
KAMPÁNIE
      Marina di Ascea, Villaggio Le Palme

MARINA  DI  ASCEA leží  přibližně  95  km  jižně  od  Salerna,  v
Národním  parku  Cilento  e  Vallo  di  Diano.  Pláže  přímořského
letoviska  byly  již  několikrát  oceněny  Modrou  vlajkou  za  svou
čistotu.  Pláž je  písčitá s úzkým pruhem oblázků.  Na hlavní pěší
zóně  najdete  obchody  a  restaurace.  Pro  milovníky  historie  zde
čekají vykopávky římského města Velia. V tomto městečku můžete
strávit příjemnou a klidnou dovolenou. 

VILLAGGIO LE PALME – krásné, moderní prázdninové středisko,
které je ponořeno do bujné středomořské vegetace a je vhodné
pro  náročnější  klientelu,  rodiny  s  dětmi  a  sportovní  skupiny.
Vzdálenost od městečka Marina di Ascea cca 1 km, přímý vstup na
pláž  (písek  místy  s  oblázky).  Komplex  disponuje  restaurací,
bazénem,  vlastní  pláží  s  plážovým  servisem  (na  domek  1

slunečník,  1  rozkládací  křeslo a lehátko),  hřiště na mini  fotbal,  hřiště na basketball,  ping pong,  plážový volejbal,  bocce,
možnost využítí kanoe, lukostřelba, tenisové kurty. Pizzerie, restaurace, bar, prodej novin a tabáku, mini market, amfiteátr
na letní představení, animační program pro děti a pro dospělé (červen – polovina září), dětský koutek, parkoviště v areálu,
WiFi.  Zděné domky mono  pro 4 osoby:  ložnice  s manželskou postelí  a  palandou,  kuchyňský kout,  sociální  zařízení,  TV,
klimatizace,  trezor,  venkovní  teráska.  Zděné  domky  bilo  4-5  osob:  ložnice  s  manželskou  pos  telí,  pokoj  se  dvěmi
samostatnými lůžky nebo s palandou a lůžkem, sociální  zařízení,  TV, klimatizace,  trezor,  kuchyňský kout na zastřešené
terásce. Cottage dřevené trilo pro 5 osob: obývací místnost s kuchyňským koutem a pohovkou, ložnice s manželským lůžkem,
pokoj s pevným lůžkem a palandou, sociální zařízení, TV, klimatizace, trezor, teráska. 

Termín 
vč. dopravy

2017

Villaggio Le Palme

Zděné MONO 2/4 Zděné BILO 4/5 Dřevěné TRILO 5

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

26. 5. - 4. 6. 8890 7170 6280 7890 6790 6080 8680 7290 6490

2. 6. - 11. 6. 8980 7190 6340 7980 6880 6160 8770 7380 6580

9. 6. - 18. 6. 8990 7280 6390 7990 6970 6190 8790 7460 6670

16. 6. - 25. 6. 10360 7980 6860 8870 7680 6650 9450 7960 6980

8. 9. - 17. 9. 7940 6560 5850 7240 6360 5740 7990 6940 6230

15. 9. - 24. 9. 7890 6480 5760 7160 6270 5650 7980 6880 6150

22. 9. - 1. 10. 7780 6370 5680 7080 6180 5540 7880 6770 6080

Cena obsahuje:  doprava busem, 7x ubytování (sobota-sobota),
spotřebu  energií,  závěrečný  úklid,  klimatizaci,  ložní  prádlo,
plážový  servis,  bazén,  klubovou  kartu  (zahrnuje  využívání
sportovních  atrakcí  v  areálu),  animační  program,  pojištění  CK
proti  úpadku.

Stravování:  vlastní  vaření  nebo  možnost  využití  místní
restaurace.

Doprava: zájezdovým busem, video, 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
15let = 19Kč/os./den. 

Různé: Na ubytování nejsou věci osobní a hygienické potřeby. 

Pobytová taxa: v roce 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 45 osob.


