Cestovná kancelária Ferrotour a.s. so sídlom Hlavná 71 v Košiciach, zastúpená Ing. Elenou
Gregovou, riaditeľkou v spolupráci s Odborovým zväzom DREVO LESY VODA si Vám dovoľujú
ponúknuť zvýhodnenia pre dovolenkové pobyty z katalógu LETO 2018, ktoré sú exkluzívnymi zľavami
pre členov odborového zväzu DLV.
Ponuka zvýhodnených podmienok a zliav cestovnej kancelárie
pre členov odborového združenia DLV na letnú sezónu 2018 z cien katalógu Leto 2018.
•
Zľavy First moment v celkovej maximálnej výške uvedené v katalógu LETO 2018 platné do
31.1.2018, resp. 31.3.2018 sa pre členov OZ DLV navyšujú o ďalšie zľavy vyšpecifikované pre
jednotlivé destinácie a hotely (viď nižšie) o + 3% až do + 10% pri nákupe do konca marca 2018.
•
Pri uhradení min. 50% zálohy za zájazd od 1.4.2018 Vám poskytneme ďalšiu + 10% zľavu
oproti ostatným klientom na štandardne uplatňované zľavy. * Podľa vývinu situácie môžu byť pre
členov OZ DLV vypísané špeciálne akcie na vybrané hotely a termíny.
•
Na zájazdy typu „Last minute“ poskytneme Vašim členom ďalšiu + 3 % až do + 10 % zľavu k
aktuálnej last minute zľave, pri uhradení 100% ceny zájazdu.
Pre prehľadnosť uvádzame :
Zľava pre OZ
Termín /
Zľava pre bežných
Zvýhodnenie pre
DLV celkom
Destinácia
trvanie zľavy
klientov CK
OZ DLV
Platná až do
31.3.2017
Bulharsko
7 dní a 10/11 dní
Chorvátsko
Margarita Maris, Resnik,
hotel Zagreb

Grécko, Turecko,
Taliansko
Letecké poznávacie
zájazdy
(Petrohrad, Kalábria a Sicília,
Amsterdam, Lisabon, Vietnam
Island)

Zľavy First
Moment platné
do 31.01 resp.
31.03.2018
Zľavy First
Moment platné
do 31.01 resp.
31.03.2018
Zľavy First
Moment platné
do 31.01 resp.
31.03.2017
Zľavy First
Moment platné
do 31.01 resp.
31.03.2018

Max. do 35%

+ 10 %

až do 45 %

Busom + 10 %
max. do 35%

Autom +6 %

až do 45 %

Max. do 30%

+6%

až do 41 %

Max. do 35%

+5%

až do 40 %
do 10 % resp.
špeciálne akcie
pre OZ DLV*

Destinácie v tejto
ponuke

Od 1.4. 2018

aktuálne zľavy

+ 10 %

Last minute

Aktuálne zľavy

aktuálna zľava

+ 3% - 10 % *

*aktuálna výška zľavy v prípade špeciálnej akcie resp. Last minute, bude vyšpecifikovaná
v konkrétnych ponukách, ktorú budú priebežne zasielané mailom.
Pre akceptáciu týchto podmienok je potrebné predložiť preukaz člena OZ DLV potvrdzujúci platné
členstvo v organizácii. Zľavy sú poskytované v zmysle zmluvných vzťahov CK a platia pre člena OZ a s
ním prihlásené osoby na zmluve o obstaraní zájazdu, ktoré si zájazd zakúpia priamo v pobočkách CK
Ferrotour (neplatí pre nákup v iných cestovných agentúrach). Všetky zľavy sú poskytované v zmysle
zmluvných vzťahov uvedených v katalógu Leto 2018.
Platnosť tejto ponuky je od 08.12.2017 do 30.9.2018.
Kontakt: 0903 69 01 65
055/729 12 34
www.ferrotour.sk

Ing. Elena Gregová
Riaditeľka

