
KAMPÁNIE
Marina di Camerota, Villaggio delle Sirene

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  DELLE  SIRENE***  - komplex  je  obklopen  středomořskou
vegetací, vzdálenost od moře cca 150 m (písek s oblázky, pozvolný vstup do
moře),  centrum  Mariny  di  Cameroty  cca  1km.  K  dispozici  je  bazén  se
slunečníky  a  lehátky,  hřiště  na  volejbal,  nově  zařízené  fit  centrum,  bar,
restaurace. Vhodné pro skupiny se sportovním zaměřením. APT MONO 2/3
pro 2-3 osoby: obývací místnost se dvěmi až třemi lůžky a s plně vybaveným

kuchyňským koutem, soc. zařízení, ve zděné budově. APT BILO 2/4 pro 2-4 osoby: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
se dvěma lůžky,  vybavený kuchyňský kout  je na zastřešené  terase,  soc.  zařízení,  ve  zděné budově.  BGL pro 4 osoby –
dřevěný:   ložnice  s  manželským lůžkem,  ložnice  se  dvěma lůžky,  předsíň,  soc.  zařízení.  Vybavený kuchyňský kout  je na
zastřešené terase. 

Termín 
vč. dopravy

2017

Villaggio delle Sirene

MONO 2/3   nebo   BILO 2/4      BGL dřevo  4

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

2. 6. - 11. 6. 9390 7380 6350 10750 8230 6970

9. 6. - 18. 6. 9460 7390 6390 10790 8290 6990

16. 6. - 25. 6. 9490 7480 6480 10860 8360 7070

23.6. - 2.7. 11450 8690 7350 12980 9780 8130

30. 6. - 9. 7. 13580 10150 8390 14980 10980 8980

7. 7. - 16. 7. 13880 10480 8690 15190 11190 9180

1. 9. - 10. 9. 11450 8680 7360 12980 9780 8130

8. 9. - 17. 9. 9140 7150 6170 9980 7770 6580

Cena  obsahuje:  doprava  busem,  7x  ubytování  (sobota-sobota),  spotřebu
energií,  využití  bazénu,  fit  centra,  volejbalové  hřiště,  1  slunečník  +  2
křesla/APT/BGL na pláži, pojištění CK proti  úpadku.

Stravování:  vlastní  vaření  v  APT/BGL  nebo  možnost  české  polopenze  á
1600Kč/os.

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: v APT/BGL nejsou deky ani povlečení. Povlečení lůžek (lze pronajmout - nutné
objednat předem za cca 10€ / APT/BGL ).  Věci  osobní a hygienické potřeby vzít  s
sebou. Úklid si provádí klienti sami. Lehátko na pláži za poplatek cca 10€/den.

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.


