Cestovní kancelář-Petra Tykalová
Palackého 385, Postoloprty 439 42
mob.724/114656

ITÁLIE – KAMPÁNIE
Termín

Ubytování v bungalovech

2.7. – 11.7.2021

8.950 Kč

Villagio delle Sirene Oblíbený prázdninový komplex leží v klidné lokalitě, přímo u krásné
písčité pláže s pozvolným vstupem do moře a lemované skalnatými útesy. Historické městečko
Marina di Camerota je situované 600 m od střediska. Celý komplex je
obklopen olivovníky a hustou zelení.

Zařízení a služby: Bazén s výhledem na moře, se slunečníky
a lehátky, recepce, bar, parkoviště,
dětský koutek, hrací automaty, stolní
tenis, posilovna, volejbalové hřiště.

Bungalov: dřevené, mají dvě
ložnice, chodbičku, vlastní sociální zařízení s WC a se sprchou. Každý
bungalov má vybavenou kuchyňku na terase.

Cena zahrnuje: ubytování v bungalovech, plážový servis
polopenzi (česká kuchyně – snídaně, polévka, večeře, pitný režim)
dopravu autobusem tam a zpět, služby delegáta

Cena nezahrnuje:

cestovní pojištění na cestu a pobyt
pobytovou taxu (1euro /den, děti do 10 let neplatí)

Možnost výletů:

lodní výlet do azurových jeskyň, Maratea
a Camerota. Více informací na místě.

Cestovní kancelář-Petra Tykalová
Palackého 385, Postoloprty 439 42
mob.724/114656

ITÁLIE – KAMPÁNIE
Termín

Ubytování v rezidenci 4 os.

Ubytování v rezidenci 3 os.

2.7. – 11.7.2021

8.100 Kč

8.500 Kč

Villagio delle Sirene Oblíbený prázdninový komplex leží
v klidné lokalitě, přímo u krásné písčité pláže s pozvolným vstupem
do moře a lemované skalnatými útesy. Historické městečko Marina
di Camerota je situované 600 m od střediska. Celý komplex je
obklopen olivovníky a hustou zelení.

Zařízení a služby: Bazén s výhledem na moře, se slunečníky
a lehátky, recepce, bar, parkoviště, dětský koutek, hrací automaty,
stolní tenis, posilovna, volejbalové hřiště.

Apartmán: Ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj
se 2 samostatnými lůžky a kuchyňským koutem, koupelna. Nacházejí
se v hlavní budově.

Cena zahrnuje: ubytování v apartmánech, plážový servis
polopenzi (česká kuchyně – snídaně, polévka, večeře, pitný režim)
dopravu autobusem tam a zpět, služby delegáta

Cena nezahrnuje:

cestovní pojištění na cestu a pobyt
pobytovou taxu (1euro /den, děti do 10 let neplatí)

Možnost výletů:

lodní výlet do azurových jeskyň, Maratea
a Camerota. Více informací na místě.

