Cykloturistika
Název

Popis

Cena z destinace

Ceník platný od 2.3.2018

CENA každého výletu za auto bez rozdílu počtu osob a nikoli za osobu

(pozn.: počet osob v autě 1-4 mimo řidiče
auto je určené pouze pro vás)

Cyklovýlety - horská
Gran Canaria je cyklistický ráj, ročně se o tom přesvědčují tisíce milovníků kol. Připravilli
kola
LINK

jsme pro Vás pět perfektních tras, při kterých poznáte vše nejpodstatnější z přírody a
krás ostrova.

Ceny viz článek Cyklovýlety - horská kola.

Cyklovýlety - silniční
Gran Canaria je cyklistický ráj, ročně se o tom přesvědčují tisíce milovníků kol. Připravilli
kola
LINK

Doprava na start
cyklovýletů
LINK

Doprava s kolem z
letiště a na letiště
LINK

jsme pro Vás pět perfektních tras, které ocení amatéři i profesionálové a při kterých
poznáte vše nejpodstatnější z přírody a krás ostrova a přitom splníte "svůj plán"
kilometrů :-) .

Ceny viz článek Cyklovýlety - silniční kola

Jen s námi se dostanete do všec h koutů Gran Canaria! Kolo je k poznávání Gran
Canaria ideální prostředek. Potřebujete se však dopravit na start vašich cyklovýletů.
Jinak budete odkázáni pouze na výlety z jednoho místa ubytování a objevování ostrova
bude monotónní.

Ceny viz článek Doprava na start cyklovýletů

Zajistíme dopravu vašich kol z letiště do hotelu a zpět na letiště. Cenově výhodná
doprava pro jednotlivce i skupiny do 40 lidí.

Ceny viz článek Doprava s kolem

Ceník platný od 02.03.2018

KONTAKT
tel.: český mobil +420 702 560 575
e-mail: grancanariaservis.cz@gmail.com
Facebook: Grancanariaservis.CZ
Skype: Grancanariaservis.cz

CENA každého výletu je vždy za auto bez rozdílu počtu osob a nikoliv za osobu.
Počet osob v autě si určijete vy. My k vám nikoho nepřidáme.
Jsme flexibilní, jezdíme 365 dní v roce, máme dětské sedačky pro děti od 3 měsíců, vozíme kola i nadměrná
zavazadla.
Max. počet osob v jednom autě 4 osoby (mimo řidiče), ale vypravíme i dvě auta nebo mikrobus pro 8 cestujících
nebo autobus pro velkou skupinu
Při rezervaci e-mailem zašlete zprávu na grancanariaservis.cz@gmail.com ve formě : jméno, příjmení, kontaktní telefon, hotel,
požadovaný termín(datum), počet osob. Nenašli jste v ceníku svou destinaci? Napište nám!

