
KAMPÁNIE
Palinuro, Vigna del Mare

PALINURO – leží v regionu Kampánie a je obklopeno krásnými plážemi a
kouzelnými  zátokami  (jeskyně).  Malé  kamenité  plážičky  většinou  mezi
útesy, jsou spíše v centru Palinura a po okrajích města a u přístavu jsou
pláže písčité. Oblast je obklopena bohatou florou (národní park). Jsou zde
výborné podmínky pro potápění či šnorchlování.  Centrum městečka láká
turisty k procházkám a k návštěvám typických italských obchůdků, barů,
pizzerií a restaurací se známou Čilentskou kuchyní.

Villaggio Vigna del Mare – turistické středisko umístěné kousek od centra
(cca  400m).  Promenáda  v centru láká k  procházkám,  tak jako kouzelné
uličky plné obchůdků, cukráren a restaurací,  lákající  svou lahodnou vůní

Čilentské kuchyně. Pláž písčitá, místy oblázky s pozvolným vstupem do moře, vdálená cca 200m.

Ubytování: komplex  je  složený  ze  standardně  vybavených bungalovů  a  z nově  postavených  zděných  domečků.  Z větší
části bungalovů i zděných domků, je krásný výhled na moře. V komplexu je možnost cvičení u bazénu. Dřevěné bungalovy
mono: pro 2 až 4 osoby - teráska s plně vybaveným, uzavřeným kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a pevným
lůžkem nebo palandou,  koupelna se sprchovým boxem,  WC, TV,  zahradní  nábytek na terásce,  ventilátor.  Zděné domky
mono: pro 2 až 3 osoby - teráska s uzavřeným kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a pevným lůžkem pro 3
osobu, koupelna se sprchovým boxem, WC, TV, klimatizace, zahradní nábytek na terásce. Zděné domky bilo: pro 3 až 4 až 5
osob - teráska s uzavřeným kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a pevným lůžkem pro 3 osobu, samostatný
pokoj  se  dvěma  lůžky.  Koupelna  +  sprcha,  WC,  TV,  klimatizace,  zahradní  nábytek  na  terásce.osoby  -  teráska  s
uzavřeným kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, samostatný pokoj se dvěma lůžky. Koupelna + sprcha, WC,
TV, klimatizace, zahradní nábytek na terásce.

Termín 
vč. dopravy

2017

Vill. Vigna del Mare

BGL MONO 2/4 Domek MONO 2/3 Domek BILO 3/5

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

26. 5. - 4. 6. 6790 5780 5190 7490 6180 6420 5780 5430

2. 6. - 11. 6. 6880 5870 5270 7520 6240 6470 5830 5490

9. 6. - 18. 6. 6950 5970 5330 7570 6290 6510 5860 5580

16. 6. - 25. 6. 6980 6070 5360 7680 6380 6580 5890 5640

23.6. - 2.7. 7270 5980 5390 7780 6580 6960 6180 5690

30. 6. - 9. 7. 7290 6070 5470 7790 6670 6990 6290 5770

1. 9. - 10. 9. 6970 5790 5190 7670 6370 6570 5880 5470

8. 9. - 17. 9. 5990 5270 4880 6980 5880 5970 5480 5080

15. 9. - 24. 9. 5950 5150 4790 6890 5690 5880 5360 4990

Cena obsahuje:  dopravu, 7x ubytování (sobota – sobota), spotřebu energií (el.energie, plynu, vody), bazén s hydromasáží,
ložní prádlo, parkoviště (je uzavřené, nehlídané), pojištění CK proti úpadku.

Povinné poplatky (na místě): kauce 30€, závěrečný úklid 30€/ bungalov/domek.

Stravování: vlastní vaření.

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

Pojištění: léčebné výlohy, storno zájezdu a odpovědnost za škodu lze za příplatek 29Kč/os./den, do 15 let = 19Kč/os./den. 

Různé: věci osobní a hygienické potřeby vzít s sebou. Cvičení je možné u bazénu.

Služby, zábava: recepce, bar, zóna WiFi (zdarma), bazén s hydromasáží, lehátka u bazénu, dětský kout, bezplatná půjčovna
kol, stolní tenis, hrací automaty, prádelna, uzavřené nehlídané parkoviště, veřejná pláž (soukromá pláž za poplatek). 

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 30 osob.


