
KAMPÁNIE
Paestum, Residence Conca degli Dei

PAESTUM – (Světové dědictví UNESCO) patří k nejvyhledávanějším letoviskům oblasti, leží 35km od SALERNA a je známé
největším starořeckým archeologickým areálem na italské pevnině. Vykopávky zde odkryly zbytky antického města, veřejné a
církevní stavby, obranné hradby a tři mohutné zachovalé dórské chrámy z 5. a 6. století před Kristem. Procházka po pěší
promenádě podél archeologické zóny plné obchůdků a italských restaurací, zaručuje příjemně a romanticky strávený večer. 

RESIDENCE CONCA DEGLI DEI – nová stavba (dokončená v r. 2013), v klidném prostředí, kousek od borového háje, který
odděluje rezidenci od pláže, cca 150 m od pláže a 700 m  od centra
Paesta. Rezidence je vhodná pro všechny, kteří hledají pohodu a
relax.  Součástí  rezidence  je  recepce,  bar,  bazén  (nutná  koupací
čepice), dětský koutek, společenská místnost, pračka (za poplatek),
parkování  u  rezidence,  WiFi  (zdarma),  možnost  zapůjčení  kol,
asistenční služba na telefonu. 
APT  BILO  pro  2-3  osoby -  kuchyně  s  balkónem  a  rozkládací
pohovkou  nebo  palandou,  ložnice  s  manželským  lůžkem  a
samostatnou  postelí,  sociální  zařízení,  TV,  klimatizace,  žehlička,
terasa nebo balkón, nachází se ve druhém patře. Možnost přistýlky
pro 4. osobu á 15€/den. 
APT  MONO  pro  2-3  osoby –  obývací  místnost  s  kuchyňským
koutem, manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 1 osobu,
sociální zařízení, TV, klimatizace, žehlička, velká terasa, nachází se v přízemí. 
VILA pro 5 osob – dvoupodlažní. V přízemí prostorná obývací místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou. Velká
venkovní  terasa.  V  patře  je  ložnice  s  manželskou  postelí,  pokoj  s  palandou  a  pevným  lůžkem,  sociální  zařízení,   TV,
klimatizace, žehlička.

Termín 
vč. dopravy

2017

Residence Conca degli Dei Termín 
vč. dopravy 

2017

Residence  Conca degli Dei

MONO 2/3 BILO 2/4 TRILO 4/6 MONO 2/3 BILO 2/4 TRILO 4/6

2os 3os 3os 4os 4os 5os 6os 2os 3os 3os 4os 4os 5 os 6os

26. 5. - 4. 6. 7870 6420 6580 6420 6680 5970 5930 1. 9. - 10. 9. 8490 6950 7320 7070 6740 6420 6340

2. 6. - 11. 6. 7890 6490 6590 6460 6690 5990 5960 8. 9. - 17. 9. 7260 5980 6490 6290 5980 5490 5390

9. 6. - 18. 6. 8180 6670 6790 6850 6970 6350 6270 15. 9. - 24. 9. 7190 5930 6420 6210 5920 5420 5310

16. 6. - 25. 6. 8190 6740 6990 6890 6990 6390 6290 22. 9. - 1. 10. 7120 5880 6380 6180 5870 5370 5240

25.8. - 3.9. 8590 6980 7390 7090 7380 6490 6380 - - - - - - - -

Cena obsahuje:  dopravu, 7x ubytování (sobota – sobota), klubovou kartu, parkování, využívání bazénu, povlečení, ručníky,
pojištění CK proti úpadku.

Povinné poplatky (úhrada na místě): spotřeby a závěrečný úklid á 50€/APT/vila/týden. 

Poplatky:  dětská postýlka 70€/týden, klimatizace 10€/den.   

Stravování: vlastní vaření v APT nebo možnost využití místních blízkých restaurací.

Doprava: zájezdovým autobusem, dvd, 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 15 let =
19Kč/os./den. 

Různé: Věci osobní a hygienické potřeby vzít s sebou.  

Fakultativní výlety: Paestum, Capri, Pompeje, Caserta, Aquapark, Agropoli, Vesuv, Buvolí farma, stará Camerota..

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.

Platí pro skupiny minimálně 25 osob.


