
KAMPÁNIE
Paestum, villaggio Cerullo

PAESTUM  – (Světové dědictví UNESCO) patří k nejvyhledávanějším letoviskům oblasti, leží 35km od SALERNA a je známé
největším starořeckým archeologickým areálem na italské pevnině. Procházka po pěší promenádě podél archeologické zóny
plné obchůdků a italských restaurací, zaručuje příjemně a romanticky strávený večer. 

VILLAGGIO CERULLO – komplex cca 50 m od pláže,  v nádherné
zátoce  mezi  Agropoli  a  Salernem,  cca  2  km  od  městečka
Paestum.  K vybavení villaggia patří bar, společenská místnost
s TV/SAT, dětský koutek v piniovém háji, venkovní prostor pro
sportovní hry, prádelna, WiFi  v celém objektu (4 hodiny denně
zdarma),  parkoviště.   Komplex  má  24  apartmánů  v  hlavní
dvoupatrové  budově,  obklopené   středomořskou  vegetací.
Všechny  apartmány  jsou  prostorné,  jednoduše  a  pohodlně
zařízené, apartmány v patře mají balkón, apartmány v přízemí
balkón  nemají.  Apartmány  TRILO  4/6 –  obytná  místnost
s  kuchyňským  koutem,  2  pokoje   s  manželským  lůžkem  a
1 lůžkem (v jednom pokoji  v přízemních apartmánech může být
palanda), TV, sociální zařízení, trezor, fén, žehlička. 

Termín 
vč. dopravy

2018

Villaggio Cerullo

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

1. 6. - 10. 6. 6580 5590 5180 4870 4780

8. 6. - 17. 6. 7650 6250 5650 5150 4940

15. 6. - 24. 6. 7690 6290 5690 5190 4990

22. 6. - 1. 7. 7750 6350 5750 5250 5030

29. 6. - 8. 7. 7780 6380 5790 5280 5080

6. 7. - 15. 7. 10750 8360 7150 6560 6270

13. 7. - 22. 7. 10790 8390 7190 6590 6290

20. 7. - 29. 7. 10860 8420 7240 6620 6320

31. 8. - 9. 9. 7770 6380 5790 5290 5090

7. 9. - 16. 9. 7690 6350 5750 5250 4990

14. 9. - 23. 9. 6580 5580 4990 4890 4790

Cena  obsahuje:   dopravu  busem,  7x  ubytování  v  APT  (sobota  -  sobota),  spotřebu  energií,  plážový  servis  (slunečník  a
2 plážová křesla na APT), animace (od 1. 7. - 31. 8.), pojištění CK proti úpadku.

Povinné  poplatky: kauce  za  závěrečný  úklid  á  30€/APT  –  bude
vrácena v případě uklizeného a nepoškozeného APT

Poplatky: povlečení a ručníky á 8€/os.; APT s balkónem á 200,-Kč/os.

Stravování: vlastní

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 APT není povlečení. Ručníky, deky, věci osobní a hygienické
potřeby vzít s sebou. Delegát – asistenční telefonická služba.

Pobytová taxa: v r. 2018se bude na místě pravděpodobně vybírat taxa ve výši cca 1,5 až 3€/os.od 10 r./pobyt.

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


