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NEWSLETTER
Sterilovaná jídla
Především na zájezdy s ubytováním v apartmánech, nebo dalším ubytováním s možností vlastního vaření, nabízíme sterilovaná jídla. Balíček o 2 porcích Kuře na paprice za 115,- Kč,
Vepřové na žampionech a Hovězí guláš za 125,- Kč. Krakonošova pochoutka, Svíčková na smetaně a Španělský ptáček, rovněž
2 porce, za 135,- Kč. Jídla jsou bez konzervantů, éček, dochucovadel a barviv. V případě zájmu je jídlo nutné objednat nejpozději 5 dnů před zájezdem. Jídla lze zakoupit přímo v cestovní
kanceláři. K těmto jídlům jsou nutné vlastní přílohy (rýže, těstoviny, brambory či chléb).

Z Alp k jezeru Lago di Garda
S ohledem na značný zájem o cykloturistický zájezd „Z Alp k jezeru Lago di Garda“ č. 710 vyhlašujeme
další termín o týden později, a to od 13. do 19. června 2014. Jednotlivé trasy jsou vedeny především po
dobře upravených a značených cyklotrasách s úžasnými vyhlídkami.
http://www.hoska-tour.cz/zajezdy/z710/z710.htm

Vaše fotky na naše webové stránky
Máte pěkné fotky z našich zájezdů? Nabízíme Vám možnost tyto fotky umístit na našem webu. Budeme rádi,
když je pošlete v digitální podobě (například přes
Uschovnu.cz) na adresu lubomir.hoska@hoska-tour.cz.
V případě, že bychom v budoucnu některou pěknou fotku použili k prezentaci cestovní kanceláře, uvedeme Vaše jméno, případně Vás finančně odměníme slevou na
zájezd.

Ceny zahraničních zájezdů
Protože se v našich mediích objevují informace o zdražení zájezdů cestovních kanceláří až o 10%, či tisíce
korun sdělujeme, že nic takového neplánujeme, i když kurz české koruny je o něco nižší, než jaká byla
kalkulace. Tím negarantujeme, že k navýšení ceny v ojedinělých případech nemůže dojít. Nepředpokládáme však, že by to bylo ve větším měřítku.

Odměna pro časté účastníky našich zájezdů
Klienti, kteří se v letošním roce zúčastní alespoň tří vícedenních zájezdů (nepočítá se zájezd na Poslední
puchýř) z produktu naší cestovní kanceláře, se budou moci v podzimních měsících přihlásit na námi vybraný jednodenní zájezd, který budou mít zcela zdarma (informace bude na webu).

TIP cestovní kanceláře
Rádi se koupete, případně Vašim kloubům prospěje
pobyt v teplé termální vodě a nemusíte v bazénu strávit celý den? Pro Vás jsme připravili zájezd „Podhájska
s výlety“ v termínu 21. - 25. května 2014. Dopolední
hodiny strávíte návštěvou zajímavých památek. Podíváte se, kde odpočíval a pracoval T. G. Masaryk a nahlédnete do národního hřebčína v Topoľčiankách.
Jedny z nejcennějších památek na Slovensku najdete
v Nitře a památky kulturního dědictví UNESCO poznáte v Banské Štiavnici. S bohatou hornickou minulostí
se seznámíte v Hornickém muzeu s možností prohlídky
podzemí (štolně).
http://www.hoska-tour.cz/zajezdy/z080/z080.htm

Zájezd za super cenu
Zájezd „Se slevovou kartou pod Dachstein“, kde se všechny lanovky a pamětihodnosti podle programu již neplatí, je s ohledem
na nevýraznou úpravu programu proti loňskému roku o mnoho
„stovek“ levnější. Katalogová cena činí 5 650,- Kč s možností slev.
Jen katalogová cena lanovky na dachsteinský ledovec činí 36 €.
http://www.hoska-tour.cz/zajezdy/z270/z270.htm

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE
Přijměte pozvání na jubilejní dvacáté setkání příznivců cestovní kanceláře, které se uskuteční v sobotu 1.
února 2014 v kulturním sále a přilehlých prostorech hotelu Grand v areálu lázní v Lázních Bělohradě od
11.00 hodin. Prezentace digitálních fotografií nonstop od 12.00 do 21.30 hodin. Setkáte se zde se svými
známými, dozvíte se bližší informace k novým zájezdům. Na zájezdy se budete moci hned přihlásit, či učinit rezervaci, příp. uhradit i zálohu. Sejdete se zde i s většinou spolupracovníků cestovní kanceláře. Je
připravena bohatá tombola a každý účastník obdrží suvenýr. Podrobný program přikládáme.
Jak se k nám dostanete?
Autem: areál lázní se nachází na okraji města ve směru od Miletína (Dvora Králové). Pokud přijíždíte z
jiného směru, pokračujte z náměstí Lázeňskou ulicí směrem na Miletín. Přijedete do areálu lázní, kde je
označeno hlídané parkoviště.
Autobusem: z autobusového nádraží, které je na náměstí, půjdete přes most Lázeňskou ulicí do areálu
lázní.
Vlakem: z nádraží půjdete Zámeckou ulicí a kolem zámku na náměstí. Dál přes most Lázeňskou ulicí do
areálu lázní.
Vzducholodí: zaparkujete na louce mezi Brtví a areálem lázní. Kontaktujte nás pro upřesnění polohy.
Jízdní řády online: jízdnířády.idnes.cz

Setkání s legendárním horolezcem Reinholdem Messnerem.

