
KAMPÁNIE
Marina di Camerota, Villaggio Camping dell´ Isola

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  CAMPING  DELL´  ISOLA –  je  prázdninové  středisko
nacházející  se  ve  velice  příjemném  prostředí,  cca  1,5  km  centra
městečka Marina di  Camerota,  přímo u pláže.  Komplex je obklopen
středomořskou  vegetací  a  blízké  romantické  pláže  jsou  omývány
Tyrhénským  mořem.Pláž  je  písčitá,  s  pozvolným  vstupem  do  moře.
V  přední  části  areálu  se  nachází  recepce  s  bazénem,  restaurací  a
minimarketem.  Svou  polohou  a  sportovním  vybavením  je  villaggio
vhodné nejen pro rodiny, ale také pro sportovně založené skupiny.  
DOMEK  DUPLEX  2/4 – jednoduše  vybavené  domky  s  ložnicí
s manželským lůžkem, pokojem s patrovou postelí, vlastním sociálním
zařízením. Kuchyňský kout je na venkovní zastřešené terase.

Termín 
vč. dopravy

2018

Villaggio Camping dell´ Isola

DOMEK DUPLEX 2/4

2 os. 3 os. 4 os.

18. 5. – 27.5. 7380 6380 5780

25. 5. - 3. 6. 7380 6380 5780

1. 6. - 10. 6. 7490 6490 5890

8. 6. - 17. 6. 7960 6660 5980

15. 6. - 24. 6. 7980 6730 6090

31. 8. - 9. 9. 7980 6730 6080

7. 9. - 16. 9. 7490 6490 5890

14. 9. - 23. 9. 7440 6440 5840

Cena obsahuje:  dopravu, 7x ubytování (sobota – sobota) v domku, spotřeby energií, závěrečný úklid, ložní prádlo, využití
bazénu, pojištění CK proti úpadku.                                 

Stravování:  vlastní  vaření  nebo  možnost  stravování  v  restauraci
villaggia

Doprava: zájezdovým autobusem, teplé i studené nápoje, tam i zpět se
jede nonstop (pouze hygienické přestávky). 

Pojištění: pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a odpovědnosti za
škodu za příplatek 29Kč/os./den, do 15 let = 19Kč/os./den. 

Různé:  ručníky  vlastní  nebo  za  poplatek  (kit  pro 2  osoby  –  osuška,
velký ručník, malý ručník, mýdlo, sprchový gel, toaletní papír) á 16€.
Výměna ručníků a osušky 5€. Plážový servis (slunečník, plážové křeslo a
lehátko) za poplatek 10 – 16€ dle období.

Fakultativní  výlety:  Paestum,  Capri,  Pompeje,  Caserta,  Aquapark,
Agropoli, Vesuv, Buvolí farma, stará Camerota, romantický výlet lodí. Nabídka je orientační.

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

Platí pro skupiny minimálně 35 osob.


