Vážení přátelé,
jedním ze základních cílů Pražského fotbalového svazu je rozvoj
a podpora mládežnického fotbalu. Jsme rádi, že se k této podpoře
můžeme připojit, a proto se cestovní kancelář ALEXANDRIA stala
hrdým partnerem nového projektu „Neberte nám naši hru“.
Věříme, že fotbal by pro děti i jejich rodiče měl být především zábavou a příjemným odreagováním. Stejný cíl doplněný
o relaxaci a odpočinek má samozřejmě i zasloužená dovolená. Proto, abyste si svou zaslouženou dovolenou mohli maximálně
užít a vychutnat, je důležitý správný výběr. Věříme, že si z bohaté nabídky našich zájezdů vyberete ten, který bude přesně
odpovídat Vašim představám a abychom Vám vybírání zpříjemnili a ulehčili, připravili jsme pro všechny členy a příznivce
Pražského fotbalového svazu speciální slevy na naše zájezdy:

16 % z katalogových cen leteckých zájezdů z nabídky CK Alexandria*
10 % z katalogových cen zájezdů s vlastní a autobusovou dopravou
6 % z last minute nabídek CK Alexandria*
* Slevy se počítají z katalogové ceny pro osobu na pevném lůžku. Slevu nelze uplatnit u zájezdů, které nejsou součástí katalogové nabídky, a u vybraných leteckých zájezdů – více na www.alexandria.cz/pfs.

Pro uplatnění těchto slev a další informace k této nabídce navštivte naše pražské pobočky
na níže uvedených adresách nebo nás kontaktujte telefonicky či e-mailem

ALEXANDRIA

ALEXANDRIA

ALEXANDRIA

ALEXANDRIA

Vodičkova 25, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 592 592 Fax: 221 592 593
E-mail: vodickova@alexandria.cz

Španělská 2, 120 00 Praha 2
Tel.: 221 466 466 Fax: 222 251 602
E-mail: info@alexandria.cz

Revoluční 1083/10, 110 00 Praha 1
tel.: 270 005 560, GSM: 739 580 002
e-mail: revolucni@alexandria.cz

OC NOVÝ SMÍCHOV
Plzeňská 8/233, 150 00 Praha 5
tel.: 270 007 350, GSM: 731 132 918
e-mail: smichov@alexandria.cz

Jméno a příjmení objednavatele zájezdu: ......................................................................................................................................................

Rezervační číslo objednaného zájezdu: ...........................................

Fotbalový klub: ..............................................................................

TENTO KUPON LZE VOLNĚ KOPÍROVAT A ŠÍŘIT MEZI ČLENY A PŘÍZNIVCE VAŠEHO KLUBU. NA VYŽÁDÁNÍ JEJ ZÍSKÁTE I VE VÝŠE UVEDENÝCH POBOČKÁCH.
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Bulharsko – Primorsko

Pro malé i velké fotbalisty doporučujeme:

Klubové hotely Alexandria
• profesionální české animační týmy • bohaté animační programy pro děti
i dospělé v češtině • dětské kluby v češtině • sportovní i nesportovní aktivity
a soutěže o ceny • zábavné hry, výtvarné kurzy, kulturní programy • večerní
zábava pro děti i rodiče
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Speciální slevy pro členy a příznivce Pražského fotbalového svazu
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