
KALÁBRIE
Scalea, Briatico, Ricadi,
Santa Maria del Cedro

SCALEA -  historické  městečko  u  Tyrhenského  moře  cca  240km  pod  NEAPOLÍ.  Nedaleko  je  překrásný  záliv
POLYCASTRO s ostrovem DINO. Má velice dobrou vybavenost. Pláž je upravená, převážně písčitá nebo oblázková.
Ubytování je v REZIDENCI LA PLAYA - leží přímo v centru městečka, cca 100 m od pláže a 300 m od historického
centra. V okolí jsou nehlídaná parkoviště. Apartmán BILO pro 4-6 osob: jednoduše zařízené apartmány se nacházejí v
1. patře,  skládají  se z obývací místnosti  s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, pokoj v patře s manželskou
postelí a 2 lůžky, TV, sociální zařízení, balkón.  Cena obsahuje: pronájem APT na 7 nocí (sobota - sobota), spotřeby
energií. 
Příplatky: klimatizace á 10€/APT/den 
Povinné příplatky (na místě): Závěrečný úklid á 15€/APT. Kauce 50€/APT.  

SANTA  MARIA  DEL  CEDRO -  letovisko  leží  v  severní  části
Kalábrie,  nedaleko známého městečka Scalea. Dnes je toto městečko
plné hotelů, apartmánových rezidencí, restaurací  a obchodů a splňuje
tak náročné požadavky návštěvníků, kteří zde zajisté prožijí příjemnou
dovolenou.
RESIDENCE  RIVIERA  DEI  CEDRI  -   leží  cca  180m  od  pláže.
V okolí  se  nacházejí  restaurace,  bary,  pizzérie  a  různé  obchody.
Parkování v zahradě.
Studio MONO pro 2 – 4 osoby:  pokoj se 2lůžky + většinou palanda
nebo  rozkládací  gauč,  kuchyňský  kout,  sociální  zařízení.  Apartmán

BILO pro 4-5 osob: ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s palandou nebo rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem,
sociální zařízení. Apartmán TRILO pro 6 osob: dva pokoje se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a lůžkem
nebo rozkládacím gaučem,  sociální  zařízení  (prostorný apartmán v depandanci  aparthotelu).  Cena APT  obsahuje:
pronájem APT na 7 nocí (sobota - sobota),  užívání posilovny,  povlečení,  internet  v hale, WiFi, solarium, animační
program (1. 7. - 2. 9.). Povinné poplatky (úhrada na místě):  závěrečný úklid á 30€/APT Mono, 40€/APT Bilo, 50€/APT
Trilo; spotřeby  (el. energie, voda,...) á 10€/os./týden; vratná kauce á 50€/APT.  Příplatky: postýlka á 35€/týden; garáž
á 35€/auto/týden; plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka) á 7€/den; centrálně řízená klimatizace od 2. 7. do 2. 9. 2017 á
35€/APT Mono, 45€/APT Bilo a 55€/APT Trilo (od 11hod. do 23hod.), vstup do vnitřního bazénu s hydromasáží ve
stanoveném čase (po předchozí rezervaci) á 3€/os. (nutné mít koupací čepici).

RICADI – leží na poloostrově Capo Vaticano, mezi letovisky Tropea a Capo Vaticano. Místo se vyznačuje krásnými
písčitými plážemi. 
HOTEL MARINELLA*** je moderní hotel, obklopený středomořskou vegetací, cca 250 m od jedné z nejkrásnějších
bílých písčitých pláží Baia di Grotticelle. Možnost večerní procházky ke slavnému stožáru Faro, s nádernými výhledy
na celé pobřeží nebo na západ slunce na Liparskými ostrovy. Cca 9 km leží „Perla Kalábrie“ - město Tropea. V hotelu
se nachází bar, restaurace, společenská místnost s TV/SAT, bazén, hry pro děti, parkoviště, tenisový kurt, hřiště pro
minifotbal,  ping-pong,  Wi-Fi  (za  poplatek  cca  1€/den).  2-4  L  pokoj –  vlastní  sociální  zařízení,  fén,  klimatizace,
TV/SAT, minibar (á cca 4€/den), balkón nebo terasa.  Cena obsahuje: 7x ubytování s klimatizací, 7x polopenzi, trezor,
bazén, plážový servis, plážový mikrobus pouze směrem od pláže (v určených hodinách).  Slevy: děti do 6 r. na 3. a 4.
lůžku  zdarma, děti od 6 r. do 12 r. na 3. a 4. lůžku sleva 50%, osoby nad 12 r. na 3. a 4. lůžku sleva 30%. Povinné
poplatky (úhrada na místě): kauce 50€/pokoj



BRIATICO – letovisko, které vzniklo již ve 12. století a je pomyslnou branou ke kopcovitému mysu Capo Vaticano.
Pláže  jsou  zde  písčité,  ale  také  kamenité  a  skalnaté.  Doporučujeme  návštěvu  výše  položeného  městečka  Briatico
Vecchio, kde nalezneme pozůstatky středověkého hradu zničeného při zemětřesení v 17. stol.  VILLAGGIO GREEN
GARDEN CLUB*** leží  cca  100  m od pláže  z  jemného  bílého  písku  a  kamínků  a  nedaleko  městečka  Briatico.
Komplex je obklopený tropickými rostlinami. K dispozici je bazén, bar, restaurace, recepce, tenisový kurt, amfiteátr
s animačním programem.  Ubytování je ve vilkových apartmánech.  Apartmán V1 BILO pro 3 osoby: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a 1 lůžkem, pokoj s manželskou postelí,  sociální  zařízení,  terasa, klimatizace.  Apartmán V2
TRILO pro 4 osoby: obývací  pokoj  s  kuchyňským koutem, pokoj  s  manželskou postelí,  pokoj  se 2 lůžky,  sociální
zařízení, terasa, klimatizace. Cena obsahuje: pronájem APT na 7 nocí (sobota - sobota), spotřeby energií, klimatizace,
závěrečný úklid, plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo/APT), povlečení  s týdenní výměnou.  Příplatky:
dětská postýlka 50€/týden, polopenze á 22€/os./den, plná penze á 27€/os./den.  Povinné poplatky (úhrada na místě):
klubová karta á 15€/os. od 4 r./týden (bazén , animační program a miniklub od cca 11. 6. - 13. 9., tenisový kurt během
dne); kauce á 50€/APT

Termín
pobytu
2017

Cena za celý APT 
Termín

Cena za celý APT 
Green Garden Club La Playa Green Garden Club La Playa
BILO TRILO BILO BILO TRILO BILO

3. 6. - 10. 6. 5690 6270 5190 15. 7. - 22. 7. 16170 17290 10990
10. 6. - 17. 6. 7590 8470 7180 22. 7. - 29. 7. 16170 17290 12970
17. 6. - 24. 6. 5670 8580 7280 26. 8. - 2. 9. 16170 17290 10970
24. 6. - 1. 7. 10890 11670 9270 2. 9. - 9. 9. 10890 11870 7370
1. 7. - 8. 7. 11070 12080 9780 9. 9. - 16. 9. 7570 8480 5290
8. 7. - 15. 7. 11070 12080 10990 16. 9. - 23. 9. 5580 6280 3990

Termín
2017

Cena za celý APT Cena/os. 
Termín

Cena za celý APT Cena/os. 
Res. Riviera dei Cedri h. Marinella Res. Riviera dei Cedri h. Marinella

MONO BILO TRILO vč. HB MONO BILO TRILO vč. HB
27. 5. - 3. 6. 5290 5990 6770 7090 15. 7. - 22. 7. 10970 12790 14270 14170
3. 6. - 10. 6. 5390 6070 6890 7190 22. 7. - 29. 7. 14490 16280 17970 14170

10. 6. - 17. 6. 5470 6180 6990 7270 26. 8. - 2. 9. 10970 12790 14270 14170
17. 6. - 24. 6. 5990 7570 8370 7370 2. 9. - 9. 9. 6970 8970 9690 9470
24. 6. - 1. 7. 6070 7690 8480 9470 9. 9. - 16. 9. 5490 6180 6870 8370
1. 7. - 8. 7. 6890 9070 9770 14170 16. 9. - 23. 9. 5270 5990 6790 7170
8. 7. - 15. 7. 6970 9180 9890 14170 -

Ubytování: v apartmánech (APT) , v bungalovech (BGL) nebo v hotelu sobota - sobota. 

Stravování: v hotelu formou polopenze (HB), v APT a BGL vaření, případně večeře nebo polopenze 
    
Doprava: autobusem – při zakoupení s ubytováním                             Cena:3.590,-Kč S. Maria d. Cedro, Scalea
Pouze doprava busem: 3.790,-Kč

Pojištění: kompletní pojištění (vč. léčebných výloha a storna zájezdu) á 33,-Kč/os./den, do 15 let = 23,-Kč/os./den.

Výlety - orientačně: Scalea, Santa Maria del Cedro - výlet lodí k ostrovu DINO, Maratea, Diamante, Taormína, Amalfi
+ Pompeje, Liparské ostrovy,…  Platí se až na místě.

Různé: Děti do 5 roků bez lůžka platí 4.000,-Kč. V APT není ve většině případů povlečení lůžek, deky, věci osobní a
hygienické potřeby, ručníky. Úklid provádí většinou klienti sami. Nástup na ubytování po 17,00 hod a ukončení pobytu
do 10,00 hod.
Delegát  – nachází se v oblasti, není při ubytování klientů, k dispozici je klientům 1-2x týdně, organizuje fakultativní
výlety v českém nebo slovenském jazyce. 
Kauce - je vratná, je-li APT nebo pokoj předán po skončení pobytu v pořádku (uklizený a nepoškozený).

Pobytová taxa: v r. 2017 se bude na místě pobytu pravděpodobně vybírat taxa ve výši cca 1,5 až 3€/os.od 10 r./pobyt.

CK KO-TOUR, Riegrova 52, Polička, 461 723740, www.kotour.cz; policka@kotour.cz
Zájezd je pojištěn proti úpadku CK
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