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S námi na FC Barcelona, AC Milán, FC Schalke 04, KSC Lokeren, Atlétiko Madrid, SSC Neapol, FK Železničar Sarajevo,
NK Maribor, Bayern Mnichov, Manchester City, Olympique Lyon, FK Vojvodina, Villarreal C. F., Rapid Vídeň, Austria Vídeň,
AS Roma, FC Lugano, FK Partizan Bělehrad a nyní na:

Nenechte si ujít jedinečný fotbalový svátek na Santiago Bernabéu!
Pojeďte s námi podpořit Viktorku v Lize mistrů!

22.10. – 24.10. 2018
Program zájezdu:
 22.10. (Po) - odjezd z Plzně, parkoviště Na Rychtářce ve 13.00 hod. (trasa přes Folmavu,
možnost nástupu na trase), příjezd autobusem na letiště Mnichov, večerní odlet do Madridu,
transfer do hotelu, nocleh.
 23.10. (Út) – snídaně, volný program v Madridu, výkop ve 21:00 hod., po utkání volný
program, metrem přesun (individuálně taxi) na letiště.
 24.10. (St) - ráno odlet zpět do Mnichova, transfer autobusem do Plzně, předpokládaný
příjezd v cca 14.00 hod.

CENA: 14 400,- Kč*
* Cena je platná pro účastníky minulých výjezdů viz výše, případně souběžně při koupi výjezdu LM AS Řím nebo
CSKA Moskva (s naší CK). Pro ostatní účastníky cena 14 900,-Kč.
CK si vyhrazuje ukončit prodej nebo zvýšit cenu v závislosti na dostupnosti a ceně letenky, kapacitě autobusu na
letiště a zpět, kapacitě a ceně hotelu. Doporučujeme přihlášení co nejdříve! Letenka je na jméno, minimální nevratná
částka je 11 000,-Kč, dále viz Všeobecné podmínky CK.
Cena zahrnuje: dopravu LUX busem na letiště Mnichov a zpět (klimatizací, WC a DVD), letenku Mnichov – Madrid - Mnichov
vč. TAX a kabinového zavazadla, transfer z letiště Madrid na hotel, 1x nocleh v hotelu 3* (2lůžkový pokoj s příslušenstvím),
1x snídani, doprovod CK.
Cena nezahrnuje: vstupenku sektor hostů (distribuce pouze přes pokladny FC VP), cestovní pojištění +135,- Kč/os.(včetně
storna zájezdu), jízdenky na metro/MHD v rámci dne v Madridu a na přesun zpět na letiště (cca 12 €).
Pozn.: V autobuse jsou za příplatek studené i teplé nápoje, párky. Pro výjezd doporučujeme cestovní pas, postačí i platný OP.
Cenu nelze kombinovat s jinými slevami, dále viz Všeobecné podmínky CK. Pokyny k odjezdu zašleme e-mailem před odjezdem.

Přihlášky: CK INTERTRANS s.r.o., Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, tel. 377 246 995, ck@intertrans.cz
www.fcviktoria.cz
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