
Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.

Objednejte teď a zaplaťte méně

Využijte našich slev

Slevy za včasné objednání do 31.1.2019
t� 3 % z částky za ubytování (přičitatelná ke slevám Co potěší )

t� 300 Kč/os. z ceny naší dopravy autobusy RegioJet do severní Itálie  
v termínech 7.6. – 14.9.2019 (při současném zakoupení ubytování 
z nabídky CK Azzurro), bližší informace k dopravě na str. 6-7

Celoroční sleva pro stálé zákazníky
t��3 % z částky za ubytování pro všechny, kteří si u nás kdykoli v minu-

losti objednali pobyt v Itálii (přičitatelná ke slevám za včasné objednání 
i ke slevám Co potěší )

Slevy Co potěší
t��5FOUP�ESVI�OBKEFUF�V�WZCSBOâDI�LBQBDJU�WäEZ�QPE�UBCVMLPV�T�DFOBNJ��

Slevy Co potěší se odečítají jako první v případě kombinace s ostatní-
mi slevami. Některé slevy Co potěší nelze mezi sebou vzájemně kom-
binovat (viz jednotlivá ubytování).

Sleva pro skupiny
t��4MFWV�QPTLZUVKFNF�TLVQJOÈN�PE����PTPC�WâÝF�JOGPSNVKFUF�TF�QœJ�PC-

jednávce. Skupinová sleva není vymahatelná a nelze ji kombinovat se 
slevou za včasné objednání nebo pro stálé zákazníky.

Objednáte do 31.1.2019
t� zaplatíte zálohu 10 % z ceny ubytování a případně dopravy (v případě ceny zájezdu nižší než 15000 Kč činí 

záloha 1500 Kč), zbytek do 50 % zálohy doplatíte do 28.2.2019 a doplatek měsíc před nástupem.

Objednáte od 1.2.2019 do 30 dní před nástupem na pobyt
t���[BQMBUÓUF�zálohu 50 % z ceny ubytování a případně dopravy a doplatek měsíc před nástupem

Objednáte 30 dní a méně před nástupem na pobyt
t� Zaplatíte rovnou 100 % ceny.

t�  Po doplacení do celé částky obdržíte cca týden před nástupem na pobyt ubytovací poukaz a pokyny na 
cestu.

Zaplaťte poukázkami až do 100 %
t� Přijímáme poukázky ze skupin Sodexo (Holiday Pass, Flexi Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, ePass), 

Edenred� 	5JDLFU�)PMJEBZ� 5JDLFU�.VMUJ� 5JDLFU�$PNQMJNFOUT�EÈSLPWâ� F�5JDLFU
�Up Group - Le Chèque 
Déjeuner (Cadhoc, Šek dovolená, Unišek+, Unišek+ FKSP), Gallery Beta Cafeteria, Benefity a.s. 
a Benefit Plus.

Můžete uplatnit poukázky až do výše 100 % ceny ubytování (nelze uplatnit na dopravu a pojištění).

Podrobnější podmínky najdete azzurro.cz/info/jak-platit

Upozorňujeme klienty, že v případě storna zájezdu z jejich strany nelze vrátit uplatněné poukázky ani finanční částku 
v jejich hodnotě. Pokud nedojde např. ke změně termínu, tak částka uhrazená poukázkami vždy propadá.

  RESIDENCE MIAMI D

PRO VAŠI POHODLNĚJŠÍ ORIENTACI

Všechny uvedené slevy se počítají pouze ze základní ceny za ubytování a nevztahují se na dopravu ani na pojištění (které je nutné uhradit v plné výši v den sjednání 
a zaplatit společně se zálohou na ubytování). Slevy mohou být uplatněny pouze při sjednání Smlouvy o zájezdu, zpětné uplatnění není možné. 

Podmínky slev
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dnů


