
 

DODATOK č. 1 

 ku katalógu CK SENECA TOURS, spol. s r.o. a Hechter Slovakia.sk, s.r.o. LETO 2021 
 
 

Zmeny, opravy a doplnky v katalógu: 
 
Destinácia Chorvátsko: 
 
Hotel Malin ☼☼☼☼ ½ – ostrov Krk 

 
Do ponuky zaraďujeme nové termíny v období 26.03. – 31.05.2021. V ponuke pobyty na 2-noci s možnosťou predĺženia pobytu v rámci 
období 26.03.- 06.04.2021 a 06.04.-31.05.2021. 
 
Nové termíny a ceny – Chorvátsko - 2 - nocové pobyty individuálnou dopravou (s možnosťou predĺženia pobytu): 
 

 
(26.03.- 06.04.2021) (06.04.-31.05.2021) 

Kód zájazdu 1022 1021 1032 1031 

Dátum príchodu 02.04. 04.04. 30.04. 29.04. 

Dátum odchodu 04.04. 05.04. 02.05. 30.04. 

Počet nocí 2 1 2 1 

     

     
Kód zájazdu 1022 1021 1032 1031 

osoba na základnom lôžku 140 70 160 80 

dospelá osoba na 1. prístelke 100 50 120 60 

dieťa do 12 r. na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA 

V cene je zahrnuté: 2, resp 1x ubytovanie v superior izbe s balkónom, upgrade - orientácia na morskú stranu, polpenzia, 

DPH. 
 
Kódy zájazdu 1021 a 1031 slúžia na predĺženie pobytu na 3 a viac nocí. Povinné príplatky sú zhodné katalógom Leto 2021. 

 
Popis hotela je uvedený na www.seneca.sk a www.hechter.sk 
Pobyt zahŕňa: 

 2x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe superior s balkónom (upgrade - orientácia na morskú stranu),rozloha (27m2-30 m2) 

 Polpenzia formou švédskych stolov 

 neobmedzené bezplatné využívanie vnútorného a vonkajšieho vyhrievaného bazéna (detský bazén nie je vyhrievaný) 

 1 x v cene je vstup do sauny po dobu 2 hodín (turecká, fínska, bio, infračervená) 

 detoxikačné čaje a osviežujúce ovocie v kúpeľnej časti wellness centra 

 20% zľava na všetky služby wellness & kúpeľného centra 

 animácia pre deti v detskom klube (príslušné tematické programy v súlade s platnými epidemiologickými opatreniami (počet 
detí je obmedzený) 

 Možnosť skorej registrácie v hoteli (v závislosti od dostupnosti) 

 možnosť neskorého odhlásenia z hotela (v závislosti od dostupnosti) 

 bezplatné parkovanie (v závislosti od dostupnosti) 

 bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet 

 

V Bratislave 10.03.2021 
 
 
                                     

Ing. Jozef Sedlár v.r.      Mgr. Oliver Kluch 

riaditeľ CK SENECA TOURS, spol. s r.o.     riaditeľ CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
Tento dodatok č. 1 ku katalógu Leto 2021 platí od 10.03.2021.  
 

CK SENECA TOURS, spol s r.o., cestovná kancelária, Lichnerova 40, 903 01 Senec,  

IČO: 17640270, DIČ: 2020362817, IČ DPH: SK2020362817,  

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka č. 12438/B 

 

CK Hechter Slovakia.sk, s.r.o., Štefánikova trieda 61, Nitra 949 01,  

IČO: 50 415 689, IČ DPH: SK2120307805  

                                                        Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Odd.: Sro., vl.č. 41198/N 

http://www.seneca.sk/
http://www.hechter.sk/

