
SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP - FIRST MINUTE 

SLEVA ZA VČASNÝ
NÁKUP AŽ 30 % 
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• Objednávky nejpozději do 31. 3. 2018 
 

• Slevu dostanete jak pro dospělou osobu, tak pro 
dítě až do 18 let, na které se nevztahuje akce 
Rodinná výzva

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP (FIRST MINUTE), UZAVŘENÍ SMLOUVY:

SLEVY PRO KOMBINOVANOU 
DOPRAVU (viz str. 20) 

Obraťte se na nás a rádi Vám 
připravíme nabídku na míru 
dle Vašich požadavků. Platí mini-
málně pro 10 dospělých osob.

Tyto slevy můžete uplatnit přímo na prodejnách Viamare a VTT, při objednávce přes internet (www.viamare.cz, 
www.vtt.cz) nebo u kteréhokoliv autorizovaného prodejce, který nabízí naše zájezdy.

Nový zákazník 

Klient, který doposud neměl možnost využít našich služeb 
a bude cestovat poprvé.

Slevy Moje Viamare a Moje VTT
Tyto slevy platí pro všechny klienty, kteří cestovali alespoň 
1x s Viamare nebo VTT za posledních 6 let, tj. od 1. 12. 2011. 
Slevu je možné uplatnit jednoduše přes online registraci v sekci 
Moje Viamare (www.viamare.cz) a Moje VTT (www.vtt.cz) nebo 
osobně na prodejnách Viamare/VTT. Slevy se vztahují na všechny 
plně platící účastníky uvedené na smlouvě o zájezdu (kromě 
zvýhodněných cen na třetích a dalších lůžkách nebo v rámci 
dalších akcí). Po registraci na našich webech a následném online 
objednání zájezdu se Vám zvýhodněná sleva zobrazí zcela 
automaticky v rezervačním formuláři.

SKUPINOVÉ SLEVY

SUPER SLEVY Moje Viamare a Moje VTT až 18 %
Klienti, kteří splňují podmínky pro získání slevy v rámci programu 
Moje Viamare a Moje VTT a cestovali s VIAMARE a VTT alespoň 
3x v období od 1. 12. 2011, získají navíc další 1 %, tj. slevu až 18 %.   

Podmínky slev za včasný nákup First Minute 
Slevy se poskytují z katalogových cen bez veškerých příplatků, 
není-li uvedeno jinak, při složení zálohy ve výši 50 % z celkové ceny 
zájezdu. U našich novinek na léto 2018 platí nabídka složení zálohy 
jen ve výši 1 500 Kč/osoba (minimálně 4 000 Kč/smlouva o zájezdu, 
doplatek do 50 % do 2 měsíců od podpisu smlouvy). Slevy se nedají 
uplatnit zpětně po uzavření smlouvy o zájezdu. Nedají se současně 
sčítat, ani kombinovat s jinými slevami nebo akcemi (není-li uvedeno 
jinak) a nevztahují se na zájezdy Last Minute, speciální nabídky nebo 
HIT Viamare a HIT VTT.

NOVÝ
ZÁKAZNÍK        

MOJE VIAMARE
MOJE VTT                 

SUPER SLEVY
MOJE VIMARE / MOJE VTT                         

Do 31. 12. 2017           15 % 17 % 18 %
Do 31. 1. 2018       14 % 16 % 17 %
Do 28. 2. 2018           13 % 15 % 16 %
Do 31. 3. 2018           12 % 14 % 15 %

Slevy pro všechny zákazníky, 
kteří uzavřou smlouvu o zájezdu:

Slevy se poskytují vždy z katalogové ceny, 
bez veškerých příplatků.

SPECIÁLNÍ NABÍDKY A AKCE 2018

VESELÉ LÉTO 
 
Slevy až 30 % 
na vybrané zájezdy.

KLIENTI 55+ 
 
Slevy až 30 % 
na vybrané zájezdy 
pro klienty 55+.

ZÁLOHA 1 500 Kč
 
Záloha 1 500 Kč/osoba
na zájezdy z nabídky 
NOVINKY 2018.

více informací na str. 14-15 více informací na str. 12-13 více informací na str. 5

do 31. 12. 2017      5 %
do 31. 3. 2018      3 %

•  TRANSFERY v ČR na/z letiště do/z Prahy až z/do 88 míst, při objednávce zájezdu do 31. 1. 2018

•  PARKOVÁNÍ u letiště v Praze nebo Ostravě, při objednávce zájezdu do 31. 3. 2018

•  CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ pro dítě do 12 let při zakoupení cestovního pojištění k zájezdu 
 VIAMARE a VTT, při objednávce do 31. 3. 2018 

•  DÁREK v destinaci po příjezdu - plážová taška, při objednávce do 31. 3. 2018

K ZÁJEZDU FIRST MINUTE
OD NÁS NAVÍC ZÍSKÁTE:ZDARMA

Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206 | www.vtt.cz, Praha 222 206 666 | Brno 530 350 880 | Ostrava 591 166 000
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VYUŽIJTE NAŠICH VÝHODNÝCH CEN PRO VAŠE DĚTI AŽ DO 18 LET

RODINNÁ VÝZVA!
Kromě slevy pro dospělé účastníky zájezdu mohou až 2 Vaše děti cestovat s námi za výhodnou cenu!

DÍTĚ VÝHODNÁ CENA Platí do 31. 3. 2018. 

U vybraných ubytovacích kapacit a termínů máme pro Vaše 
děti až do 18 let pobyt včetně letenky (někde též včetně 
stravovacích služeb) za velmi výhodnou cenu.  

Tuto nabídku mohou čerpat současně maximálně 2 děti.

DÍTĚ POBYT ZDARMA
Ceny pro děti ve vybraných ubytovacích kapacitách po celou 
sezónu.
U vybraných ubytovacích kapacit máme pro Vaše děti až do 18 let 
pobyt ZDARMA (ubytování, někde též včetně stravovacích služeb).

Dítě výhodná cena, destinace Řecko 

4 990 Kč - 7 nocí
5 990 Kč - 10/11 nocí
6 990 Kč - 14 nocí 

Dítě výhodná cena, destinace Bulharsko  

4 990 Kč - 7 nocí
5 990 Kč - 14 nocí

Dítě výhodná cena, destinace Kypr  

6 990 Kč - 7 nocí
7 990 Kč - 10/11 nocí
8 990 Kč - 14 nocí (kalkulace pobytů na vyžádání)

Dítě pobyt zdarma, destinace Řecko 

 7 490 Kč - 7 nocí
 7 990 Kč - 10/11 nocí
 8 990 Kč - 14 nocí

Dítě pobyt zdarma, destinace Kypr  

   8 990 Kč - 7 nocí
   9 990 Kč - 10/11 nocí
10 990 Kč - 14 nocí (kalkulace pobytů na vyžádání)

Dítě pobyt zdarma, 
destinace Bulharsko  

 5 990 Kč - 7 nocí
 7 990 Kč - 14 nocí 

SLEVY ZA VĚRNOST AŽ 18 %

KLUB MOJE VIAMARE 
A MOJE VTT
Věrnostní program Moje Viamare a Moje VTT je určen našim 
klientům, kteří jsou členy klubu Moje Viamare a Moje VTT. 
Tito klienti mohou v rámci věrnostního programu čerpat 
další extra slevy a výhody. 

Nejste ještě členy klubu Moje Viamare a Moje VTT?

Neváhejte, přidejte se k nám a využívejte všechny extra slevy!
Je to jednoduché! Stačí si zakoupit zájezd z našich nabídek CK 
VIAMARE a CK VTT a zaregistrovat se na našich webových stránkách 
v sekci Moje Viamare/Moje VTT nebo osobně na našich prodejnách. 
Klienti, kteří s námi cestují poprvé, mohou atraktivní slevu čerpat 
již při zakoupení dalšího zájezdu. Veškeré informace a podrobné 
podmínky týkající se klubu Moje Viamare/Moje VTT získáte 
na našich internetových stránkách www.viamare a www.vtt.cz, 
na klientských telefonních linkách (222 206 206, 222 206 666 - 
Praha, 530 350 880 - Brno a 591 166 000 - Ostrava) či přímo 
na našich prodejnách v Praze, Brně a Ostravě. 

VĚRNOSTNÍ SLEVA

SLEVA
až18 %

Dítě nesmí v den návratu ze zájezdu dovršit stanovený věk a musí být ubytováno nejméně se 2 dospělými osobami na pevném lůžku.  
Na dětské ceny v akci Rodinná výzva nelze poskytnout slevu za včasný nákup až 18 % (str. 6).

Při zakoupení zájezdu může každý člen klubu Moje Viamare 
a Moje VTT čerpat věrnostní slevu, která je vždy minimálně 
o 2 % vyšší než sleva pro ostatní klienty.

+ 2 % sleva  za včasný nákup First Minute zájezdu 
 do 31. 3. 2018 (celkem až 17 %) 

+ 3 % super sleva  za včasný nákup First Minute zájezdu 
 do 31. 3. 2018 (celkem až 18 %)

9 % sleva  na nákup zájezdu od 1. 4. 2018
  (nevztahuje se na zvýhodněné zájezdy např. 
  Last Minute, HIT VIAMARE, HIT VTT a další
  speciální akce, není-li uvedeno jinak)

Tyto slevy se nevztahují na zájezdy s kombinovanou dopravou (viz str. 20).

Počet míst je omezen. Platí jen do vyčerpání přidělených kapacit.

Rezervujte online na www.viamare.cz, Praha 222 206 206 | www.vtt.cz, Praha 222 206 666 | Brno 530 350 880 | Ostrava 591 166 000

Dítě pobyt zdarma,
destinace Malta a Sicílie 

  8 990 Kč - 7 nocí


