
             

 

 

JARO A PODZIM 2020 na 7/10 nocí 

     29.05. – 08.06.2020          17 990,- (10)*   

01.10. – 08.10.2020          15 490,-*                 
  

*Let 29/5 a 8/10 bude operován do/z Murcie nebo Valencie 
 
 

 
 

Cena zahrnuje: 

 Zpáteční letenka Praha – Murcia – Praha včetně všech poplatků  

 Transfer letiště – hotel – letiště 

 7 nebo 10 nocí pro 1 os. ve dvoulůžkovém pokoji 

 Plná penze formou švédských stolů včetně 0,35l vody a 0,2l vína k obědu a 
večeři 

 1 x výlet autobusem 

 Služby česky/slovensky hovořícího delegáta po celou dobu pobytu 

 Zákonné pojištění CK pro případ úpadku 
 

Cena nezahrnuje: 

 Fakultativní výlety a služby 

 Komplexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna zájezdu 
 
 


 

 

INFORMACE a REZERVACE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
QUALITY TOURS s.r.o., Myslíkova 174/23, 11000 Praha 1 a Mukařovská 1740/22, 10000 Praha 10, tel.: 00420 226259060-2                                                                                                                    

LINKA ZDARMA:  800 707 111, e-mail:  info@qualitytours.cz, rezervace@qualitytours.cz,                                                                                                                                                                                          
web: www.qualitytours.cz, www.cestovaniproseniory.cz 

   

HHHOOOTTTEEELLL   RRROOOCCC   

DDDOOOBBBLLLEEEMMMAAARRR   444***   
   

Ohlasy našich klientů: 
"Děkuji za perfektní 12ti denní dovolenou na La 

Manze v hotelu Roc Doblemar. Vše bylo super vč. 

p. průvodkyně Svatavy Klusové, která nám tento 

kout Španělska opravdu přiblížila. Navíc se nám 

ochotně věnovala v jakoukoliv dobu, kdy jsme 

potřebovali. Moc ještě jednou díky, je to krásná 

destinace i hotel." 

 
"Děkujeme Vám za perfektní zorganizování naší 

dovolené 55+ v době 2.-9.10..Počasí bylo 

ideální,pláže poloprázdné, výběr ze dvou moří 

(obě měla příjemné teploty),jídlo moc dobré a o 

zábavu postaráno. Starala se o nás paní Svatoslava 

Klusová.Sjezdili jsme toho už hodně,ale nikdy jsme 

nezažili tak empatickou,ochotnou,obětavou a 

příjemnou paní,jako je ona. Když bylo 

třeba,udělala výklad dvakrát,aby všichni dobře 

slyšeli (na vrcholku oblého mostu by to jinak 

nešlo), namazala záda bahnem,když někdo neměl 

společníka.A pak se umyla a nás,celé zapatlané 

bahnem,na památku vyfotila. Poutavě vykládala o 

kultuře,historii,ale i gastronomii Španělska.Výlety s 

ní byly nezapomenutelné.Je skvělá. Rádi se do této 

destinace vrátíme." 
 

Španělsko – La Manga 

Mar Menor pro seniory 55+ 


