
KAMPÁNIE
      Marina di Camerota, Villaggio Cala di Luna 

… možnost cvičení
MARINA  DI  CAMEROTA -  leží  na  pobřeží  chráněného
přírodního  parku  Cilento.  Je  to  původně  stará  rybářská
vesnička.  Nedaleký  lodní  přístav  s promenádou  láká  k
procházkám,  tak  jako  kouzelné  uličky  plné  obchůdků,
cukráren  a  restaurací.  Rozmanité  pobřeží  se  spoustou
přírodních  jeskyní  a  bohatý  podmořský  život,  dělají  z této
oblasti ráj pro potápěče.

VILLAGGIO  CALA  DI  LUNA***  - nově  zrekonstruovaný
uzavřený  turistický  komplex,  v  příjemném  prostředí
obklopeném středomořskou vegetací,  cca 250 m od písčité
pláže  s  pozvolným  vstupem  do  moře  a  400  m  od  centra
městečka  Marina  di  Camerota.   K  dispozici  je  recepce,
restaurace, bar, WiFi,  pláž s plážovým servisem (1. 6. - 15.
9.), dětský koutek, minibus, prádelna na žetony. Ubytování je

ve zděných vilkách nebo v mobilhomech.  Zděná vilka MONO pro 2-4 osoby – ložnice s manželskou postelí a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, TV, fén, trezor, klimatizace,  sociální  zařízení se sprchovým boxem, venkovní teráska s kuchyňským
koutem.  Mobilhome Ametista  pro 4-5 osob –  ložnice  s  manželským lůžkem,  pokoj  s  palandou  a  samostatným lůžkem,
obývací místnost s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchovým boxem, TV, klimatizace. 

Termín 
vč. dopravy

2017

Villaggio Cala di Luna

Vilka MONO 2/4 Mobilhome 4/5 

2os. 3os. 4os. 4os. 5os.

26. 5. - 4. 6. 8250 6590 5780 5470 5540

2. 6. - 11. 6. 5280 6650 5790 5790 5580

9. 6. - 18. 6. 8330 6680 5840 5840 5590

8. 9. - 17. 9. 7880 6470 5680 5680 5540

15. 9. - 24. 9. 7840 6430 5630 5630 5480

22. 9. - 1. 10. 7780 6380 5580 5580 5430

Cena obsahuje:  doprava busem, 7x ubytování (sobota-sobota), spotřebu energií, povlečení, přivítací koktejl, plážový servis
na soukromé pláži (1. 6. - 15. 9.) pojištění CK proti  úpadku.

Povinné příplatky (úhrada na místě): závěrečný úklid á 30€/vilku/mobilhome.

Stravování:  vlastní  vaření  nebo  možnost  využití  místní
restaurace v areálu (polopenze cca á 15€/os./den, děti do 12
let se  dvěma platícími rodiči mají polopenzi zdarma; v ceně
není zahrnuto pití).

Doprava:  zájezdovým busem, video, teplé i studené nápoje,
tam i zpět se jede nonstop (pouze hygienické přestávky). 

Pojištění:  pojištění  léčebných  výloh,  storna  zájezdu  a
odpovědnosti za škodu možné za příplatek 29Kč/os./den, do
15let = 19Kč/os./den. 

Různé:  Na  ubytování  nejsou věci  osobní  a  hygienické
potřeby. 

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

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


