
KAMPÁNIE
Marina di Camerota, Villaggio La Fenosa

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 REZIDENCE LA FENOSA -  cca  300m  po cestě  +  schody  k  pláži, 
jedna  z  nejatraktivnějších  na  pobřeží,  charakteristická  několika  zátokami  a 
jeskyněmi, pozvolný vstup do moře. Cca 2km od centra městečka Marina di 
Camerota.  Villaggio  rezidence  La  Fenosa  je  samostatný  uzavřený  komplex 
s několika zděnými přízemními vilkami. Vilky typu MONO pro 4 osoby (40 m²): 
prostorná místnost s manželskou postelí a dvěma samostatnými lůžky, nebo 

poschoďovou postelí, sociální zařízení, kuchyňský kout je na zastřešené  venkovní terase. Vilky typu BILO pro 5 osob (45 m²): 
ložnice s manželským lůžkem, druhý pokoj s poschoďovou postelí, nebo se dvěma samostatnými lůžky, 5 lůžko je v jednom z 
pokojů, sociální zařízení, kuchyňský kout je na zastřešené venkovní terase.

Termín 
vč. dopravy

2017

     Villaggio rezidence - La Fenosa Termín 
vč. dopravy

2017

Villaggio rezidence - La Fenosa
MONO 4 BILO5 MONO 4 BILO5

2 os. 3 os. 4 os. 3 os. 4 os. 5 os. 2 os. 3 os. 4 os. 3 os. 4 os. 5 os.
19.5 – 28.5. 6290 5190 4690 5590 4980 4590 23. 6. - 2. 7. 8080 6690 5990 6980 6190 5580

26. 5. - 4. 6. 6680 5480 4890 5780 5190 4770 1. 9. - 10. 9. 7460 6090 5360 6290 5590 4990

2. 6. - 11. 6. 7450 6180 5390 6360 5550 4980 8. 9. - 17. 9. 6650 5480 4890 5980 5390 4970

9. 6. - 18. 6. 7550 6280 5490 6460 5650 5080 15. 9. - 24. 9. 6290 5190 4750 5870 5160 4790

16. 6. - 25. 6. 7650 6380 5590 6560 5750 5180 22.9. - 1.10. 6250 5160 4690 5690 5070 4690

Cena obsahuje: dopravu, 7x ubytování ve vilce, spotřebu el. energie, plynu, vody, 
povlečení, závěrečný úklid, parkoviště, pojištění CK proti úpadku, delegát.

Poplatky: klubová karta 15€/os./týden – v ceně je bazén s hydromasáží, pláž s 
plážovým servisem a odvozem, odvoz na nákupy, odvoz do města.   

Stravování: vlastní  vaření  v  APT,  možnost  zajištění  české polopenze  +1600Kč, 
případně rozšířené polopenze (k obědu přesnídávková polévka + pečivo,  nebo 
jednoduché bezmasé jídlo = +290Kč). Přeprava vlastního proviantu pro skupinu 
za příplatek. V areálu je restaurace, bar.  

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: restaurace,  bazén  s  hydromasáží,  bar,  dětský  kout,  pingpong,  wi-fi  za 
poplatek, animační program - mini club (klubová karta 40€ od 1.7. - 2.9.), soukromá 
pláž s plážovým servisem, parkoviště v areálu uzavřené, nehlídané.

Fakultativní výlety:  Paestum, Capri, Pompeje, Caserta, Aquapark, Agropoli, Vesuv, 
Buvolí farma, stará Camerota.

Pobytová taxa: v r. 2017 se bude na místě pravděpodobně vybírat taxa ve výši cca 1,5 až 3€/os.od 10 r./pobyt. 

Platí pro skupiny minimálně 16 osob.


