
Poradenství při výběru vhodného leteckého spojení na Gran Canaria – 

CENÍK 

 

Vypracování základního plánu letecké přepravy na míru - cena 280 Kč (10 euro) 

 dle Vašich požadavků vyhotovíme tři varianty leteckého spojení 

 

 sdělte nám:  

 na které letiště (ostrov) na kanárských ostrovech chcete letět? 

 v jakých termínech plánujete lety a jsou tyto termíny fixní anebo flexibilní? Jak 

můžeme posunout datum dopředu a dozadu, o kolik dní?  

 chcete se přepravit rychle nebo vám nevadí delší cestování, ale nižší cena dopravy? 

 podmínkou je přímý spoj z Prahy nebo je možné letět z Prahy a do Prahy 

s přestupem? Jste ochotni na cestě přestupovat a kolikrát? 

 město svého bydliště pro zajištění nabídky letecké dopravy z příhraničních letišť 

(Vídeň, Mnichov, Norimberk, Drážďany a další) a dopravy z místa vašeho bydliště 

na tato letiště 

 kolik osob a v jakém věku bude cestovat? 

 kolik zavazadel, jaké velikosti a váhy povezete? 

 budete mít nadrozměrná zavazadla? Golfové hole, kola, kočárky apod.? Jaké jsou 

rozměry tohoto zavazadla (výška – šířka – délka - váha)?  

 

 každá ze tří variant naší nabídky bude obsahovat  

 přesný popis cesty (místo, datum a čas odletu, místo, datum a čas mezipřistání, 

místo, datum a čas přistání na koncovém letišti) 

 přesné názvy leteckých společností  

 přesnou identifikaci leteckých linek 

 názvy letišť případných mezipřistání 

 popis dopravy na letiště odletu včetně ceny 

 návrh dopravy z letiště příletu včetně ceny 

 přesnou dobu strávenou na cestě 

 cenu letenek včetně tax a dalších poplatků včetně poplatku za platbu kartou, tedy 

konečné ceny 

 postup jak si letenky a dopravu na a z letiště koupit (přes internet) 

 

 s naší nabídkou budete tedy vědět, odkud poletíte a kam se vrátíte, jak se na letiště a 

z letiště a za kolik dopravíte, kolik vás bude cesta stát.  

Všechny potřebné informace a nabídky Vám předáme, nemusíte se tedy o nic starat. 

 

Pokud vás naše nabídka zaujala a chcete si službu objednat,  

 napište nám na e-mail grancanariaservis.cz@gmail.com  

 obratem vám sdělíme bankovní spojení a další údaje pro platbu 280 Kč (10 euro).  

 

mailto:grancanariaservis.cz@gmail.com


Po připsání částky na náš účet zpracujeme nabídku a zašleme Vám kompletní verzi 

základního plánu letecké přepravy na míru.  

 

Grancanariaservis.cz 

+420 702 560 575 

 

 

 


