
 

 

SLAN tour, s.r.o., 
Tel.: 312 524 174, mob.

 SLAN tour 
VVÝÝH

27.11.
Výhodné nákupy v německém nákupním centrum 
v Sasku. Nabízí rozmanitý sortiment od potravin, vína, čerstvých ryb, techniky, textilu, sportovních potřeb 
včetně značkového oblečení. Celé patro je věnováno dětem 
Najdeme zde i zahradnické centrum. 

Výhodou je platba kartou Visa, Maestro i českou korunou
www.real.de/cesko a získat tak různé výhody.

Výhody, proč se rozhodnout pro nákup v
*levnější sortiment potravin, mléka, tuků, jogurtů, sýrů a vyšší kvalita, ryby, léčivý bodlákový olej aj.
různé oslavy jen za 3.90 Euro, či balení Kinder řezů
*až o 50 % levnější drogistické zboží, kvalitní prášky na praní, parfémy, kosmetika, obuv, textil, oblečení.
  
Odjezdová místa:  

Slaný  (od Váhy 8.00) 
Smečno (autobusová zastávka 8.10)
Kladno (nám. Sítná, zast. MHD u hotelu Kladno, 8.2
Praha  (Dejvice, Hotel Diplomat, 
   u metra 9.00) 
Roudnice (zemědělská škola, autobus. zastávka 9.30)
 
    

 
 
 

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, 274 01 Slaný 
174, mob.: 776 490 533, email: info@slantour.cz, www.slantour.cz

 

ÝÝHHOODDNNÉÉ  NNÁÁKKUUPPYY   

.2020 pátek 
německém nákupním centrum Real na okraji Heidenau, největším obchodu tohoto typu 

Sasku. Nabízí rozmanitý sortiment od potravin, vína, čerstvých ryb, techniky, textilu, sportovních potřeb 
Celé patro je věnováno dětem – od hraček, oblečení po sportovní potře

 

platba kartou Visa, Maestro i českou korunou. Můžete využít i SLEVOVÉ KUPONY

a získat tak různé výhody. 

Výhody, proč se rozhodnout pro nákup v Sasku:  
ků, jogurtů, sýrů a vyšší kvalita, ryby, léčivý bodlákový olej aj.

různé oslavy jen za 3.90 Euro, či balení Kinder řezů za 1,99 Euro/ 10ks v Bille za 99 Kč), kvalitní vína i Pilsner Urquell vyjdou levněji.
drogistické zboží, kvalitní prášky na praní, parfémy, kosmetika, obuv, textil, oblečení.

(autobusová zastávka 8.10) 
ná, zast. MHD u hotelu Kladno, 8.20) 

Dejvice, Hotel Diplomat, zastávka MHD 

(zemědělská škola, autobus. zastávka 9.30) 

 

www.slantour.cz 

 

  
na okraji Heidenau, největším obchodu tohoto typu 

Sasku. Nabízí rozmanitý sortiment od potravin, vína, čerstvých ryb, techniky, textilu, sportovních potřeb 
od hraček, oblečení po sportovní potřeby. 

SLEVOVÉ KUPONY po přihlášení na 

ků, jogurtů, sýrů a vyšší kvalita, ryby, léčivý bodlákový olej aj. (osvědčený - mražený dort pro 
Bille za 99 Kč), kvalitní vína i Pilsner Urquell vyjdou levněji. 

drogistické zboží, kvalitní prášky na praní, parfémy, kosmetika, obuv, textil, oblečení. 

 Kč 


