
KAMPÁNIE
Paestum, hotel Bonita***

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. 

HOTEL BONITA*** – v klidné části
Paesta  nazývané  Laura,  v blízkosti
pizzerie,  obchody,  restaurace…,  od
archeologického  areálu  cca  3km,
cca  100m  od  moře  (pláž  písčitá  s

pozvolným  vstupem  do  moře).  Dvoupatrový  hotel  s  2-4  lůžkovými  moderně  a
elegantně vybavenými pokoji, klimatizace, telefon, TV, minibar, trezor, fén a sociální
zařízení.  Většina  pokojů  je  s balkónem.  2L  pokoj  -  manželské  lůžko,  3L  pokoj  -
manželské lůžko + postel, 4L pokoj - manželské lůžko + palanda. 

Termín 
vč. dopravy

2017

Hotel Bonita
s polopenzí

Termín 
vč. dopravy

2017

Hotel Bonita
s polopenzí

2L pokoj 3L pokoj 4L pokoj 2L pokoj 3L pokoj 4L pokoj

19. 5. - 28. 5. 8670 8590 8460 30. 6. - 9. 7. 9680 9370 9180

26. 5. - 4. 6. 8790 8590 8460 7. 7. - 16. 7. 10870 10490 10280

2. 6. - 11. 6. 8880 8690 8530 1. 9. - 10. 9. 8970 8690 8480

9. 6. - 18. 6. 8980 8770 8580 8. 9. - 17. 9. 8930 8660 8390

16. 6. - 25. 6. 9550 9250 9070 15. 9. - 24. 9. 8790 8580 8360

23.6. - 2.7. 9590 9290 9090 - - - -

Cena  obsahuje:   dopravu,  7x  ubytování  ve  2L  pokoji  s  polopenzí  (sobota  -  sobota),
centrální klimatizaci, pojištění CK proti úpadku.

Poplatky: pláž s plážovým servisem za příplatek, 1lůžkový pokoj á 470Kč/os./noc. 

Slevy: děti do 3 roků bez lůžka se stravou platí 1000Kč, děti od 3-12 let na 3. a 4. lůžku =
–30%, dospělí na 3. a 4. lůžku = –10%.

Stravování: polopenze, snídaně italské na sladko, večeře servírované, výběr z menu, 2
chody + příloha + ovoce, voda + karafa s vínem.

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: v hotelu je k dispozici restaurace, malá posilovna, wi-fi, dětský kout, parkoviště u
hotelu uzavřené, nehlídané, na cvičení veřejná pláž.

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

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

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


