DOPRODEJ !! DOPRODEJ !! DOPRODEJ !!

KAMPÁNIE
Marina di Camerota, Villaggio Esca
MARINA DI CAMEROTA - leží na pobřeží chráněného přírodního parku Cilento.
Je to původně stará rybářská vesnička. Nedaleký lodní přístav s promenádou
láká k možným 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 ESCA*** - turistické středisko umístěné v centru oblíbeného
městečka Marina di Camerota s nedalekým lodním přístavem, cca 100m od
moře a 50m od centra. Komplex je složený ze zděných bungalovů a dřevěných
domků, rozmístěných mezi olivovníky a jinou středomořskou vegetací.
Bungalov BGL BILO 2/4 - ložnice s manželským lůžkem a palandou, terasa
s kuchyňským koutem, sociální zařízení. Bungalov BGL TRILO 4/8 (pro 4 až 8 osob) - ložnice s manželským lůžkem + palandou,
další pokoj s manželským lůžkem + palandou, kuchyňský kout, soc. Zařízení. DD - dřevodomek trilo 4/6 - 2x ložnice,
kuchyňský kout, sociální zařízení. DD – dřevodomek mono 2/4 - pokoj se 2-4 lůžky, kuchyňský kout, sociální zařízení.

Termín
vč. dopravy
2018

31. 8. - 16. 9.

14x nocleh

14. 9. - 23. 9.

Villaggio Esca
DD MONO 2/4 (4), BGL BILO 2/4 (12)
Cena/celý APT

TRILO 4/8 (3) + DD TRILO 4/6 (9)
Cena/celý APT

10880
6980

11980
8180

Cena obsahuje: 7x (14x) ubytování (sobota – sobota), plážový servis (1x slunečník + 2x plážová lehátka na bungalov nebo
domek), pojištění CK proti úpadku, delegát v oblasti nebo v místě.
Povinné poplatky: (úhrada na místě) spotřeba energií 30€ /APT (BGL) / týden. Úklid provádí klienti sami.
Stravování: vlastní vaření v APT; italský oběd nebo večeře (2 chody + voda) + 2890Kč/os./týden.
Doprava: zájezdovým autobusem á 3.390,-Kč/os. - nákup spolu s ubytování. Pouze bus doprava á 3.780,-Kč/os. Spojení
termínů zájezdu +1100,-Kč/os. Autobusová doprava je možná pouze v termínu 31. 8. - 16. 9. 2018.
Nástupy: Polička, V. Mýto, Pardubice, H. Králové, Praha, Plzeň.
Pojištění: pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a odpovědnosti za škodu za příplatek 33Kč/os./den, do 15 let =
23Kč/os./den.
Různé: v APT/BGL není povlečení lůžek (lze pronajmout za cca 15€/BGL/týden), věci osobní a hygienické potřeby.
Fakultativní výlety: Paestum, Capri, Pompeje, Caserta, Aquapark, Agropoli, Vesuv, Buvolí farma, stará Camerota, romantický
výlet lodí.
Pobytová taxa: v r. 2018 se bude na místě pobytu vybírat turistická taxa ve výši cca 1€/osoba/den - od 10 r.

Aktualizace 13. 7. 2018. Nabídka platí do vyprodání nebo do nové aktualizace.

