Greater New York
Dental Meeting
Specialista na zájezdy
s odborným programem do Ameriky

Cesta na největší stomatologický veletrh v USA,
spojená s poznáváním předvánočního New Yorku.

Datum odletu:
24.11.2018

Itinerář cesty:

kód zájezdu: PT 241118

Cena na osobu:
43.980,- Kč

neděle
25.11.2018

pondělí
26.11.2018

úterý
27.11.2018

středa
28.11.2018

čtvrtek
29.11.2018

sobota
24.11.2018

Odlet z Prahy do New Yorku, po příletu uvítání na letišti
s průvodcem CK ProﬁTrips, transfer do hotelu Wellington
na Manhattanu, odpočinek po náročné cestě.

Ráno prohlídka Upper Manhattan, procházka s průvodcem po Central
Parku, 5 -th Ave a dalších zajímavostech města. V poledne plavba lodí
kolem Manhattanu – jedná se okružní plavbu kolem celého ostrova
se společností Circle Line, odpoledne volno k individuálnímu poznávání
města.

Návštěva veletrhu Great New York Dental Meeting, odpoledne volno na Manhattanu
nebo fakultativně další odborný program.
Prohlídka Lower Manhattan s průvodcem, zahrnující i výjezd vyhlídku na nejvyšším
mrakodrapu v USA – One World Observatory, pak procházka k Brooklyn Bridge.
Odpoledne volno k individuálním procházkám po Manhattanu.

Volno k nákupům a samostatnému poznávání města.
Odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

Přílet do Prahy.

Minimální účast:
8 klientů
Uzávěrka přihlášek
je 30.6.2018

Doplňující informace a odpovědi
na případné dotazy rádi poskytneme
na tel: 605 256 658
nebo e-mailu: info@proﬁtrips.cz.
Přihlášku můžete vyplnit na webu:
www.proﬁtrips.cz/gnydm
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Cesta na největší stomatologický veletrh v USA,
spojená s poznáváním předvánočního New Yorku.
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Cena na osobu:
43.980,- Kč

Cena na osobu při účasti minimálně 8 klientů
zahrnuje:
- letenku Praha – New York – Praha v turistické třídě včetně tax
Minimální účast:
- ubytování na 4 noci ve dvoulůžkových pokojích v hotelu Wellington.
8 klientů
Jedná se o kvalitní turistický hotel, který se nachází v ideálním místě
Uzávěrka přihlášek
na Manhattanu kousek od Central Parku, Times Square
je 30.6.2018
a dalších atrakcí města. Ubytování je včetně servírované snídaně.
- privátní transfer z letiště na hotel a zpět, doprava v průběhu zájezdu probíhá
metrem, které si platí klienti sami. Služby průvodce CK ProﬁTrips po celou dobu pobytu v USA.
- vstup na loď Circle Linea One World Observatory.
- registraci na veletrh Great New York Dental Meeting pro lékaře, není možná pro rodinné příslušníky.
- pojištění léčebných výloh u ERV, produkt „Sbaleno za poznáním bez spoluúčasti” a zákonné
pojištění insolvence CK.
Cena nezahrnuje:
- stravu kromě snídaní
- další ind. vstupy (muzikál, hokej atd… bude nabídnuto v srpnu 2018)
- vše co není vyjmenováno v odstavci „Cena zahrnuje”
Možné příplatky (na osobu):
- příplatek za jednolůžkový pokoj:14 800Kč
- příplatek za pojištění storna zájezdu: 1 320 Kč
- možnosti muzikálů a sportovních utkání budou nabídnuty v červenci 2018

Doplňující informace a odpovědi
na případné dotazy rádi poskytneme
na tel: 605 256 658
nebo e-mailu: info@proﬁtrips.cz.
Přihlášku můžete vyplnit na webu:
www.proﬁtrips.cz/gnydm

