
KAMPÁNIE
Paestum, Marina di Camerota, Palinuro 

PAESTUM (vlastnictvím UNESCO) patří k nejvyhledávanějším letoviskům oblasti, leží 35 km 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. 

MARINA  DI  CAMEROTA -  přitažlivost  tohoto  letoviska  je  dána  okolím,  protože  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.

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.

a)  VILLAGGIO  ESCA  –  turistické  středisko  umístěné v  centru  oblíbeného  městečka  Marina  di Camerota,
s nedalekým lodním přístavem, cca 150 m od pláže (písčitá
pláž, místy s oblázky, pozvolný vstup do moře). Komplex je
složený z nově postavených zděných a dřevěných bungalovů,
rozmístěných  mezi  olivovníky  a  jinou  středomořskou
vegetací. Zděný Bungalov MONO pro 2-4 osoby - kuchyňský
kout, ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna se
sprchovým boxem,  WC,  TV se  satelitem.  Zděný  Bungalov
TRILO pro 4-6 osob - teráska s kuchyňským koutem (nebo
uvnitř  bungalovu),  ložnice  s manželským  lůžkem,  pokoj
s manželským  lůžkem  a  palandou  (nebo  se  2  palandami),
koupelna, WC, TV se satelitem. Dřevěný domek MONO pro
2-4 osoby – na venkovní terase kuchyňský kout s posezením,
ložnice s manželským lůžkem a palandou, sociální zařízení.
Dřevený domek TRILO pro 4-5 osob – teráska s kuchyňským

koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s palandou a případně 1 lůžkem, sociální zařízení, TV se satelitem. Úklid
provádí klienti sami.  Stravování: vlastní  (pizza od 3€) nebo možnost dokoupení polopenze á 15€/osoba (snídaně +
večeře - 2 chody + voda k pití).  Cena BGL obsahuje: pronájem BGL na 7 nocí (sobota – sobota), pláž s plážovým
servisem (1 slunečník + 2 plážová lehátka/BGL – od 1. 6. do 14. 9.). Povinné poplatky (úhrada na místě): spotřeba el.
energie, plynu a vody 30€/BGL/týden. Poplatky: ložní prádlo 15€/BGL/týden
 
b)  VILLAGGIO MACINELLE – je moderní,  velice dobře situované prázdninové středisko.  Komplex  je  umístěn
blízko pláže cca 70 m od moře a 300 m od centra městečka Marina di Camerota. Apartmány jsou všechny moderně a
nově vybaveny. Všechny mají vlastní vchod, terásku, nebo balkon s výhledem na moře. Komplex disponuje vlastním
bazénem se slunečníky a lehátky,  barem.  Apartmán typu A BILO pro 3/4 osoby – ložnice s  manželským lůžkem,
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby a plně vybavený kuchyňský kout, který se nachází na terase, TV,
vlastní sociální zařízení.   Apartmán typu B BILO pro 4 osoby – ložnice s manželským lůžkem,  obývací pokoj   s
rozkládací pohovkou pro 2 osoby, vybavený kuchyňský kout, TV, sociální zařízení. Apartmán typu C TRILO pro 5 osob
– ložnice s manželským lůžkem, malý průchozí pokoj s palandou, obývací pokoj s pohovkou a vybaveným kuchyňským
koutem, TV, vlastní sociální zařízení. Stravování: vlastní 
Cena APT obsahuje: pronájem APT na 7 nocí (sobota – sobota); spotřebu elektrické energie, vody a plynu; závěrečný
úklid, využití  bazénu s lehátky,  animační program (červenec – srpen), plážový servis (1 slunečník + 1 lehátko + 1
plážové křeslo/APT), WiFi.  Poplatky: ložní prádlo a ručníky vlastní nebo á 10€/os./výměnu



c)  VILLAGGIO  VIGNA  DEL  MARE  –  turistické  středisko
umístěné  cca 400 m od centra  městečka  Palinuro a  cca 200 m od
písčité pláže, místy oblázky s pozvolným vstupem do moře. 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 recepce,  bar,  zóna WiFi (zdarma),
bazén  s hydromasáží,  lehátka  u  bazénu,  dětský  kout,  bezplatná
půjčovna  kol,  stolní  tenis,  hrací  automaty,  prádelna  (za  poplatek),
uzavřené nehlídané parkoviště.  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 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. Stravování: vlastní 
Cena domku (BGL) obsahuje: pronájem domku (BGL) na 7 nocí (sobota – sobota); spotřebu elektrické energie, vody a
plynu; ložní prádlo; bazén s hydromasáží  Povinné poplatky (úhrada na místě): závěrečný úklid á 30€/domek (BGL),;
vratná kauce á 30€
 
d) VILLAGGIO LA FENOSA – se nachází na vyvýšeném pahorku v klidném prostředí obklopené středomořskou
vegetací, s nádhernými výhledy na moře a pobřeží. Je zde recepci, bazén s hydromasáží, restauraci, bar, dětský kout,

ping-pong, WiFi (za poplatek), animační program – mini club (od 1. 7.
- 1. 9.), nehlídané parkoviště. Vzdálenost od centra městečka  Marina
di Camerota cca 3,5 km, vzdálenost od jedné z nejatraktivnějších pláží
na pobřeží, s několika zátokami a jeskyněmi a s pozvolným vstupem do
moře cca 300 m (po cestě + schody k pláži).  Ubytování  v několika
zděných přízemních vilkách.  Vilka MONO pro 4 osoby – prostorná
místnost  s  manželskou  postelí  a  dvěma  samostatnými  lůžky   nebo
palandou,  sociální  zařízení,  kuchyňský  kout  na  zastřešené  venkovní
terase. Vilka BILO pro 5 osob – ložnice s manželským lůžkem, druhý
pokoj s  palandou nebo se dvěma samostatnými lůžky,  5.  lůžko je v
jednom  z  pokojů,  sociální  zařízení,  kuchyňský  kout  na  zastřešené
venkovní  terase.  Stravování: vlastní  nebo  možnost  stravování  v
restauraci villaggia do 30. 8. Cena vilky obsahuje: pronájem vilky na 7

nocí (sobota – sobota), spotřebu elektrické energie, plynu, vody, povlečení, závěrečný úklid. Povinné poplatky (úhrada
na místě): plážový servis + odvoz na pláž 15€/os../týden do 30. 6. a od 1. 9. (neplatí pro děti do 4 let). Klubová karta od
1. 7. - 1. 9. á 40€/os./týden (neplatí pro děti do 4 let). Poplatky: klimatizace (na vyžádání) á 5€/den.
 
e)  HOTEL  BONITA*** –  v klidné  části  Paesta nazývané  Laura,  v blízkosti  pizzerie,  obchody,  restaurace…,
od  archeologického  areálu  cca  3km,  cca  100  m  od  moře  (pláž  písčitá  s  pozvolným  vstupem  do  moře),  bazén.
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.  Stravování: polopenze  (snídaně  rozšířená  kontinentální,  večeře  –
servírovaná, výběr ze 2 prvních a 2 druhých chodů + příloha + ovoce, karafa vody).
Cena  obsahuje: 7x  ubytování  ve  2L  pokoji  s  polopenzí  (sobota  -  sobota),  centrální  klimatizaci.  Poplatky: pláž
s plážovým servisem za příplatek, 1lůžkový pokoj á 490,-Kč/os./noc.  Slevy: Děti do 3 roků bez lůžka se stravou platí
990,-Kč, děti od 3-12 let na 3. a 4. lůžku  –30%, dospělí na 3. a 4. lůžku  –10%.

f) 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. Cena APT obsahuje: pronájem APT na 7 nocí
(sobota  –  sobota),  klubovou kartu,  parkování,  využívání  bazénu,  povlečení,  ručníky.  Povinné poplatky  (úhrada  na
místě): spotřeby a závěrečný úklid á 50€/APT/vila/týden. Poplatky: dětská postýlka 70€/týden, klimatizace 10€/den.



Termín 
pobytu

2018

Villaggio Esca
cena/BGL

Villaggio La Fenosa
cena/vilku Termín 

pobytu 

Villaggio Esca
cena/BGL

Villaggio La Fenosa
cena/APT

MONO TRILO MONO 4 BILO 5 MONO TRILO MONO 4 BILO 5

2. 6. - 9. 6. 7960 8980 8580 9580 14. 7. - 21. 7. 15990 19270 17270 20380

9. 6. - 16. 6. 7990 8990 8880 9780 25. 8. - 1. 9. 8680 9670 14280 17280

16. 6. - 23. 6. 11360 13280 8980 9970 1. 9. - 8. 9. 7380 7980 8880 9780

23. 6. - 30. 6. 11580 13570 13980 16980 8. 9. - 15. 9. 7180 7780 7170 7990

30. 6. - 7. 7. 12990 15380 14380 17580 15. 9. - 22. 9. 6990 7680 6970 7950

7. 7. - 14. 7. 15880 18980 16980 19980 - - - - -

Termín 
pobytu

2018

Villaggio Macinelle
cena/APT

H. Bonita
s polopenzí

cena/os.

Termín 
pobytu

Villaggio Macinelle
cena/APT

H. Bonita
s polopenzí

cena/os.BILO 3/4 BILO 4 TRILO 5 BILO 3/4 BILO 4 TRILO 5

2. 6. - 9. 6. 13990 15490 15980 7790 14. 7. - 21. 7. 21470 23370 25180 9990

9. 6. - 16. 6. 14290 15670 16170 7990 25. 8. - 1. 9. 27370 28390 29370 8770

16. 6. - 23. 6. 14390 15770 16380 8590 1. 9. - 8. 9. 26990 27990 29070 8170

23. 6. - 30. 6. 20970 22790 24670 8770 8. 9. - 15. 9. 14290 15780 16270 7980

30. 6. - 7. 7. 21290 22990 24980 8990 15. 9. - 22. 9. 13990 15570 15990 7870

7. 7. - 14. 7. 21470 23370 25180 9990 - - - - -

Termín 
pobytu

2018

Residence Vigna del Mare
cena/BGL Termín 

pobytu

Residence Vigna del Mare
cena/BGL

BGL MONO D MONO D BILO 3 D BILO 4 BGL MONO D MONO D BILO 3 D BILO 4

2. 6. - 9. 6. 10190 11990 12790 13890 7. 7. - 14. 7. 15980 22970 24970 26370

9. 6. - 16. 6. 10280 12370 12990 13990 14. 7. - 21. 7. 15990 22970 24970 26370

16. 6. - 23. 6. 11690 13770 13890 15770 25. 8. - 1. 9. 11990 14780 14980 15990

23. 6. - 30. 6. 11890 13970 13990 15970 1. 9. - 8. 9. 8290 9990 10990 11990

30. 6. - 7. 7. 12990 14570 14970 16270 8. 9. - 15. 9. 7990 9890 10770 11770

Termín 
pobytu
2018

Residence Conca degli Dei
cena/APT Termín 

pobytu

Residence Conca degli Dei
cena/APT

MONO 2/3 BILO 2/3 VILA 5 MONO 2/3 BILO 2/3 VILA 5

2. 6. - 9. 6. 9990 10970 15870 14. 7. - 21. 7. 17980 21370 28390

9. 6. - 16. 6. 10780 12880 17280 25. 8. - 1. 9. 12980 13780 19690

16. 6. - 23. 6. 11280 12970 17770 1. 9. - 8. 9. 11990 13370 19270

23. 6. - 30. 6. 13780 16270 21370 8. 9. - 15. 9. 9370 10570 14470

30. 6. - 7. 7. 13970 16470 21580 15. 9. - 22. 9. 8970 9990 13970

7. 7. - 14. 7. 14290 16780 21990 - - - -

Doprava: autobusem – při zakoupení s ubytováním     Cena:3.690,-Kč  
Pouze doprava busem: 3.890,-Kč
Spojení termínů +1.100,-Kč
                  
Pojištění: kompletní pojištění (vč. léčebných výloha a storna zájezdu) á 33,-Kč/os./den, do 15 let = 23,-Kč/os./den.

Různé: V APT  a BGL není povlečení lůžek, věci osobní a hygienické potřeby, deky. Do archeologického areálu v  Paestu je
vstup do 18let a od 65let ZDARMA. Děti do 5r. bez lůžka u APT a BGL platí 3.700,-Kč. 

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

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

Zájezd je pojištěn proti úpadku CK
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