYSTRICA, ZVOLEN, ŽIAR
DOLNÝ KUBÍN

obojsmerná
doprava
87.90.95.99.103.-

jednosmerná
doprava
70.75.80.85.88.-

PRÍPLATKY: - miestenka = 7.- EUR
- návrat o 2 týždne = 20.-EUR
návrat o 3 a viac týždňov = 2 x cena jednosmernej prepravy
ZĽAVY: 5.-EUR v prípade zakúpenia dopravy ako súčasti pobytu CA VIATOUR
Možnosť doplatenia neobsadeného sedadla pre 1 plne platiacu osobu za príplatok 60.-EUR/osoba .
Typy autobusov: klimatizácia, video, bufet - Scania, Mercedes, MAN, BOVA, Neoplan a pod.
Pracovník CA VIATOUR zabezpečí výstup klientov na adrese udanej objednávateľom a dohodne návrat.
*** Preprava nie je podmienená zakúpením pobytu CA VIATOUR, klientom bez pobytu neúčtujeme žiaden príplatok.
*** Po dohode možné i iné nástupné/výstupné miesta po trase autobusu.
Trasa : východiskovým miestom autobusu je Dolný Kubín. Ďalej pokračuje vozidlo cez Žilinu - Trnavu do Bratislavy, kde
naň prestupujú klienti z ostatných miest Slovenska (BB, ZV, ZH, NR), dovezení mikrobusom VIATOUR alebo autobusmi
spolupracujúcich CK.
Pri prestupoch (dovozoch z BB, ZV, ZH,NR) môže nastať meškanie autobusov v závislosti od dopravnej situácie
po trase – o meškaní CA priebežne klienta informuje. Časový sklz môže vzniknúť hlavne pri návrate zo zahraničia, kedy
klienti prestupujú na rozvoz do ostatných miest Slovenska v Bratislave – prípoj je zabezpečovaný vozidlami vracajúcimi
sa z Chorvátska, ktorých prípadné meškanie nie je CA VIATOUR schopná ovplyvniť. Ak sa klient rozhodne na prípoj
nečakať, po konzultácii so sprievodcom mu bude vrátená čiastka za nevyčerpanú časť prepravy.

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM AUTOBUSU na území SLOVENSKA:
DOLNÝ KUBÍN:
MARTIN:
ŽILINA:
POV. BYSTRICA:
TRENČÍN:
NOVÉ MESTO:
PIEŠŤANY:
TRNAVA:
BRATISLAVA :

15.30
16.30
17.00
17.45
18.30
19.00
19.30
20.15
21.00

-

parkovisko pri SAD
parkovisko pri BILLE- Košúty
parkovisko pred HYPERTESCOM
parkovisko pri DÚ
parkovisko pred pred žel. stanicou
čerpacia stanica OMV, Trenčianska ulica
parkovisko pri TESCU
parkovisko pred novou železničnou stanicou
- AS Mlynské nivy

ORIENTAČNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM odchodov na území TALIANSKA:
Lido di Jesolo: 18.30
Eraclea Mare, Porto St. Margherita: 19.15
Caorle: 19.45
Bibione: 21.00
Lignano: 21.30
Predpokladaný príchod na Slovensko – nedeľa 6.00-7.00 hod.

Provízia pre CK/CA = 9.-EUR z obojsmernej prepravy + DPH
6.-EUR z jednosmernej prepravy + DPH
V prípade prekročenia objednaného počtu 30 osôb počas sezóny zvýšená provízia + 2.-EUR/os.
KONTAKT: VIATOUR, I. Bukovčana 20, Bratislava,tel. 0905 285615, e-mail: viatour@viatour.sk

Kontakt na sprievodcu – platí len v čase prepravy: 0905 886855

