
                           Darujte pobyt rodičům, dětem, přátelům 

 BABÍ LÉTO V JIZERKÁCH S ALL INCLUSIVE     
 TÝDEN JEN ZA 5 999,- Kč    (sleva 52%) 

 
 
Hotel PERLA JIZERY ♥♥♥    Josefův Důl   –   Jizerské hory    (Rrezervační kód  H1548) 
 
Původní cena pobytu:   12 498 Kč / os / pobyt 
Cena po slevě:     5 999 Kč / os / pobyt   (8 dnů – 7 nocí) 
                        
Pobyty v termínu:          od 01.09. – do 15.12.13   (libovolný nástup v týdnu)  
 
FOTO ZDE 
 
POBYT OBSAHUJE  (12 služeb + 5 bonusů): 
 
* 7x ubytování   
* 7x snídaně formou bufetového stolu včetně nealkoholických nápojů 
* 7x oběd o dvou chodech – volný výběr z jídelního lístku 
* 7x odpolední káva s domácím moučníkem 
* 7x večeře o dvou chodech – volný výběr z jídelního lístku 
* volná konzumace českých lihovin a piva v době od 17 – 20 hodin 
* volná konzumace nealkoholických nápojů v době od 17 – 20 hodin 
* ruská sauna - celotýdenní vyžití společné sauny v době od 12 – 20 hodin 
* možnost zapůjčení kola 
* parkování,  
* rekreační poplatek,  
* úschova vlastních kol, 
 
- insolventní pojištění organizátora zájezdu  
- základní cestovní pojištění (smrt úrazem, příp.trvalé následky, storno, ztráta zaměstnání aj.) 

 
Bonusy k pobytu  
(Kupóny k uplatnění bonusu budou přiloženy zákazníkovi k pobytovému voucheru) 
- SLEVA 20 % na zboží LITEX  
- SLEVA 500,- Kč kupón na nákup domácí solné jeskyně SALIN 
- SLEVA 200,- Kč na zpracování - dárku Krásné video z Vaší dovolené 
- SLEVA 10% na nákup sýrů a jídla v areálu „KOZÍ VRŠOK“ - Ivachnová u Bešeňové (při cestě do Tater) 
- SLEVA 10% na konzumaci v restauraci KFC – Praha Průhonice (v blízkosti Aquaparku Čestlice) 
 
 
CENA POBYTU:  (V termínu 1.9. – 15.12.2013) 
 
Osoba na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji              5 999 Kč  
Osoba na přistýlce ve dvoulůžkovém pokoji                4 795 Kč  
 
Dítě do 5,99 let s polopenzí na přistýlce                      Zdarma    
Příplatek za All inclusive pro dítě do 5,99 let               1 500 Kč  
POZOR!!! Dítě zdarma v doprovodu dvou dospělých osob. 
Neobsazené lůžko se netoleruje. 
 

 



 
VÍCE K POBYTU 
 
POLOHA  
Zrenovovaný stylový Hotel Perla Jizery *** se nachází v horní části obce 
Josefův Důl s řekou Kamenicí přímo za hotelem. 
Poloha přímo na křižovatce značených turistických cest, dává návštěvníkům 
výborné možnosti pro provozování  
všech druhů aktivní turistiky.  

VYBAVENÍ  
Restaurace s krbem, venkovní posezení s možností grilování, Wi-Fi, dětský 
koutek, parkoviště, ruská a finská sauna, stolní tenis, dětská trampolína, 
půjčovna a úschovna kol.  

UBYTOVÁNÍ   2 - lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, Spr.+WC, LCD TV, lednička, fén.  
 
STRAVA  ALL inclusive  
 
DÍTĚ   Jedno dítě do 6 let bez nároku na lůžko a stravu ZDARMA. Dítě zdarma povoleno  

v doprovodu 2 plně platících osob.  
 
LETNÍ AKTIVITY - KOUPÁNÍ  
Přírodní koupaliště (1,5 km).  
Přehrada a krytý bazén v Jablonci nad Nisou (15 km). 
AQUAPARK CENTRUM BABYLON v Liberci (cca 16 km)  

POZNÁMKA  
V případě ALL INCLUSIVE pobyt začíná večeří v den příjezdu a končí obědem a uvolněním 
pokoje do 10.00 hod v den odjezdu. (možnost výběru mezi obědem v restauraci a obědovým 
balíčkem na cestu - nutno dohodnout na místě). 

POBYT SE ZVÍŘETEM  
Zdarma  

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Garant pobytu:  ATIS a.s.,  Fügnerova 7,   792 01 Bruntál 
ATIS - Dovolená v Česko-Slovensku, maďarské termály, Rakousko. 
Člen Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) a na trhu působí od roku 1990.  
 IČO: 253 511 17,    DIČ:  CZ 253 511 17 
Zapsána v OR KS Ostrava, odd.B, vl.1252 
Člen profesního "KLUBU DESÁTNÍKŮ" 
Oceněna v kategorii "Nejlepší CK v domácím cest. ruchu" 
TTG-CZECH TRAVEL AWARDS 2004-06 a 2008-12 
a v kategorii "Nejlepší turistický produkt" ocenění 
Regiontour "GRAND PRIX 2004, 2006-09" 
+ "VELKÁ CENA CEST. RUCHU 2011"           ORGANIZÁTOR  ZÁJEZDU      IČO: 253 511 17 

 
REZERVACE POBYTŮ   


