
CA Petrov, s. r. o.
„ Kdo necestuje s námi, cestuje proti nám ! “



Adresa: Jaselská 826, Kolín

E-mail: CApetrov@centrum.cz

Tel.: 321 752 634

IČ: 628 090 04

DIČ: CZ628 090 04

č. zápisu v OR: C.1796

č. zápisu v ŽR: 0963/14



� lázeňské pobyty, 

� poznávací zájezdy,

� letní eurovíkendy,

� sportovní aktivity – potápění, turistika, 
cyklistika apod.,

� speciální akce pro seniory.

Nabízíme: Vznik: 1.10.2014

Náš tým: Nicole Kašťáková, Michaela Klepišová, Eliška Tománková, Denisa Říhová, Dana Petrová, 

Viktorie Sadolská, Denisa Brtnická, Adéla Řezníčková, Kristýna Barešová



• Lokalita: Lipenská přehrada

• Doba trvání: 3 dny/2 noci

• Počet osob: 4

• Doprava: mikrobus

• Strava: polopenze

• Cena:           vč. DPH  4.600,-

Líbí se Vám lodě a život námořníků? Prožijte úžasné 

dobrodružství na palubě plachetnice! Naloďte se na loď, 

kterou budete mít k dispozici po 3 dny a 2 noci a vydejte 

se vstříc vodním dálavám s větrem v zádech! Plachetnici 

budete řídit sami, nasbíráte tak řadu jachtařských 

zkušeností. Vyzkoušejte si život na lodi, se kterým je úzce 

spjata jak těžká práce a odpovědnost, tak krásné chvíle, 

kdy bezstarostně můžete sledovat hladinu vody a bavit se 

s přáteli….

Pobyt na plachetnici



Advent v Rakousku – čertovské toulky

Vydejte se s námi na prohlídku Rakouského města Salzburg 

s našimi průvodci. Navštívíme Vánoční trhy, kde si budete 

moci koupit drobné dárečky pro své blízké. Později navečer si 

prohlédneme největší průvod čertů v Evropě – průvod 

Krampusů neboli „Krampuslauf“. Poznejte s námi tyto 

nevšední postavy a vychutnejte si atmosféru Vánoc. 

•Lokalita: Salzburg, Schladming (Rakousko)

•Odjezd: 13. prosince 2014 od 6:30hod

•Odkud: Jaselská 826, Kolín, 280 90

•Příjezd: předpokládaný návrat ve 20:00hod

•Doprava: Luxbus

Cena: vč. DPH 726,- / osoba



! AKCE pouze pro dnešní den !

Znalostní kvíz ze světové geografie.

Správní řešitelé obdrží 20% slevu na vybraný 

zájezd.



Děkujeme za pozornost a těšíme se na 

Vaši návštěvu u našeho stánku.


