
RNDr. Miroslav Hrdlička - poznávací cestovní kancelář

Zlatnická 7, Praha 1, tel. 739 356 390, fax 235 310 114

www.toulkyevropou.cz  kolektivy@toulkyevropou.cz

Cena:

Termín:

Mobil / telefon

cestovní pojištění a pojištění CK proti úpadku, link viz níže

Číslo účtu

Celá částka *3.950 Kč Termín 10.7.2019 Variabilní symbol

Záloha *2.000 Kč Termín 10.7.2019 Konstatní symbol 

Doplatek *1.950 Kč Termín 10.8.2019 Specifický symbol

V Plzni dne: 25.6.2019

Cestovní smlouva (CS) na zájezd 820/19

RAKOUSKO: Vídeň a okolí,                        

studijní cesta s ČKAIT Plzeň

*3.950 Kč

27. - 29.9.2019

Všechny zájezdy pořádané níže uvedenou CK (touroperátor) jsou plně pojištěny ve smyslu Zákona č.159/1999Sb.

ZÁKAZNÍK - OBJEDNAVATEL / SPOLUCESTUJÍCÍ

Jméno a příjmení Datum narození E-mailová adresa

Odjezdové místo
Plzeň / event. i Praha

Čas odjezdu 6 hodin a dále podle nástupních míst

Průvodce zájezdu Ing. arch. Josef Smola, ing Jaromíra Škublová

Doprava autokar

Ubytování / strava 2x hotel IBIS Budget se snídaní ve Vídni

Další služby
infomateriál, sladké pokušení

Poznámka k platbě * studijní cestu lze uhradit najednou nebo ve dvou splátkách

Příplatky

Termín potvrzení CS 10.7.2019 Předání cestovních pokynů: info již v nabídkovém letáku

Poznámka k fakturaci * zájemci o fakturu: napište vaše fakturační údaje / zašleme zúčtovací fakturu

5901370001 / 5500

82019

308

datum narozerní ve tvaru DDMMRRRR

Objednavatel tímto potvrzuje, že mu organizátor zájezdu předal itinerář zájezdu s uvedením hlavních charakteristik znaků cíle a trasy, 

ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti, že byl s touto charakteristikou seznámen a že tato je nedílnou součástí této 

smlouvy.      

Zároveň potvrzuje, že se seznámil s pojistnými podmínkami cestovního pojištění a seznámil se a souhlasí se zněním všeobecných 

smluvních podmínek pořadatele zájezdu.            

Též souhlasí, i jménem všech přihlášených osob, aby údaje uvedené v této CS byly zahrnuty do databáze pořadatele zájezdu a v 

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. dále zpracovány pro jejich potřeby. Objednavatel prohlašuje, že povinnostem jím přihlášených 

osob vůči pořadateli zájezdu dostojí jako svým vlastním.  

Objednavatel prohlašuje, že byl seznámen s povinností uhradit ve lhůtě splatnosti veškeré povinné příplatky související se zájezdem dle 

platného návrhu, všeobecných smluvních podmínek a/nebo podpisem stvrzuje, že byl seznámen s pojistkou na pojištění záruky pro 

případ úpadku pořadatele zájezdu dle zákona č. 159/1999 Sb. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu objednávky zájezdu ze strany pořadatele zájezdu.
Potvrzenou cestovní smlouvu na zájezd zašlete, prosím – oskenovanou mailem, na kolektivy@toulkyevropou.cz nebo  klasickou poštou 

– zpět na adresu CK Toulky Evropou, Zlatnická 7, 110 00 Praha 1.             

Děkujeme Vám, že využíváte služeb cestovní kanceláře Toulky Evropou.cz.                        

touroperátor zákazník (podpis, příp. razítko)

Přílohy: Všeobecné smluvní podmínky CK Toulky Evropou.cz, www.toulkyevropou.cz 

Pojištění proti úpadku CK, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php

Reklamační řád, http://www.toulkyevropou.cz/reklrad.php
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