
POZNÁMKY

Nadrozměrným zavazadlem se 
rozumí zavazadlo, jehož součet stran  
(výška + šířka + hloubka)  

 je maximálně 250 cm.

Sportovním vybavením se rozumí 
jízdní kola, surfové prkno nebo 
windsurfingové vybavení.

Počet formulářů se výlučně vztahuje k osobě, 
která je uvedena ve formuláři, nárokuje 
vrácení DPH a předkládá zboží k vývozu  
Celní správě.

Výše uvedené sazby nezahrnují případné 
náklady vyplývající z pravidel dané letecké 
společnosti. Váhové limity a další regulace 
a poplatky se řídí pravidly konkrétní 
letecké společnosti a musí být uhrazeny 
přímo letecké společnosti.

CENY ODBAVENÍ

 5 500 Kč 1 osoba

 8 100 Kč 2 osoby

 10 400 Kč 3 osoby

 13 600 Kč 4 osoby

 16 400 Kč 5 osob

 19 500 Kč 6 osob

 22 600 Kč 7 osob

 23 600 Kč 8 osob

 24 750 Kč 9 osob 

 1 000 Kč odbavení dítěte do 11 let v doprovodu 
  dospělé osoby
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OSTATNÍ SLUŽBY

 500 Kč  parkování za každých započatých  
  24 hodin nad rámec parkování zdarma

 250 Kč  balení zavazadla

 1 590 Kč  dovoz maximálně 4 ks zavazadel do 30 km

 450 Kč  doprovodná osoba/neletící osoba

 990 Kč  každá další hodina/osoba

MANIPULAČNÍ A SERVISNÍ POPLATKY

 350 Kč třetí a každý další kus odbaveného  
  zavazadla při odletu/příletu/osoba

 250 Kč  nadrozměrné zavazadlo

 900 Kč sportovní vybavení 

 350 Kč PETC (živé zvíře přepravované v kabině  
  pro cestující)

 1 200 Kč  AVIH (živé zvíře přepravované  
  v nákladovém prostoru)

 350 Kč  střelné zbraně

 300 Kč  1–3 ks formulářů pro vrácení DPH/osoba

 150 Kč  čtvrtý a každý další formulář pro vrácení 
  DPH/osoba

Při objednávce méně než 24 hodin předem 
bude připočítán 50% expres příplatek.

Odbavení dítěte do 2 let v doprovodu 
dospělé osoby je zdarma.

Občerstvení nad rámec all-inclusive dle 
ceníku v Clubu CONTINENTAL.

Ceny se vztahují vždy k jednomu příletu  
nebo odletu se stejným číslem letu, 
dvouhodinovému pobytu včetně dvou 
standardních kusů zavazadel. Jsou platné  
při písemné objednávce minimálně  
24 hodin předem.

Více informací o poskytování služeb  
a jejich cenách naleznete na 
www.prg.aero. Všechny uvedené 
ceny jsou včetně DPH.


