ITÁLIE – KALÁBRIE 2018
Praia a Mare - VILLAGGIO CLUB POGGIO DEL SOLE
Poggio del Sole je nové moderní rekreační středisko, nacházející se na úpatí Apeninského pohoří v místě chráněného Národního parku - Parco del
Pollino, které se z Tyrhenského pobřeží táhne směrem do hornatého vnitrozemí Kalábrie. Z uzavřeného komplexu, kde vládne klid a prázdninová
pohoda, je jedinečný a okouzlující výhled na jeden z nejkrásnějších zálivů Kalábrie - Golfo di Policastro a na oblíbené městečko Praia a Mare. Od
malebné zátoky San Nicola je Poggio del Sole (v překladu Návrší slunce) vzdáleno přibližně 2,5 km (vzdušnou čarou pouhých 400 m). Na oblázkovou
a písčitou pláž s tmavě zbarvenými útesy je pro hosty zajištěna kyvadlová doprava. Zde si zejména v hlavní sezoně můžete vybrat z řady
soukromých, dobře udržovaných pláží. Ke slunění a koupání vám jsou k dispozici i pláže volně přístupné. Budete-li si chtít užít rušný prázdninový
život městeček, navštivte 5 km vzdálené pobřežní letovisko Praia a Mare nebo Scaleu (8 km).
Železniční stanice: Scalea-S.DomenicaTalao nebo Praia-Aieta-Tortora (5 km), odvoz ZDARMA.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Bazén pro dospělé a pro děti se slunečníky, lehátky a terasou, vhodnou
i ke cvičení, TV sál, bar, parkoviště a minifotbalové hřiště (100 m, za poplatek). Pro skupiny
možnost využití kuchyně a sálu pro společenské večery. Za malý poplatek 10 €/osoba/týden
můžete využít odvozu na pláž v krásné zátoce. APARTMÁNY PRO 2-6 OSOB (trilo) s
výhledem na moře nebo na hory, jsou prostorné a moderně zařízené. Př
ízemní apartmány mají malou zahrádku, v 1. patře terasu nebo balkon. Skládají se z
obývacího pokoje s kompletně vybaveným kuchyňským koutem, z ložnice s manželským
lůžkem, z dvoulůžkového pokoje a koupelny se sprchou a WC. Za příplatek možnost 5. a 6.
lůžka.
Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu,vstup do bazénu s použitím
slunečníků a lehátek, spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu. Ložní
prádlo: vlastní nebo za příplatek € 6 osoba/výměna (úhrada na místě). Přistýlka: 1400 Kč/týden. Pobyt: libovolný, sobota/sobota, v srpnu pouze
týdenní pobyty. Kauce: 50 €, vratná. Malá zvířata: povolena. Pláž: 2,5 km, oblázky, hrubý písek, útesy, zátoky, veřejně přístupná i soukromá,
možnost odvozu. Plážový servis: za poplatek. Parkoviště: zdarma, uvnitř komplexu.

VILL. CLUB POGGIO DEL SOLE
2018
01.04. - 09.06. a 01.09. - 31.10.
09.06. - 30.06. a 25.08. - 01.09.
30.06. - 14.07. a 18.08. - 25.08.
14.07. - 28.07.
28.07. - 04.08.
04.08. - 18.08.

TRILO
2–4
6 550
7 650
9 590
12 390
16 590
22 190

SCALEA - RESIDENCE PARCO EMIRI
Tato velmi lákavá rezidence vám nabízí pobyt ve dvou- a třípatrových moderních a příjemně udržovaných domcích s řadou komfortně vybavených
apartmánů, které jsou obklopeny vzrostlými piniemi. Leží zhruba 500 m od krásného centra turisticky oblíbeného města Scalea. Při večerní
procházce působivě osvětleným historickým jádrem na vás dýchne tajemnost úzkých uliček a starých paláců. Vaší pozornosti jistě neunikne starý
normanský hrad a mnohé kostely. Najdete zde dostatek dobře zásobených obchodů a každé pondělní dopoledne velký trh, konající se 300 m od
rezidence Parco Emiri. Z apartmánů vás nadchne také úchvatný pohled na úpatí Apenin s typickými horskými vesničkami, vybudovanými na jejich
vrcholcích, nebo výhled na tyrkysově modré moře. K odpočinku lze využít nejrůznějších zábavních zařízení a především koupání ve 100 m
vzdáleném velmi čistém moři. Na soukromých plážích si můžete zapůjčit různá vodní plavidla k projížďce po rozmanitém okolním pobřeží Riviera
dei Cedri (Pobřeží cedrátů). Žel. stanice: Scalea-S.DomenicaTalao (1,5 km).
ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Parkoviště, bar, dětský koutek na privátní pláži, kde jsou k dispozici slunečníky a lehátka a různé obchůdky, pizzerie a jiná
zpříjemnění. APARTMÁNY PRO 2-4 OSOBY (trilo) jsou velmi pěkně a funkčně zařízeny. Mají prostornou a kompletně vybavenou kuchyňku s
jídelnou a balkonem s krásným výhledem na moře nebo na městečko, útulnou ložnici s manželským lůžkem, pokoj s palandou a koupelnu se
sprchou a WC. Přízemní apartmány mají otevřenou verandu.

PARCO EMIRI
2018
07.04. - 02.06. a 01.09. - 27.10.
02.06. - 30.06.
30.06. - 28.07. a 25.08. - 01.09.
08.07. - 04.08.
04.08. - 11.08. a 18.08. - 25.08.
11.08. - 18.08.

TRILO
2–4
10 320
12 150
15 190
17 150
18 290
26 950

Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu,ubytování, spotřebu el. proudu, plynu a vody. Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek 10
€/osoba/výměna (nutno objednat předem, úhrada na místě). Pobyt: sobota/sobota. Kauce: 70 €, vratná. Pláž: 50 m (přes silnici), soukromá i
veřejně přístupná, hrubý písek a oblázky. Plážový servis: za poplatek. Závěrečný úklid apartmánu 50 €. Úhrada na místě.

BRANCALEONE - VILLAGGIO CLUB ALTALIA ****

Jedno z nejoblíbenejších prázdninových stredisek. Leží prímo u píscité a oblázkové pláže, 200 m od centra mestecka Brancaleone, situovaného v
nejjižnejší cásti Kalábrie a 60 km od Sicílie, jejíž návštevu si nenechte ujít. Skládá se z hotelu a nove zarízených apartmánů, postavených podél pláže
v typickém stredomorském stylu, obklopených krásnou subtropickou vegetací.
Žel. stanice: Brancaleone (800 m), odvoz zdarma.

POLOHA: u pláže, 100 m městečko Brancaleone, 60 km Reggio Calabria; nákupní možnosti v hotelu, 200 m Brancaleone. ZARÍZENÍ A SLUŽBY: bazén
pro dospelé a bazén pro deti se slunecníky, lehátky, terasou ke slunení a barem s príjemným posezením, restaurace s výtecnou kalábrijskou kuchyní,
TV sál se satelitním vysíláním, kongresový sál, výtah, supermarket (50 m), obchod se suvenýry, detský park, hlídané parkovište, 2 tenisové kurty,
fotbalové, volejbalové a basketbalové hrište, hotelová pláž s půjcovnou windsurfingů a vodních plavidel, celodenní zábavní a sportovní program a
diskotéka. PLÁŽ: Stredisko se nachází prímo u krásné píscité hotelové pláže, kde je pro naše klienty zdarma vyhrazen 1 slunecník a 2 lehátka pro
každý apartmán/pokoj.
UBYTOVÁNÍ - APARTMÁNY jsou zcela nove a moderne vybaveny. Nacházejí se v bezprostrední blízkosti more, mají kuchynský kout, 1 až 2
príslušenství, stropní ventilátor, TV sat, telefon a zahradní nábytek.
Typ A – pro 2-3 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem, samostatným lůžkem a verandou. Nachází se v prízemí.
Typ B – pro 4-5 osob (mono): Salon rozdelený dlouhou stenovou skríní na ložnici a obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, možnost 5.
lůžka zdarma. Nachází se v prízemí.
Typ C – pro 4-5 osob (bilo): Obývací pokoj se 2 samostatnými lůžky, ložnice s manželským lůžkem, 2 koupelny a malá terasa v 1. patre. Možnost 5.
lůžka zdarma. Typ D – pro 5-6 osob (bilo): Obývací pokoj se samostatným lůžkem a dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským
lůžkem, 2 koupelny a malá terasa v 1. patre. Možnost 6. lůžka zdarma.
VILL. CLUB ALTALIA
2018
19.05. - 02.06. a 01.09. - 22.09.
02.06. - 09.06. a 25.08. - 01.09.
09.06. - 23.06.
23.06. - 14.07.
14.07. - 11.08.
11.08. - 25.08.

TYP A
2–3
8 090
10 050
11 750

TYP B
4–5
9 990
11 950
14 490

TYP C
4–5
11 150
12 790
15 350

TYP D
5–6
12 090
14 050
15 750

13 150
15 950
22 650

15 890
19550
30 450

18 150
22 590
37 690

19 350
23 550
39 790

Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, ložní prádlo, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, použití
slunecníků a lehátek u bazénu, plážový servis, použití všech sport. zarízení, windsurfingů a kánoí, diskotéku a animacní program od 1/6 do 15/9.
Plážový servis: zdarma 1 slunecník a 2 lehátka pro apartmán. Stravování: vlastní, oběd nebo večeře příplatek 460 Kč/soba/den (úhrada předem)
Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný). Ručníky: vlastní nebo za příplatek 5 € osoba/výměna. Postýlka: 20 €/týden (úhrada na místě).
Kauce: 25 €, vratná. Malá zvířata: povolena zdarma. Parkoviště: zdarma, hlídané, uvnitr komplexu.

SCALEA – RESIDENCE MAJESTIC -

pro nenáročné

Zcela ideálne umístená rezidence - nachází se v klidném prostredí, prímo v centru turisty velmi oblíbeného mesta Scalea - místo obdarené klidem a
pohodou a zároven jen nekolik málo metrů od jeho okouzlujícího stredovekého jádra. Oblíbená rezidence Majestic nabízí ubytování v prostorných
apartmánech s velkým balkonem nebo terasou. Pláže vulkanického původu tvorí skalnaté útesy a rozlicná romantická zákoutí, kam je možno
doplavat nebo dojet na vodních šlapadlech. Každé dopoledne se v blízkosti rezidence koná ovocný a zeleninový trh se zarucene cerstvými a
kvalitními produkty za výhodné ceny. Celý objekt se tremi vchody je oplocený a uvnitr se nachází bar s príjemným posezením v zahrade.
Žel. stanice: Scalea (500 m)

POLOHA: pláž: 550 m, letište 120 km Lamezia Terme, 210 km Napoli, ve mestecku Scalea, nákupní možnosti 50 m
ZARÍZENÍ A SLUŽBY: recepce, bar se zahrádkou, výtah, v blízkosti rezidence je mnoho rozmanitých obchodů a různé druhy zábavy
PLÁŽ: Na 550 m vzdálenou píscitou a oblázkovou pláž s nedalekými útesy se dostanete velice príjemnou procházkou obchodním centrem mestecka.
Můžete si vybrat ze širokého výberu soukromých i volne prístupných pláží. Plážový servis za poplatek (5 -10 €/den, dle sezóny).
UBYTOVÁNÍ: Apartmány jsou prostorné, velmi prakticky a funkcne zarízeny. Každý apartmán má velký balkon nebo terasu, vybavenou kuchynku,
koupelnu s vanou nebo sprchovým koutem a WC.
Typ A – pro 2-3 osoby (bilo): Obývací pokoj s 1 lůžkem a kuchynským koutem a ložnice s manželským lůžkem.
Typ B – pro 2-4 osoby (bilo): Obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby a kuchynským koutem, dále je zde ložnice s manželským lůžkem. Typ
C – pro 2-5 osob (super bilo): Velký obývací pokoj s jedno- a dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a kuchynka. Typ D –
pro 4-6 osob (trilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou pohovkou a kuchynkou, dále je zde ložnice s manželským lůžkem a pokoj se 2 lůžky. Typ E – pro 4
osoby (super trilo): Obývací pokoj s jednolůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem, pokoj s 1 lůžkem nebo rozkládací pohovkou
a kuchynka.
Typ F – pro 4-7 osob (quadri): Velký obývací pokoj s jedno- a dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, dále jsou zde 2 dvoulůžkové pokoje a kuchynka.
Typ G – pro 4-8 osob (quadri): Velký obývací pokoj se 2 dvoulůžkovými rozkládacími pohovkami, ložnice s manželským lůžkem, dvoulůžkový pokoj a
kuchynka. Typ H – pro 8 osob (penta): Velký obývací pokoj se 2 jednolůžkovými rozkládacími pohovkami, 2 ložnice s manželskými lůžky,
dvoulůžkový pokoj a kuchynka.
RESIDENCE MAJESTIC
2018
19.05. - 02.06. a 01.09. - 22.09.
02.06. - 09.06. a 25.08. - 01.09.
09.06. - 23.06.
23.06. - 07.07.
07.07. - 21.07.
21.07. - 28.07. a 18.08. - 25.08.
28.07. - 04.08.
04.08. - 18.08.

TYP A
2–3
6 690
8 350
9 490
10 590
11 450
12 550
14 550
17 890

TYP B
2–4
7 350
9 050
10 150
11 290
12 150
13 250
15 190
18 850

TYP C
2–5
8 050
9 990
10 850
12 250
13 090
14 490
16 450
20 090

TYP D
4–6
8 990
10 690
11 790
13 190
14 290
15 990
17 690
21 890

TYP E
4
8 490
10 150
11 290
12 690
13 790
16 050
18 290
22 750

TYP F
4–7
9 950
11 650
13 050
14 450
15 550
18 090
20 590
25 090

TYP G
4–8
10 650
12 590
13 990
15 690
16 790
19 290
21 850
26 590

TYP H
8
10 950
13 690
15 390
17 350
18 490
20 990
24 890
30 490

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotrebu el. proudu, plynu, vody a záverecný úklid apartmánu.
Plážový servis: volne prístupná pláž, možnost pronájmu slunecníků a lehátek na soukromých plážích Ložní prádlo: vlastní nebo za príplatek €
8/osoba/výmena (nutno objednat predem, úhrada na míste) Pobyt: libovolný, minim. 7 nocí
Kauce: € 50, vratná

LIBUŠE TRAVEL
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň

E-MAIL: info@libusetravel.cz
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ITÁLIE – KALÁBRIE 2018
CAPO VATICANO (Tropea) - VILLAGGIO OLD RIVER
Oblíbené prázdninové stredisko skládající se z nove postavených moderních apartmánů s bazénem a výtecnou restaurací. Nachází se 200 m od
jedné z nejkrásnejších píscitých pláží v oblasti Capo Vaticano a 7 km od Tropey - jednoho z nejnavštevovanejších mest Kalábrie. Z této oblasti se
porádají také výlety lodí ke známé sopce Stromboli, kterou každý vecer osvetluje západ slunce.
POLOHA
pláž 200 m, mestecko 2 km Ricadi, 6 km Tropea, nákupní možnosti 800 m. Žel. stanice: Ricadi (3 km), odvoz zdarma
ZARÍZENÍ A SLUŽBY
bazén s hydromasáží a terasou s lehátky obklopenou palmami, bar u bazénu s príjemným posezením, výtecná restaurace v moderním stylu,
recepce, tenisový kurt, minifotbalové hrište, stolní tenis, parkovište, program pro dospelé a pro deti. WIFI za poplatek 15€/týden.
PLÁŽ
Nevelká zátoka, kde se nachází krásná hotelová i volne prístupná pláž se svetlým hrubým pískem a útesy, leží jen 200 m od strediska.
STRAVOVÁNÍ
Hosté mají možnost prikoupit si stravování v hotelové restauraci.

UBYTOVÁNÍ: Apartmány jsou nove a moderne zarízeny. Mají verandu nebo balkon se zahradním nábytkem, vlastní príslušenství a kompletne
vybavený kuchynský kout, TV sat, koupelna.
Apartmán pro 2 osoby (mono): Obývací pokoj s manželským lůžkem a kuchynským koutem. Možnost až 2 pristýlek (palanda) za poplatek.
Apartmán pro 4 osoby (trilo): 2 ložnice s manželskými lůžky nebo 2 oddelenými lůžky a kuchynka.

VILL. OLD RIVER
2018
28.04. - 30.06. a 01.09. - 30.10.
30.06. - 28.07.
28.07. - 11.08. a 25.08. - 01.09.
11.08. - 25.08.

MONO A
2
9 790
19 550
23 790
32 750

TRILO B
4
13 550
23 050
26 950
36 190

HOTEL
POLOPENZE

osoba/den
940
1 330
1 670
2 730

Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, použití bazénu, slunecníků, lehátek, použití tenisového kurtu, minifotbalového hrište,
stolního tenisu, animacní program (cervenec-srpen), spotrebu el.proudu, plynu, vody.
Plážový servis: volne prístupná pláž, možnost pronájmu 1 slunecníku a 2 plážových kresel na hotelové pláži za príplatek 10 €/den.
Pobyt: sobota/sobota nebo neděle/neděle.
Povinný poplatek: záverecný úklid apartmánu 30 € (úhrada na míste).
Ložní prádlo: príplatek 10 € osoba (úhrada na míste).
Rucníky: povinný príplatek 10 € (úhrada na míste).
Pristýlka za 5. a 6 lůžko: 10 €/osoba/den (úhrada na místě).
Kauce: 100 €, vratná.
Parkoviště: zdarma pro každý apartmán 1 parkovací místo uvnitr komplexu.
CENA na 1 osobu v HOTELU ZAHRNUJE: ubytování ve 2 lůžkovém pokoji s polopenzí, použití bazénu, slunečníků a lehátek, použití tenisového kurtu, minifotbalového
hřiště, stolního tenisu
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ITÁLIE – KALÁBRIE 2018
CAPO VATICANO (Tropea) - RESIDENCE CLUB COSTA REAL
Krásný, nový rezidenční objekt, situovaný do proslulé turistické oblasti Capo Vaticano, vyhledávané zejména pro klidnou a ničím nerušenou
dovolenou. Pláže, které mají v těchto místech jemný bělostný písek a jsou omývané naprosto čistým, průzračně modrým mořem, patří díky svému
jedinečnému kouzlu k nejvyhledávanějším v celé Itálii. Na své si přijdou také potápěči, neboť Capo Vaticano má členité pobřeží, kde se vyskytuje
množství zátok se skalnatými útesy. Nejbližší pláž, kam je zajištěn odvoz, se nachází přibližně 800 m pod rezidencí, přímo u výběžku Capo Vaticano.
Z rezidence, obklopené subtropickou vegetací, je překrásný výhled až na Sicílii a Liparské ostrovy. Rezidence se skládá z komfortních apartmánů a
vilek, ve kterých se díky klidné atmosféře budete cítit velmi dobře.
Žel. stanice: Tropea nebo Ricadi (2 km), odvoz z/do Ricadi ZDARMA.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Bazény se slunečníky a lehátky, recepce, bar, TV sál, dětský koutek obklopený zelení, barbecue, Wi-Fi (zdarma i za poplatek 15
€/týden), amfiteátr, fitness, hydromásáž, stolní tenis, prádelna a parkoviště. Zdarma zajištěn odvoz na privátní pláž a zpět, kde je pro každý
apartmán rezervován 1 slunečník a 2 plážová křesla a v červenci a srpnu také zábavní program. Možnost pronájmu různých vodních plavidel. V
blízkosti rezidence se nachází market (50 m), půjčovna motorek a aut (300 m). V letní sezoně se odtud organizují celodenní výlety lodí na Liparské
ostrovy i velmi atraktivní noční výlet k soptícímu vulkánu Stromboli, který vám jistě přinese nezapomenutelný zážitek.
APARTMÁNY: Velice udržované, nově a komfortně zařízené, mají kompletně vybavený moderní kuchyňský kout uvnitř nebo na krásné verandě,
vlastní příslušenství a terasu nebo verandu se zahradním nábytkem. Apartmány mají také klimatizaci (příplatek € 5/den), televizi a trezor.
TYP A - pro 2-4 osoby (bilo): Ložnice s manželským lůžkem a obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací
pohovkou nebo kuchyňka s 1 lůžkem.
TYP B - pro 4 osoby (trilo): 2 ložnice s manželskými lůžky.
TYP C - pro 4 osoby (trilo): 2 ložnice s manželskými lůžky a místnost s kuchyňským koutem.
TYP D - pro 4-6 osob (trilo): 2 ložnice s manželskými lůžky a místnost s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou.
TYP E - pro 6-8 osob (quadri): 3 ložnice s manželskými lůžky a místnost s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, 2 koupelny.

CLUB COSTA REAL
2018
23.06. - 07.07. a 01.09. - 08.09.
07.07. - 14.07.
14.07. - 28.07. a 25.08. - 01.09.
28.07. - 04.08.
04.08. - 25.08.

TYP A
2–4
14 490
15 890
17 490
18 290
26 390

TYP B
4
14 990
16 090
17 990
18 790
30 690

TYP C
4
15 590
16 950
19 090
19 890
34 890

TYP D
4–6
16 390
18 290
20 690
21 490
37 390

TYP E
6–8
21 450
22 000
24 890
25 690
45 050

Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, použití bazénu, slunečníků a lehátek, plážový servis, spotřebu el. proudu, plynu a vody a
závěrečný úklid apartmánu.
Ložní prádlo: vlastní nebo za povinný poplatek 8€/osoba/výměna (úhrada na místě).
Ručníky: 8 €/osoba/výměna (úhrada na místě).
Postýlka: 30 €/apartmán. Pobyt: sobota/sobota nebo neděle/neděle.
Kauce: € 150, vratná.
Pláž: cca 800 m, soukromá, písek a útesy, odvoz zdarma. Plážový servis: ZDARMA 1 slunečník a 2 plážová křesla na 1 apartmán.
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CCCAPO VATICANO (Ricadi) - REZIDENCE ESMERALDO

Oblíbená rezidence s rodinnou atmosférou rozložená nad azurovým mořem v zálivu Baia di Grotticelle. Nachází se v oblasti Capo Vaticano a je
obklopená krásnou subtropickou vegetací.
POLOHA: pláž 250 m, městečko 1 km Ricadi, 7 km Tropea, nákupní možnosti 400 m
Žel. stanice: Ricadi (2 km), odvoz zdarma

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: bazén pro dospělé a pro děti se slunečníky a lehátky, restaurace a bar Grotticelle, beach bar s restaurací a pizzerií, minimarket
(300m), TV sál, internet point ZDARMA, Wi-Fi za poplatek 2 €/den, recepce, tenisový kurt, animační program, uzavřené parkoviště. UBYTOVÁNÍ:
Apartmány se nacházejí v moderních domcích s verandou nebo balkonem. Všechny mají koupelnu a vybavený kuchynský kout, nekteré mikrovlnnou
troubu. Apartmány pro 2-3 osoby (mono): Obývací pokoj s manželským lůžkem a samostatným lůžkem.
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo): Ložnice s manželským lůžkem, vstupní obývací pokoj se 2 lůžky.
Apartmán pro 4-5 osob (trilo): Ložnice s manželským lůžkem, pokoj se 2 lůžky a vstupní obývací pokoj se 2 lůžky.

RESIDENCE ESMERALDO
2018
28.04. - 16.06. a 01.09. - 03.11.
16.06. - 07.07.
07.07. - 21.07.
21.07. - 04.08. a 25.08. - 01.09.
04.08. - 25.08.

MONO
2–3
8 650
10 050
12 550
15 650
26 850

BILO
2–4
10 450
11 950
15 750
19 390
31 450

TRILO
4–5
12 250
13 650
18 950
22 290
34 350

Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotřebu el. proudu, plynu a vody, použití bazénu vcetne slunecníků a lehátek.
STRAVOVÁNÍ: VLASTNÍ. Hosté ubytovaní v apartmánech mají možnost přikoupit si stravování v hotelové restauraci. Snídaně jsou kontinentální
formou bufetu, obědy a večeře servírované s výběrem ze dvou 1. a 2. chodů, s předkrmy a přílohami formou bufetu. Příplatek za polopenzi činí 790
Kč/den, plnou penzi 1200 Kč/den (nutno objednat předem). Povinný poplatek: závěrečný úklid 30 €/apartmán (úhrada na místě). Plážový servis:
ZDARMA 1 slunecník a 2 skládací kresla do 1.8. a od 1.9. (až do vycerpání), v ostatních obdobích za poplatek 10 €/den. Přistýlka: 6. lůžko v trilo 350
Kč/den. Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek 10 €/osoba, manželské 12 € (úhrada na místě). Ručníky: vlastní nebo za příplatek 10
€/osoba/výměna (úhrada na místě). Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný). Kauce: 50 €, vratná.
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