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Výlety nabízí česky mluvící asistent Polycastrum Viaggi hostům 
ubytovaným v severní části Kalábrie (oblast Cedrátové riviéry, táhnoucí se 
od Praia a Mare až do Santa Maria del Cedro – strana 5–10).

LODNÍ VÝLET
Při tomto lodním výletu můžete obdivovat nejkrásnější část rozmanitého 
pobřeží Riviera dei Cedri. Trasa vede podél pobřeží a okolo ostrova Dino 
proslulého svými okouzlujícími jeskyněmi. Nejznámější z nich jsou 
Azurová a Lví jeskyně s nádherně azurově zbarvenou hladinou moře, ve 
které se odráží stále modré nebe. V jeskyních se můžete i vykoupat a dále 
pak pokračovat podél pobřeží až do romantické zátoky Arcomagno (Velký 
oblouk), kde je ukryta 100 m dlouhá oblázková pláž, ze které pramení 
pitná voda. Také zde vám sympatický kapitán nabídne koupání. Celý výlet, 
při kterém budete mít k dispozici česky mluvícího průvodce, trvá cca 2 
až 3 hodiny. 
Cena za osobu: € 15, děti 3-12 let € 12. Děti do 3 let zdarma.

MARATEA
Blízké antické městečko, rozprostírající se v regionu Basilicata, proslulé 
vysokou sochou Krista, replikou Krista z brazilského Rio de Janeira. Socha 
se nachází na hoře San Biagio, odkud spatříte nádherné panorama celého 
zálivu Policastro. Dále s průvodcem navštívíte baziliku sv. Biagia, starobylé 

historické centrum města Maratea a také kouzelný přístav pod městem. 
Půldenní výlet, s česky mluvícím průvodcem. 
Cena za osobu: € 20, děti 3-12 let € 13. Děti do 3 let zdarma.

DIAMANTE
Návštěva malebného turistického městečka s proslulými novodobými 
malbami na stěnách starých domů, které se k sobě tísní v úzkých 
uličkách historického města. Na freskách se podílelo více než 80 italských 
i zahraničních malířů. V Diamante je také malý rybářský přístav a krásná 
promenáda. Půldenní výlet, s česky mluvícím průvodcem. 
Cena za osobu: € 20, děti 3-12 let € 8. Děti do 3 let zdarma.

TAORMINA + ETNA
Celodenní výlet, včetně trajektu přes Messinskou úžinu, do jednoho 
z nejpřitažlivějších a nejnavštěvovanějších měst Sicílie. Taormina svým 
návštěvníkům nabízí k prohlídce nespočetné množství kouzelných 
a malebných zákoutí, kostely, baziliky, paláce, náměstíčka, obchůdky, ale 
především řecké divadlo přestavěné Římany ve 2. st. n. l. (platí se vstupné) 
anebo nádherný palác Corvaia. Celkovou atmosféru dotváří zastávka na 
sopce Etně, která se vypíná nedaleko Taorminy. 
Česky mluvící doprovod. 
Cena za osobu: € 50, děti 3-12 let € 40. Děti do 3 let zdarma.

POMPEJE + VESUV
Celodenní výlet, do jednoho ze tří starořímských měst v Neapolské zátoce, 
které bylo roku 79 n. l. letopočtu zničeno výbuchem blízké sopky Vesuv. 
Vulkanický popel, který města zasypal, dokonale zakonzervoval budovy 
a předměty a umožnil nám tak poznat vzhled starořímského města střední 
velikosti a život jeho obyvatel.
Cena za osobu: € 60. Děti do 3 let zdarma.

RAFTING NA ŘECE LAO
Zveme vás do Národního parku Pollino na jedinečný zážitek, který 
se nezapomíná: rafting na řece Lao. Nenechte si ujít toto lákavé 
dobrodružství a vydejte se s námi na místa, na která se suchou nohou 
nedostanete, to vše zcela bezpečně pod dohledem kvalifikovaných 
instruktorů. Veškeré potřebné a kvalitní vybavení je zdarma.
Cena za osobu: € 25, děti 5-12 let € 20.

Ceny a program výletů se mohou změnit.

Při vyslovení jména ITÁLIE se každému vybaví moře, žhavé 
slunce a pláže všech druhů, ale také špagety, pizza a srdečnost 
místních obyvatel, které si snadno zamilujete. Itálie žije 
na ulici, hlučně a vesele. Platí to především o menších 
městech a úzkých uličkách starých čtvrtí. Teplé večery lákají 
k posezení a vychutnání skleničky dobrého vína. Itálie je jedno 
z nejnavštěvovanějších míst již několik tisíc let. I ve středověku, 
kdy byla Itálie rozdělena na bezpočet království a vévodství, 
platilo, že všechny cesty vedou do Říma. Bohatství kulturních 
památek je svědkem slavné říše, která kdysi pokrývala rozsáhlé 
území od Británie až po Afriku. Itálie je zemí mnoha kontrastů, 
jako je například rozdíl mezi severem a jihem. Je rozdělena 
na 20 oblastí (regionů) a my bychom vám, jako obvykle, 
prostřednictvím našeho katalogu rádi nabídli ty nejžádanější 
a nejexotičtější části Itálie. Uchvátí vás nejen průzračně 
čistým mořem a rozmanitými plážemi, ale i množstvím 
historických památek. Nabízíme vám ubytování v hotelech, 
apartmánech a velkých prázdninových střediscích, kde najdete 
různá sportovní a zábavní zařízení, která vám umožní prožít 
nezapomenutelnou dovolenou.  

KALÁBRIE 

Nejjižnější část Apeninského poloostrova s krásnou přírodou 
a převážně hornatou krajinou, která má dodnes většinou 
zemědělský ráz a velmi málo průmyslu. Vyznačuje se teplým 
a příjemným podnebím od dubna do října, a především 
nejčistšími úseky moře i pláží nejen v oblasti Itálie, nýbrž i celé 
Evropy. Ideální období zde vládne od května do července, kdy se 
teplota vzduchu pohybuje kolem 30 °C. V červenci a především 
v srpnu teplota dosahuje 35 °C. Okouzlující odměnou pro 
každého návštěvníka jsou překrásné přírodní scenérie s krásnými 
vyhlídkami.  
Vzdálenost z České republiky do severní Kalábrie je přibližně 
1600 km. Letiště se nachází v Lamezia Terme, v Reggio Calabria 
a v Neapoli.  

SICÍLIE

Největší ostrov Itálie, který byl již před staletími nazýván 
„ostrovem Slunce“, především pro své subtropické podnebí 
s horkými léty a mírnými zimami. Symbolem Sicílie je největší 
dosud činná sopka v Evropě – Etna. Jedinečná krása krajiny, 
pěkné pláže, množství cenných antických památek, mezi 
nimiž vynikají zachovalé řecké chrámy i originální stavby 
z normanského období, činí Sicílii turisticky velmi vyhledávanou 
oblastí po celý rok. Zbytky antických řeckých měst v jižní části 
Sicílie svědčí o tom, že byla již v té době kvetoucím ostrovem. Ve 
starověku byla jednou z nejvýznamnějších zemědělských oblastí 
Itálie a dodnes ji, zejména ve vnitrozemí, pokrývají rozsáhlé 
obilné lány.  Z velkého přístavu Reggio Calabria a Villa S. Giovanni 
vede do Messiny pravidelná lodní doprava, která přepravuje 
i vlaky. 
Vzdálenost z České republiky do těchto přístavů je necelých 
1800 km. Letiště se nachází v Palermu, Catanii a v Trapani.  

APULIE - GARGANO A SALENTO 

Apulská oblast, italsky Puglia, tvoří „podpatek italské boty“. 
Převládá zde zemědělství, a proto tu můžete často spatřit 
nekonečné olivové háje, mandlovníky a různé citrusové porosty. 
Tuto oblast tvoří především rovina, která na východě přechází 
do vápencového Garganského pohoří. V Apulii se můžete setkat 
i se starobylou architekturou domů, zvaných trulli. Jsou to bílé 
stavby z kamenů, stavěných do kruhu, s kuželovitou střechou. 
Nejvíce se jich vyskytuje v městečku Alberobello, které stojí 
za návštěvu. Jedním z nejkrásnějších měst je Lecce s bohatou 
barokní architekturou. Všechna přímořská střediska se vyznačují 
především rozvinutým rybolovem. 
Vzdálenost z České republiky na poloostrov Gargano je přibližně 
1400 km, do jižní části Apulie 1600 km. Letiště se nachází ve 
městech Bari a Brindisi.  

SARDINIE

Kouzelný ostrov ve Středozemním moři s čarokrásnými písečnými 
plážemi, azurovým mořem a ještě nedotčenou přírodou, protože 
byla turisty objevena poměrně nedávno. Sardinie uspokojí 
požadavky i těch nejnáročnějších, kteří hledají klid, odpočinek 
v krásné přírodě, ale i veškerý komfort. Patří k nejméně osídleným 
místům Itálie. Na mnoha místech ostrova můžete vidět hejna 
volně žijících plameňáků a jiného vzácného ptactva. Tichá horská 
krajina a tisíce, pro Sardinii typických, okrouhlých obytných věží 
z doby kamenné a bronzové, okouzlující městečka a pohádková 
pobřeží garantují atraktivní dovolenou, pro kterou je tento ostrov 
stále více vyhledáván. 
Nejlépe se na Sardinii dopravíte trajekty z Janova, Livorna 
a Civitavecchia. Cesta trajektem trvá přibližně 10 hodin. Letiště se 
nachází v Cagliari, Olbia a Alghero.  

TOSKÁNSKO - ELBA 

Kraj, kde se prolíná minulost s přítomností, proslul uměním, 
architekturou, nádhernou krajinou a nejlepšími víny. Z Toskánska 
se zhruba před 600 lety začala do Evropy šířit renesance. Města 
na kopci, často obklopená etruskými hradbami a štíhlými cypřiši, 
shlížejí na okolní vinice a olivové háje. Největší ostrov Toskánského 
souostroví je Elba, vzdálená pouhých 10 km od italské pevniny. 
Má mírné a stálé počasí, krásnou krajinu, dobré podmínky pro 
potápění, strmá skalnatá pobřeží, a proto v posledních letech 
neustále stoupá počet jejích návštěvníků. Nejvýznamnější 
město na Elbě, Portoferraio, poutá pozornost starým přístavem 
a moderním nábřežím s hotely a rybími restauracemi. 
Doporučujeme navštívit středověké horské vesničky, kde vás 
jistě zláká k příjemnému posezení některá z typických místních 
restaurací či vinoték. 
Vzdálenost z České republiky do přístavu Piombino je přibližně 
1200 km. Letiště: Pisa nebo Florencie.   

VÝLETY NABÍZENÉ V SEVERNÍ ČÁSTI KALÁBRIE
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LET PŮSOBNOSTI NA ITALSKÉM A MEZINÁRODNÍM TRHU

LET PŮSOBNOSTI V ČR A NA SLOVENSKU

SPECIÁLNÍ NABÍDKA A SLUŽBY PRO KLIENTY
V tomto roce jsme pro klienty Polycastrum Viaggi připravili následující služby:

• VĚRNOSTNÍ SLEVA 3 %
Klienti, kteří si v předchozích letech objednali dovolenou ve střediscích nabízených 
společností Polycastrum Viaggi obdrží vždy ze všech dalších objednávek slevu ve výši 3 %. 
Sleva je nepřenosná.

• DOVOLENÁ ZDARMA PRO ZAMĚSTNANCE CK
I tento rok Vám při dosažení stanoveného obratu jako odměnu nabízíme ubytování v jižní 
Itálii ZDARMA. Ubytování nabízíme ve střediscích, která jsou spravována přímo společností 
Polycastrum Viaggi. Tato střediska jsou v katalogu označena logem naší společnosti a mají 
barevný podtisk. Podmínky Vám rádi zašleme.

• ASISTENCE KLIENTŮ POLYCASTRUM VIAGGI
Během svého pobytu můžete využít speciální služby ASISTENCE KLIENTŮ, kde vám 
kvalifikovaný personál zodpoví každý váš dotaz v českém, anglickém, německém, 
francouzském, španělském anebo italském jazyce. 

Podrobné informace o asistenční službě a jejím rozsahu budou upřesněny na dokumentech 
zaslaných společně s cestovním voucherem.

• PŘENOCOVÁNÍ BĚHEM CESTY
Při vaší cestě na jih vám můžeme také zajistit nocleh v severní a střední části Itálie. Smluvní 
hotely se nacházejí u Říma, Verony a v Magione (okr. Perugia). 

Podrobné informace naleznete na straně 27.

• AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO KALÁBRIE, KAMPÁNIE A NA GARGANO
Do vybraných středisek je zajištěna doprava luxusními autokary. 

Podrobné informace najdete v ceníku.

• LETECKÁ DOPRAVA
Informace o letecké dopravě najdete v ceníku.

• TRANSFERY Z LETIŠTĚ
Odvoz z/na letiště je nutné objednat společně s ubytováním. Tuto službu zajišťujeme na 
letištích v Lamezia Terme, Reggio Calabria, Catanii, Palermu, Bari, Olbia a Cagliari.

• PŮJČOVNY AUT
Pronájem auta si můžete sjednat na www.autoeuropa.com. Převzetí a vrácení auta je možné 
na letištích v Lamezia Terme, Reggio Calabria, Catanii, Palermu, Olbia, Cagliari, Napoli a Bari.

• DELEGÁT
V označených střediscích jsou v průběhu pobytu klientů zajištěny informační schůzky s česky 
mluvícím asistentem.

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA: www.jizniitalie.cz

Rozšířenou nabídku hotelů, rezidencí a prázdninových středisek na mnoha jiných místech 

v jižní Itálii najdete na www.jizniitalie.cz.

   Z Á R U K A  K VA L I T Y  A   S P O L E H L I V O S T I

Mattinata
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CALABRIA

PRAIA A MARE
Moderní turistické městečko, nacházející se v severní části Kalábrie na 
Tyrhénském pobřeží. Má krásnou polohu, neboť jedna část je otevřena 
k nádhernému azurovému moři a z druhé strany se tyčí úžasné hory. 
Praia znamená ve starořečtině pláž. Pláž vulkanického charakteru leží 
podél celého města. Je dlouhá asi 5 km, písčitá s malými oblázky hned 
u břehu moře a s útesy vhodnými k potápění. Dominantou městečka je 
ostrov Dino, proslulý svými krásnými jeskyněmi. Nejznámější z nich jsou 
Azurová a Lví jeskyně, do kterých se pořádají výlety lodí. V Praia a Mare 
nechybí možnosti zábavy a sportovního vyžití, nachází se zde např. jeden 
z největších aquaparků v jižní Itálii. Každý čtvrtek dopoledne se konají ve 
městě velké trhy. 

SAN NICOLA ARCELLA
Malé antické městečko ležící nad mořem. Je odtud úžasný výhled na krásné 
pobřeží s četnými zátokami a na ostrov Dino. Místo je vhodné především 
pro ty, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou na okouzlujících malých 
oblázkových a písečných plážích, ohraničených vysokými skalnatými útesy. 

SCALEA
Jedno z největších a nejstarších městeček v oblasti Riviera dei Cedri. 
Scalea je rozdělena na dvě části – Scalea Vecchia – stará část města, 
ležící na kopci se starým normanským hradem, s úzkými uličkami, 
paláci, portály, kostely a Scalea Nuova s desítkami hotelů, obchodů, barů, 
kaváren, diskoték a jiných kulturních a sportovních zařízení. Každé pondělí 
dopoledne se ve městě konají velké trhy. 

SANTA MARIA DEL CEDRO
Turistické letovisko situované podél pobřeží známého pod názvem Riviera 
dei Cedri. Pojmenování získalo díky monopolnímu vývozu cedrátů, které 
zde mají ty nejvýhodnější podmínky pro růst. Cedráty jsou velké citrusové 
plody podobné citronům. Rostou na trnitých keřích dosahujících maximální 
výšky 1,5 m. Z cedrátu se vyrábí výborný žaludeční likér, ceněný po 
celé Itálii, dále limonády, sirupy a kandované ovoce. Historické centrum 
a nedávno objevená archeologická oblast se nachází asi 2 km od pobřeží 
směrem do hor, které jsou součástí Apenin. 

SANGINETO
Klidné přímořské městečko především turistického charakteru s pouhými 
1500 obyvateli. V historickém jádru Sangineta, které leží v horách, 
doporučujeme navštívit místní farnost, kde můžete zhlédnout vzácné 
kulturní památky ze 13. a 17. století. Dominantou pobřežní části městečka 
je hrad původně rodiny Sanginetů, poté Giuntů (14.-16. století). Ve 3 km 
vzdáleném historickém městě Belvedere se každou středu konají dopolední 
trhy. 

TROPEA • MARINA DI ZAMBRONE
Tropea je jedno z nejnavštěvovanějších měst Kalábrie, rozkládající se na 
rozhraní zálivu Sv. Eufemia a Gioia Tauro. Pochází z řecko - normanské doby. 
Z ní se dochovalo nepřeberné množství historických památek, jako např. 
normanská katedrála z 11. st., kostel sv. Marie, vybudovaný na vrcholu 
skalnatého útesu, kam vede příkré schodiště, kostel sv. Františka z Assisi 
a mnoho jiných kostelů, kaplí a paláců, dotvářejících spolu s úzkými 
uličkami typický kolorit města. Pobřeží je vyhledáváno kvůli křišťálovému 
moři a plážím s bílým jemným pískem zpestřeným výskytem skalnatých 
útesů. K vaší spokojenosti přispěje i mnoho zábavních podniků a restaurací 
s krajovými specialitami. Vítanou atrakcí jsou různorodé celodenní lodní 
výlety na Liparské ostrovy, které jsou z Tropey dobře viditelné. 

CAPO VATICANO • RICADI • TORRE RUFFA
Nádherná přírodní oblast, proslavená svými krásnými písčitými plážemi, 
skalnatými útesy a křišťálovým mořem. Nachází se nedaleko historického 
města Tropea. Capo Vaticano je obklopeno rozmanitou zelení a poskytuje 
romantický výhled na Liparské ostrovy a z některých míst až na Sicílii. 
Tato oblast byla turistickým světem objevena teprve před pár lety. Ten 
zůstal ohromen její krásou, panenskými plážemi a zvláště pak důkladně 
zakonzervovaným způsobem života plným tradic. 

BRANCALEONE
Městečko ležící v jižní části Aspromonte, 60 km od bývalého hlavního 
města Kalábrie Reggio Calabria. Skládá se z pobřežní oblasti 
a z historického centra ležícího asi 3 km od pobřeží, ze kterého nyní zbyly 
jen ruiny. V této oblasti se mimo jiné pěstuje bergamot, vzácný 

subtropický strom, z jehož plodů a listů se získává bergamotová silice 
užívaná ve voňavkářství a v potravinářství. Dále se toto silně aromatické 
ovoce hruškovitého tvaru používá především k výrobě místního likéru 
a bergamotového oleje osvědčeného k léčení rozličných bolestí. V Reggio 
Calabria, které bylo v roce 1908 společně s Messinou těžce poškozeno 
velkým zemětřesením, doporučujeme navštívit dochovaný dóm 
a aragonský hrad z 15. stol. Dále pak Národní muzeum, v jehož sbírkách 
jsou nálezy od prehistorického až po moderní období. Mezi nejznámější 
patří „Hrdinové z Riace“, dvě bronzové sochy z 5. st. př. n. l., které byly 
náhodou nalezeny v moři nedaleko městečka Riace až v roce 1972. Na 
sever od Brancaleone leží historicky velice významné, Řeky založené 
město Gerace a Locri Epizephiri – první řecké město s psaným záko-
níkem (660 př. Kr.). 

MARINELLA DI CUTRO
Oblast nacházející se na jónské straně Kalábrie na březích širokého zálivu 
Golfo di Squillace. Vyznačuje se širokými písečnými plážemi a průzračně 
modrým mořem. Je to ideální místo k surfování a prožití pestré dovolené 
v místních vybavených prázdninových střediscích. Tato pobřežní část je 
součástí městečka Cutro, kde se v září slaví Svátek vína. Cutro se svými 
12 000 obyvateli leží ve vnitrozemí a svým návštěvníkům nabízí procházku 
nevelkým historickým centrem, jehož součástí jsou kostely Santa Caterina 
a Chiesa delle Monachelle. Doporučujeme také návštěvu pobřežního hradu 
Le Castella a okresního města Crotone. 

SELLIA MARINA
Malé městečko nacházející se na jónském pobřeží v zálivu Squillace 12 km 
od města Catanzaro Lido. Vyznačuje se okouzlujícími dlouhými plážemi 
s jemným bílým pískem. Převažují zde především velmi dobře zařízená 
prázdninová střediska nad menšími hotely. V této oblasti, která v sobě 
ještě uchovává neporušenou přírodu, lze navštívit nedaleké okresní město 
Crotone s krásným historickým centrem, významný řecký sloup Capo 
Colonna z chrámu zasvěceného Héře a letovisko Le Castella s impozantním 
hradem.
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V I L L AG G I O

M A N TI N E R A  * * * *
CALABRIA

Praia a Mare

R E S I D E N C E

CO N C H I G LIA

Prázdninová vesnička o rozloze 200 ha leží kilometr od městečka Praia a Mare a 250 m od oblázkové a písčité pláže se 
skalnatými útesy vulkanického původu. Skládá se z centrální budovy hotelu, z vilek a bungalovů, kde je umístěno celkem 
40 apartmánů, dále z kempinku a z obchodní části střediska, která je na rozdíl od hotelové části zpřístupněna i veřejnosti. Vše je ponořeno do velkého 
parku. Pár metrů odtud se nachází největší aquapark v jižní Itálii.

POLOHA
  pláž 250 m
  letiště 130 km Lamezia Terme, 200 km Napoli
  městečko 700 m Praia a Mare
  nákupní možnosti v hotelu, 1 km Praia a Mare

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
  bazén se slunečníky a lehátky
  restaurace, bar, pianobar, diskotéka, amfi teátr
  kongresový sál, recepce, Wi-Fi 
  market, obchody, boutique, kadeřník
  tenisové kurty, volejbalové, minifotbalové a basketbalové hřiště 
  bocce, potápěčské centrum
  doprava zdarma do městečka Praia a Mare (v určených hodinách)
  bohatý zábavní program pro děti a pro dospělé, výuka sportů 

a latinskoamerických tanců

STRAVOVÁNÍ
Hosté ubytovaní v apartmánech mají možnost přikoupit si stravování 
v hotelové restauraci.

PLÁŽ: 250 m, hotelová i volně přístupná, oblázky, písek, útesy.  Zajištěn 
bezplatný odvoz vláčkem na  hotelovou pláž nacházející se přímo proti 
ostrovu Dino. Na hotelové pláži jsou pro každý apartmán/pokoj vyhrazeny 
slunečník, lehátko a plážové křeslo. Najdete zde také bar a občerstvení.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2-4 osoby (bilo o velikosti 32 m2) – jedná se o zcela 
nové komfortní apartmány obklopené zelení. Všechny elegantně 
a moderně zařízené s vlastním vchodem, verandou se zahradním 
nábytkem, televizí a koupelnou včetně fénu. Skládají se z pokoje 
s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem 
a kuchyně.
Apartmány pro 2-6 osob (trilo o velikosti 45 m2) jsou umístěny 
v přízemních zděných bungalovech, obklopených zelení. Všechny 
apartmány mají svůj vlastní vchod s verandou se zahradním nábytkem 
a telefon. Skládají se z obývacího pokoje s pohovkou, z kuchyňského 
koutu a koupelny, ze 2 ložnic s manželskými nebo oddělenými lůžky. 
Možnost 6. lůžka (příplatek viz ceník).
Hotelové pokoje jsou dvou- až čtyřlůžkové, umístěné ve vilkách nebo 
v centrální budově. Celkem 63 pokojů má vlastní příslušenství, TV sat, 
lednici, telefon a klimatizaci nebo stropní ventilátor. 
K dispozici je 7 pokojů s bezbariérovým přístupem.

Nachází se na krásném a velmi výhodném místě, jen 50 m od písčité a oblázkové pláže nedaleko od úchvatného ostrova 
Dino a 200 m od promenády a obchodního centra proslulého turistického městečka Praia a Mare. Přibližně kilometr odtud leží jeden z největších 
aquaparků v Kalábrii. Moderní rezidence je obklopena bohatou, stále udržovanou zahradou s kvetoucími subtropickými porosty.

IDEÁLNÍ POLOHA

ČESKY MLUVÍCÍ ASISTENT

POLOHA
 pláž  50 m
 letiště 130 km Lamezia Terme, 200 km Napoli
 městečko  0 m Praia a Mare
 nákupní možnosti  300 m 

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 parkoviště
 hosté mohou využít bohaté nabídky výletů do okolí a po moři
 v blízkosti střediska jsou různé obchůdky, restaurace, promenády, 

pobřežní jízdní dráha pro kola a kolečkové brusle a mnoho jiných 
zpestření

PLÁŽ: 50 m, volně přístupná i soukromá, hrubý písek a oblázky. Na 
soukromých plážích je možné si pronajmout různá vodní plavidla 
a prozkoumat ostrov Dino a jeho Azurové jeskyně.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou umístěny v moderní třípatrové terasovité budově. Ke 
každému přízemnímu apartmánu patří zahrádka, apartmány ve vyšších 
patrech mají velké terasy. Všechny jsou příjemně a moderně zařízeny, 
s vlastním příslušenstvím a novou kuchyňkou.
Apartmán pro 2 osoby (mono): Vstupní obývací pokoj 
s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou.
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo): Vstupní obývací pokoj s rozkládací 
pohovkou pro 2 osoby a ložnice s manželským lůžkem.
Apartmán pro 4-6 osob (trilo): Ložnice s manželským lůžkem, pokoj 
s palandou a vstupní obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby.

ČESKY MLUVÍCÍ ASISTENT

SPORTOVNÍ VYŽITÍ
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R E S I D E N C E

S P O R TI N G  C LU B  * * * *
CALABRIA
Praia a Mare

Zcela nově postavené a luxusně zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umístěn 
na panoramatickém místě s výhledem na záliv Policastro, kterému dominuje ostrov Dino, na krásné městečko Praia a Mare 
a na okolní pahorky, lemující toto nádherné pobřeží. Pár metrů odtud se každý čtvrtek konají trhy s bohatou nabídkou typických produktů a sezónního 
zboží. Centrum Praia a Mare s krásnými obchodními a pobřežními promenádami je vzdálené jen 500 m. Všechny apartmány mají velké prosklené 
balkonové dveře se vstupem na prostorné terasy vybavené zahradním nábytkem, které přímo vyzývají k příjemnému posezení a relaxaci.

ČESKY MLUVÍCÍ ASISTENT

DOPORUČUJEME

POLOHA
 pláž 800 m
 letiště 130 km Lamezia Terme, 200 km Napoli
 městečko 0 m Praia a Mare
 nákupní možnosti 300 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén se slunečníky a lehátky, s moderním proskleným barem 

s příjemným posezením a terasou
 Wi-Fi, recepce
 amfi teátr, otevřený i uzavřený prostor pro cvičení, miniclub pro děti
 parkoviště
 zábavní program pro děti a pro dospělé, dětský koutek, diskotéka

PLÁŽ: Zdarma odvoz minibusem na 800 m vzdálenou hotelovou pláž 
s hrubým pískem a oblázky a do centra města. Na privátní pláži střediska 
najdete bar s hudbou a se zastíněnou terasou s výhledem na moře, kde 
si můžete vychutnat aperitiv anebo výtečnou italskou kávu. Dále je zde 
dětský koutek, sprchy, prostor na cvičení, stolní tenis a pro každý apartmán 
připraven slunečník, plážové křeslo a lehátko.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou velice prostorné a luxusně zařízené. Všechny mají 
klimatizaci, koupelnu se sprchovým koutem a fénem, moderně zařízený 
kuchyňský kout, LCD televizi, trezor a velkou terasu se zahradním 
nábytkem oddělenou prosklenými zatahovacími dveřmi od obývacího 
pokoje.
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo – 65 m2): Velký obývací pokoj 
s kuchyní, rozkládací pohovkou pro 2 osoby a ložnice s manželským 
lůžkem.
Apartmán pro 2-5 osob (bilo – 70 m2): Velký obývací pokoj s kuchyní, 
s dvou- a jednolůžkovou rozkládací pohovkou a ložnice s manželským 
lůžkem.
Apartmán pro 4-6 osob (trilo – 90 m2): Velký obývací pokoj s kuchyní, 
rozkládací pohovkou pro 2 osoby a 2 dvoulůžkové pokoje.
Apartmán pro 4-7 osob (duplex – 120 m2) je dvoupodlažní. V přízemí 
je velký obývací pokoj s kuchyní, s dvou- a jednolůžkovou rozkládací 
pohovkou a WC s umyvadlem. V 1. patře jsou 2 dvoulůžkové pokoje 
a koupelna.
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R E S I D E N C E

P E R L A
CALABRIA

San Nicola Arcella 
Nový, luxusně zařízený apartmánový komplex složený z moderních rezidencí obklopených středomořskou zelení. Rozkládá 
se přímo nad Tyrhénským mořem v nádherné zátoce San Nicola Arcella. Každého v tomto místě okouzlí klidná atmosféra 
a jedinečný pohled na tyrkysově zbarvené moře s romantickými zálivy, saracénskou pobřežní věž obklopenou rybářskými loďkami, na ostrov Dino 
a pobřežní městečko Praia a Mare. V dohledu jsou, mimo region Kalábrie, také Basilicata a Kampánie. Jedná se o jediné středisko, které se nachází 
v centru historického městečka San Nicola Arcella a přímo nad mořem. Téměř všechny apartmány mají velké prosklené balkonové dveře s přímým 
vstupem na prostornou terasu se zahradním nábytkem, která vyzývá k příjemnému posezení při sklence kalabrijského vína anebo limoncella, a můžete 
tak strávit nezapomenutelné chvilky odpočinku.

POLOHA
 pláž 2,5 km, vzdušnou čarou 50 m
 letiště 130 km Lamezia Terme, 200 km Napoli
 městečko 0 m San Nicola Arcella
 nákupní možnosti 200 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén se slunečníky a lehátky a terasou ke slunění
 recepce, parkoviště
 v centru městečka San Nicola Arcella najdete charakteristické 

obchůdky, restaurace, bary, diskotéku a mnoho jiných služeb

PLÁŽ: Útesy pod rezidencí. Klienti mohou využít místní linkové dopravy 
k 2,5 km vzdálené krásné přírodní zátoce, kde se nacházejí soukromé 
i volně přístupné písčité a oblázkové pláže obklopené útesy. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou zcela nově a elegantně zařízeny. Celkem 48 apartmánů 
má klimatizaci, televizi, krásnou kuchyňku a koupelnu se sprchovým 
koutem a fénem. Téměř všechny mají velkou terasu se zahradním 
nábytkem, převážně s výhledem na moře. Některé mohou být 
dvoupodlažní.
TYP A – pro 2-4 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem a jedno- 
nebo dvoulůžkovou rozkládací pohovkou.
TYP B – pro 2-4 osoby (bilo): Ložnice a obývací pokoj s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou.
TYP C – pro 4 osoby (trilo): Ložnice, pokoj se 2 samostatnými lůžky 
nebo palandou a obývací pokoj anebo ložnice, pokoj s 1 lůžkem a obývací 
pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou.
TYP D – pro 4-6 osob (trilo): Ložnice, pokoj s palandou nebo 
2 samostatnými lůžky a obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací 
pohovkou.
TYP E – pro 6-7 osob (quadri): 2 ložnice, pokoj s palandou a obývací 
pokoj s jednolůžkovou rozkládací pohovkou.

ČESKY MLUVÍCÍ ASISTENT

DOPORUČUJEME

ZAVÁDĚCÍ CENY
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V I L L AG G I O  C LU B

P O GG I O  D E L  SO LE
CALABRIA
San Nicola Arcella • Scalea

R E S I D E N C E

M A J E S T I C

POLOHA
 pláž 2,5 km, vzdušnou čarou 400 m
 letiště 130 km Lamezia Terme, 200 km Napoli
 městečko 3 km San Nicola Arcella
 nákupní možnosti 1 km

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén pro dospělé a pro děti se slunečníky, lehátky a terasou ke 

slunění, vhodnou i ke cvičení
 TV sál, bar, parkoviště 
 minifotbalové hřiště (100 m)
 pro skupiny možnost využití kuchyně a sálu pro společenské večery

PLÁŽ: Od malebné zátoky San Nicola je středisko vzdáleno přibližně 
2,5 km (vzdušnou čarou pouhých 400 m). Na oblázkovou a písčitou pláž 
s tmavě zbarvenými útesy je za poplatek € 5 osoba/týden zajištěn odvoz. 
Zde si zejména v hlavní sezoně můžete vybrat z řady soukromých i volně 
přístupných plážích. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2-6 osob (trilo) s výhledem na moře nebo na hory, 
jsou prostorné a moderně zařízené. Přízemní 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. Možnost 
5. a 6. lůžka (příplatek viz ceník).

Poggio del Sole (v překladu Návrší slunce) je moderní prázdninové 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. Budete-li si chtít užít rušný prázdninový život městeček, doporučujeme vám 
návštěvu 5 km vzdáleného pobřežního letoviska Praia a Mare, Scaley (8 km) nebo antického San Nicola Arcella (3 km).

Zcela ideálně umístěná rezidence - nachází se v klidném prostředí, přímo v centru turisty velmi oblíbeného města 
Scalea - místo obdařené klidem a pohodou a zároveň jen několik málo metrů od jeho okouzlujícího středověkého jádra. Oblíbená rezidence Majestic 
nabízí ubytování v prostorných apartmánech s velkým balkonem nebo terasou. Pláže vulkanického původu tvoří skalnaté útesy a rozličná romantická 
zákoutí, kam je možno doplavat nebo dojet na vodních šlapadlech. Každé dopoledne se v blízkosti rezidence koná ovocný a zeleninový trh se zaručeně 
čerstvými a kvalitními produkty za výhodné ceny. Celý objekt se třemi vchody je oplocený a uvnitř se nachází bar s příjemným posezením v zahradě.

ČESKY MLUVÍCÍ ASISTENT

VÝHODNÁ POLOHA

POLOHA
 pláž 550 m
 letiště 120 km Lamezia Terme, 210 km Napoli
 městečko 0 m Scalea
 nákupní možnosti 50 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 recepce, bar se zahrádkou
 výtah 
 parkoviště
 v blízkosti rezidence je mnoho rozmanitých obchodů a různé druhy 

zábavy

PLÁŽ: Na 550 m vzdálenou písčitou a oblázkovou pláž s nedalekými 
útesy se dostanete velice příjemnou procházkou obchodním centrem 
městečka. Můžete si vybrat ze širokého výběru soukromých i volně 
přístupných pláží. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou prostorné, velmi prakticky a funkčně zařízeny. Každý 
apartmán má velký balkon nebo terasu, vybavenou kuchyňku, koupelnu 
s vanou nebo sprchovým koutem a WC.
Typ A – pro 2-3 osoby (bilo): Obývací pokoj s 1 lůžkem a kuchyňským 
koutem a ložnice s manželským lůžkem.
Typ B – pro 2-4 osoby (bilo): Obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby a kuchyňským 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 kuchyňka.
Typ D – pro 4-6 osob (trilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou pohovkou 
a kuchyňkou, 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 kuchyňka.
Typ F – pro 4-7 osob (quadri): Velký obývací pokoj s jedno- 
a dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, dále jsou zde 2 dvoulůžkové pokoje 
a kuchyňka.
Typ G – pro 4-8 osob (quadri): Velký obývací pokoj se 
2 dvoulůžkovými rozkládacími pohovkami, ložnice s manželským lůžkem, 
dvoulůžkový pokoj a kuchyňka.
Typ H – pro 8 osob (penta): Velký obývací pokoj se 2 jednolůžkovými 
rozkládacími pohovkami, 2 ložnice s manželskými lůžky, dvoulůžkový 
pokoj a kuchyňka.

ČESKY MLUVÍCÍ ASISTENT

SPECIÁLNÍ CENY
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R E S I D E N C E  H OT E L

PR I M AV E R A  * * *

R E S I D E N C E 

PA RCO  E M I R I 
CALABRIA

Scalea • Santa Maria del Cedro 

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 110 km Lamezia Terme, 220 km Napoli
 městečko 0 m Santa Maria del Cedro
 nákupní možnosti 50 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 restaurace, 2 bary, recepce s bezplatnou úschovnou cenných 

předmětů
 dětský koutek, diskotéka, miniamfi teátr
 plážové volejbalové hřiště, parkoviště
 bohatý celodenní sportovní a zábavní program pro děti a pro 

dospělé, výuka jízd na kánoi, aerobik, turnaje a podobně
 v místě se nabízí řada služeb jako je možnost hlídání vodních 

plavidel, pronájem tenisových kurtů, fotbalového hřiště, 
provozování raftingu, jízda na koních, vodní lyžování, potápění 
a jiné aktivity

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou snídaně podávány formou bufetu, obědy 
a večeře servírované s přílohami formou bufetu a nápoji zdarma.

PLÁŽ: Středisko se nachází přímo u hotelové pláže s hrubým pískem, 
kde je pro každý apartmán/pokoj zdarma k dispozici 1 slunečník, lehátko 
a plážové křeslo.

UBYTOVÁNÍ
HOTELOVÉ POKOJE: Hotel disponuje 29 nově zařízenými pokoji 
s vlastním příslušenstvím, klimatizací, fénem, telefonem, televizí, 
minibarem a balkonem.
DEPANDANCE jsou hotelové pokoje umístěné v přízemí řadových 
vilek. Mají vlastní vchod, příslušenství, klimatizaci, fén, telefon, minibar 
a televizi.
APARTMÁNY jsou nově zařízené, umístěny v řadových vilách, mají 
televizi. Přízemní s verandou a malou zahrádkou, apartmány v 1. patře 
s balkonem.
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo): Vstupní obývací pokoj 
s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou nebo palandou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem anebo otevřené zvýšené patro 
s manželským lůžkem, koupelna a veranda nebo balkon. Jsou umístěny 
v přízemí nebo v 1. patře. K dispozici jsou 4 apartmány s bezbariérovým 
přístupem.
Apartmán pro 4-7 osob (trilo): Ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna, obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou nebo 
palandou a kuchyňským koutem. V otevřeném zvýšeném patře se 
nachází další manželské lůžko. Tyto apartmány jsou v 1. patře a mají 
balkon. Možnost přistýlky (příplatek viz ceník).
Apartmán pro 6-9 osob (quadri): Stejný jako apartmán pro 6 osob 
s balkonem, má však navíc pokoj se 2 lůžky nebo palandou a koupelnu. 
Možnost přistýlky (příplatek viz ceník).

PŘÍMO U PLÁŽE • ČESKÝ ASISTENT

BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP

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. V místních pizzeriích si můžete večer vychutnat pravou neapolskou pizzu. 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).

POLOHA
 pláž 50 m
 letiště 120 km Lamezia Terme, 210 km Napoli
 městečko 0 m Scalea
 nákupní možnosti 100 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bar, parkoviště
 poblíž rezidence je spousta typických obchůdků, malých domácích 

pizzerií, restaurací a jiná zpříjemnění 

PLÁŽ: Na 50 m vzdálené privátní pláži s hrubým pískem a oblázky (přes 
silnici) jsou k dispozici slunečníky, lehátka, bary, sprchy, dětský koutek 
a prostor na relax a cvičení.

UBYTOVÁNÍ
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.

ČESKY MLUVÍCÍ ASISTENT 

IDEÁLNÍ POLOHA

Velice oblíbené nevelké prázdninové středisko, ležící v klidném místě na pobřeží Riviera dei Cedri, v turistickém letovisku 
Santa Maria del Cedro. Skládá se z nově upraveného hotelu a z komfortních apartmánů, umístěných v řadových vilách, obklopených subtropickou 
květenou a zelení s přímým vstupem na hotelovou pláž.
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V I L L AG G I O

V I LL A  B R A Z Z A N O

R E S I D E N C E  C LU B

SA N G I N E TO  * * * *

CALABRIA
Scalea • Sangineto Lido

Místo zvané Villa Brazzano, které již po staletí patří rodině Brazzano, je ideálním a oblíbeným místem pro strávení klidné 
dovolené ve voňavém stínu piniového lesa, na zahradě nebo u bazénu, především však stranou od moderní civilizace. 
Zrenovovaná lisovna olivového oleje z 19. století slouží dnes jako stylová restaurace. Celý komplex je umístěn ve 12ha nádherném parku, přibližně 
1,5 km od historického městečka Scalea a od písčité a oblázkové pláže. Do piniového a palmového parku jsou ponořeny moderní vily s verandou, 
zahrádkou a balkonem.

Velmi oblíbené a komfortně vybavené moderní prázdninové středisko, nabízející příjemné ubytování v apartmánech se 
zahrádkou nebo balkonem. Sangineto leží pouhých 250 m od moře s písčitou a oblázkovou pláží a v centru pobřežního městečka Sangineto Lido. Na 
jeho celkové 36ha rozloze, rozdělené na rezidenční a sportovní část, najdete mnoho způsobů, jak využít volný čas. Doporučujeme procházku k blízkému 
hradu Sangineto, do historické části města vybudované v horách nebo do termálních lázní Terme Luigiane. Díky širokému výběru zábavy vyhovuje toto 
středisko zejména mladým lidem a rodinám s dětmi.

SPORTOVNÍ VYŽITÍ

UBYTOVÁNÍ V ZELENI

POLOHA
 pláž 250 m
 letiště 90 km Lamezia Terme, 230 km Napoli
 městečko 0 m Sangineto Lido
 nákupní možnosti 500 m 

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén pro dospělé a pro děti se slunečníky a lehátky
 restaurace, pizzerie, 2 bary
 recepce, konferenční sál
 tenisový kurt, minifotbalové hřiště
 stolní tenis, dětský koutek
 baby sitting, půjčovna kol a parkoviště
 animační program

PLÁŽ: Středisko leží jen 250 m od pláže s hrubým pískem a oblázky. 
Klienti mohou využít služeb hotelové pláže anebo navštívit pláže volně 
přístupné.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou prostorné, umístěné ve dvoupodlažních řadových 
vilkách. Přízemní apartmány mají oplocenou zahrádku se stolkem, 
židlemi a slunečníkem a apartmány v 1. patře mají balkon, slunečník 
a skládací židle. Všechny apartmány disponují vlastním příslušenstvím, 
vybavenou kuchyňkou a televizí.
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo – 35 m2): Ložnice s manželským 
lůžkem, vstupní obývací pokoj s kuchyňkou a dvoulůžkovou rozkládací 
pohovkou. Na vyžádání možnost klimatizace (příplatek € 50/týden).
Apartmán pro 4-6 osob (trilo – 70 m2): Nově postavené, mají televizi 
a klimatizaci zdarma (od 1/7 do 31/8). Skládají se ze 2 dvoulůžkových 
pokojů, vstupního obývacího pokoje s kuchyňkou a jedno- až 
dvoulůžkovou rozkládací pohovkou.

POLOHA
 pláž cca 1,5 km
 letiště 110 km Lamezia Terme, 220 km Napoli
 městečko 1,5 km Scalea
 nákupní možnosti 500 m a 1,5 km Scalea

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén s lehátky obklopený palmami
 restaurace, bar, pizzeria
 tenisový kurt, travnaté hřiště na minifotbal, volejbalové hřiště, stolní 

tenis
 půjčovna kol, odvoz na pláž a na nákupy do městečka Scalea 
 parkoviště

PLÁŽ: Odvoz zdarma na cca 1,5 km vzdálené volně přístupné 
i soukromé pláže s hrubým pískem a oblázky.

UBYTOVÁNÍ
Vilky jsou dvoupodlažní, prakticky zařízeny. V parku se nachází celkem 
30 vilek, uvnitř prostorných, s vlastním vchodem, televizí, 2 koupelnami, 
kuchyňkou, zastřešenou verandou v přízemí se stolkem a židlemi pro 
příjemné posezení, a dále balkonem v 1. patře.
Vilka pro 2-7 osob (trilo): V přízemí je velký obývací pokoj 
s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, koupelnou a kuchyňkou. V 1. patře 
se nacházejí 2 prostorné ložnice, koupelna a balkon. Možnost přistýlky 
(příplatek viz ceník).
Vilka pro 6-8 osob (quadri): V přízemí je velký obývací pokoj 
s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, kuchyňka a WC s umyvadlem. 
V 1. patře se nacházejí 3 prostorné ložnice, koupelna a balkon.
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CALABRIA
Marina di Zambrone • Tropea

V I L L AG G I O

B O R G O  M A R I N O

V I L L AG G I O

A LBATRO S
Velmi oblíbené rezidenční středisko, složené z řadových apartmánů a navazující na komplex Borgo Marino. Celý objekt leží 
přímo u moře s krásnou písčitou pláží, u prázdninové vesničky Marina di Zambrone a 5 km od okouzlujícího městečka 
Tropey. Je obklopen exotickými porosty palem a oleandrů, které dodávají místu středomořský kolorit a svěžest a vytvářejí celkový příjemný 
prázdninový dojem.

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 50 km Lamezia Terme
 městečko 0 m Marina di Zambrone, 5 km Tropea
 nákupní možnosti 300 m Marina di Zambrone, 5 km Tropea

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 velký bazén se slunečníky a lehátky
 bar s terasou přímo u moře, restaurace
 recepce, dětský koutek, miniclub, amfi teátr
 beach volley, tenisový kurt 
 lukostřelba, bocce, stolní tenis
 parkoviště
 bohatý animační program

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci jsou obědy a večeře servírované, víno 
a min. voda zdarma. Obvykle se 1. a 2. chod výbírá ze 2-3 rozličných jídel.

PLÁŽ: Komplex leží přímo u krásně upravené hotelové pláže se zlatavým 
pískem, kde je pro každý apartmán/pokoj vyhrazen 1 slunečník 
a 2 lehátka. Možnost bezplatného zapůjčení kanoí.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou přízemní, prakticky zařízeny. Mají klimatizaci zdarma, 
prostornou verandu se zahradním nábytkem, vlastní příslušenství 
a kompletně vybavenou kuchyňku umístěnou uvniř apartmánu nebo na 
zastřešené verandě obklopené zelení.
Apartmán pro 2-3 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem. 
Možnost 3. lůžka.
Apartmán pro 2-3 osoby (bilo): Ložnice s manželským lůžkem 
a obývací pokoj s 1 lůžkem.
Apartmán pro 4-5 osob (bilo): Ložnice s manželským lůžkem 
a obývací pokoj s 1 lůžkem a palandou..

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje se nacházejí v přízemí nebo v 1. patře, jsou nově 
zařízeny, s klimatizací zdarma, televizí, vlastním příslušenstvím, lednicí 
a verandou nebo terasou. V případě obsazení 4 a 5 osobami se skládají 
z ložnice s manželským lůžkem a obývacího pokoje se 2-3 lůžky nebo 
rozkládací pohovkou. Na vyžádání možnost kuchyňského koutu zdarma.

Nový a moderně zařízený turistický komplex s bazénem obklopený bohatou květenou, propojený se střediskem Albatros. 
Nachází se u turistického letoviska Marina di Zambrone, přímo na jedné z nejkrásnějších pláží se světlým pískem a 5 km od Tropey - jednoho 
z nejmalebnějších městeček Kalábrie. Hosté obou středisek mohou využívat společná zařízení a služby.

PŘÍMO NA PLÁŽI

VHODNÉ PRO RODINY 
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CALABRIA
Marina di Zambrone • Tropea

R E S I D E N C E  C LU B

LE  M U S E

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 50 km Lamezia Terme
 městečko 0 m Marina di Zambrone, 5 km Tropea
 nákupní možnosti v hotelu, 5 km Tropea

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 velký bazén se slunečníky a lehátky, terasa ke slunění
 bazén pro děti
 recepce s bohatou nabídkou výletů
  restaurace, bar
 minimarket
 amfi teátr, dětský koutek
 víceúčelové hřiště (pro minifotbal a tenis) 
 plážové volejbalové hřiště, tenisový kurt
 bohatý animační program pro děti a pro dospělé
 uzavřené parkoviště

PLÁŽ: Na písčité hotelové pláži je pro každý apartmán vyhrazen
1 slunečník a 2 lehátka. Možnost zapůjčení vodních plavidel.

UBYTOVÁNÍ
Vilky jsou nově a vkusně zařízeny. Jedná se o bílé přízemní domky 
postavené ve středomořském stylu, s klimatizací zdarma, TV, s vlastním 
příslušenstvím, kompletně vybaveným kuchyňským koutem 
a zastíněnou verandou.
Vilka pro 2-3 osoby (mono): Obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
manželským lůžkem a rozkládacím jednolůžkovým křeslem.
Vilka pro 2-4 osoby (bilo): Obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a 2 lůžky, ložnice s manželským lůžkem.
Vilka pro 5 osob (bilo): Obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a 2 lůžky, ložnice s manželským lůžkem a samostatným lůžkem.

Nově postavené prázdninové středisko, situované do přímořské lokality Marina di Zambrone, pouhých 5 km od 
krásného města Tropea a naproti nedalekému ostrovu Stromboli. Toto místo je ideální pro strávení klidné dovolené 
v úzkém kontaktu s mořem, neboť leží přímo u jedné z nejkrásnějších pláží Kalábrie, kde je písek stříbrobílý a omývá ho čisté azurové moře. 
Komplex se skládá z 50 nových vilek s klimatizací a prostornými verandami, odkud je krásný výhled na okolní pobřeží a hory. V letní sezoně se odtud 
organizují výlety lodí na Liparské ostrovy a po celou dobu pobytu je pořádán zábavní a sportovní program.

OBLÍBENÉ STŘEDISKO

VILKY PŘÍMO U PLÁŽE
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R E S I D E N C E

CO R A  C LU B
CALABRIA

Parghelia • Tropea

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 50 km Lamezia Terme
 městečko 3 km Parghelia, 5 km Tropea
 nákupní možnosti ve středisku, 5 km Tropea

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 velký bazén se slunečníky a lehátky
 dětský koutek, herna, TV sál, minimarket
 bar s velkou terasou k posezení, pizzeria
 stolní tenis, bocce, minifotbalové hřiště, 2 tenisové kurty
 plážové volejbalové hřiště
 bohatý animační program pro děti a dospělé

PLÁŽ: Středisko leží přímo u krásné hotelové pláže se zlatavým pískem 
a pozvolným vstupem do moře, kde je možné si zapůjčit kánoe a šlapadla. 
Na hotelové pláži je pro každý apartmán vyhrazen 1 slunečník a 2 lehátka.

UBYTOVÁNÍ
Vilky, kde jsou umístěny apartmány, se nacházejí v zadní části komplexu. 
Jsou postaveny do tvaru velkých osmiúhelníků, které uvnitř vytvářejí 
prostor se zahrádkou a stromky. Každý apartmán má klimatizaci zdarma, 
příjemnou verandu ústící do zahrady, vlastní vchod, vybavený kuchyňský 
kout a příslušenství.
Apartmán pro 2 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem nebo 
2 samostatnými lůžky a koupelnou. Kuchyňský kout je umístěn na 
zastřešené verandě obklopené zelení.
Apartmán pro 2-3 osoby (bilo): Obývací pokoj s jednolůžkovou 
rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem, kuchyňský kout, 
koupelna.
Apartmán pro 4-5 osob (trilo): Obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
ložnice s manželským lůžkem, dvoulůžkový pokoj a koupelna. Možnost 
přistýlky (příplatek viz ceník).

Nachází se v klidném prostředí uprostřed subtropické zahrady a přímo na jedné z nejoblíbenějších pláží Kalábrie s bílým 
až stříbřitým hrubším pískem, s pozvolným vstupem do moře. Nabízíme vám ubytování ve vilkách typické středomořské 
architektury, které skýtají odpočinek ve stínu oleandrů a fíkovníků hned před vlastním vchodem. V žádném případě si nenechte ujít návštěvu 5 km 
vzdáleného městečka Tropea, jehož dominantou je katedrála postavená na velkém skalním masivu, kam vede příkré schodiště. Tropea je jedno 
z nejnavštěvovanějších měst Kalábrie. Pořádají se odtud výlety lodí ke známé sopce Stromboli, viditelné i z Cora Clubu.

UBYTOVÁNÍ PŘÍMO U MOŘE

JEDINEČNÁ PLÁŽ
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V I L L AG G I O

TO R R E  R U F FA  RO B I N SO N
CALABRIA
Capo Vaticano • Tropea

Moderní prázdninový komplex rozkládající se přímo u písčité pláže Torre Ruffa, obklopené skalnatými útesy, které jsou typické 
pro oblast Capo Vaticano. Pouhých 7 km odtud leží malebné městečko Tropea, které určitě neopomeňte navštívit. Objekt 
zaujímá plochu o rozloze 45 ha. Je rozdělen na rezidenci, nacházející se 200 m od moře, a na hotelovou část, ve které jsou umístěny hotelové pokoje 
a apartmány typu B.

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 60 km Lamezia Terme
 městečko 1 km Ricadi, 7 km Tropea
 nákupní možnosti v hotelu, 1 km Ricadi

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén pro dospělé a pro děti
 restaurace a bar s terasou u pláže
 recepce, úschovna cenných předmětů, Wi-Fi, internet point, TV sál
 tenisový kurt a hřiště pro minifotbal
 market, dětský koutek, parkoviště
 zábavní program pro dospělé a pro děti
 možnost potápění a pronájmu vodních plavidel 

STRAVOVÁNÍ
Hosté mají možnost přikoupit si stravování v hotelové restauraci. Příplatek 
za polopenzi formou bufetu včetně vína a min. vody činí € 16/den, € 13 
děti 6-12 let, zdarma děti do 6 let (nutno objednat předem, úhrada v CK).

PLÁŽ: Středisko se nachází přímo u písčité hotelové pláže s útesy, kde je 
pro naše klienty zdarma vyhrazen 1 slunečník a 2 plážová křesla pro každý 
apartmán/pokoj. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2-5 osob (bilo A): Celkem 40 apartmánů je umístěno 
v třípodlažní budově, 200 m od pláže (přes cestu). Skládají se z obývacího 
pokoje a kuchyňského koutu, které jsou stěnou odděleny od místnosti se 2 
lůžky. Dále je zde ložnice s manželským lůžkem, 2 balkony s výhledem na 
moře a vlastní příslušenství. Možnost 5. lůžka zdarma.
Apartmány pro 2-4 osoby (bilo B): Jsou umístěny ve dvoupodlažních 
řadových vilkách v hlavní části komplexu, 100 m od pláže. Skládají 
se z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Mají televizi se satelitním vysíláním, trezor, fén, 
vlastní příslušenství a terasu nebo verandu se zahradním nábytkem. 
Možnost 4. lůžka zdarma.
Apartmány pro 4-5 osob (trilo B): Jsou umístěny ve dvoupodlažních 
řadových vilkách v hlavní části komplexu, 100 m od pláže. Skládají 
se z ložnice s manželským lůžkem, dvoulůžkového pokoje, kuchyňky 
a koupelny. Mají verandu se zahradním nábytkem. Možnost 5. lůžka 
zdarma.
Hotelové pokoje: Jsou umístěny v řadových vilkách, mají 2-4 lůžka, 
klimatizaci, koupelnu s fénem, malou lednici, televizi se satelitním 
vysíláním, trezor a terasu nebo verandu se zahradním nábytkem.

SPECIÁLNÍ CENY

PŘÍMO U PLÁŽE
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R E S I D E N C E

M Y  V I LL A  E D E N
CALABRIA

Capo Vaticano

V I L L AG G I O

O LD  R I V E R

Tato rezidence je pravou perlou pro ty, kteří preferují prožít dovolenou v klidném prostředí. Moderní architektura a ubytování 
v 16 komfortně zařízených apartmánech přispěje k příjemně prožité dovolené. Apartmány jsou umístěny ve třech vilkových 
budovách obklopených trávníkem, spoustou barevných květů a exotických stromků. My Villa Eden je situována v krásné části proslulé turistické lokality 
Capo Vaticano – Torre Ruffa. 

POLOHA
 pláž 300 m
 letiště 60 km Lamezia Terme
 městečko 1 km Ricadi, 7 km Tropea
 nákupní možnosti 500 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén se slunečníky, lehátky a terasou s panoramatickým výhledem 

na moře
 bar, dětský koutek a parkoviště

PLÁŽ: Volně přístupná i soukromá písčitá pláž s oblázky, obklopená 
skalnatými útesy, je vzdálena pouhých 300 m od střediska.

UBYTOVÁNÍ
Kompletně zařízené apartmány mají kuchyňský kout a vlastní 
příslušenství. Možnost pronájmu televize € 50/týden (nutno objednat 
předem, úhrada na místě). Apartmány v přízemí mají verandu, v 1. patře 
terasu.
TYP A - pro 2 osoby (bilo): Ložnice s manželským lůžkem a obývací 
pokoj.
TYP B - pro 2-3 osoby (bilo): Ložnice s manželským lůžkem 
a obývací pokoj s jednolůžkovým rozkládacím křeslem.
TYP C - pro 2-4 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem 
a 2 lůžky. Z verandy, která poskytuje příjemné posezení, je okouzlující 
výhled na moře.
TYP D - pro 2-4 osoby (bilo): Ložnice s manželským lůžkem 
a obývací pokoj se 2 jednolůžkovými rozkládacími křesly.
TYP E - pro 4-5 osob (trilo): Ložnice s manželským lůžkem, pokoj 
s palandou a obývací pokoj s jednolůžkovým rozkládacím křeslem.
TYP F - pro 4-6 osob (trilo) je dvoupodlažní: Ložnice s manželským 
lůžkem a obývací pokoj s jednolůžkovým rozkládacím křeslem. 
V podkrovní místnosti s nižším stropem jsou další 3 lůžka.
TYP G - pro 4-6 osob (trilo): Ložnice s manželským lůžkem, pokoj 
s palandou a samostatným lůžkem nebo se 2 lůžky a jednolůžkovým 
rozkládacím křeslem a obývací pokoj s jednolůžkovým rozkládacím 
křeslem.

NOVINKA

Oblíbené prázdninové středisko skládající se z nově postavených moderních apartmánů s bazénem a výtečnou restaurací. 
Nachází se 200 m od jedné z nejkrásnějších písčitých pláží v oblasti Capo Vaticano a 7 km od Tropey - jednoho z nejnavštěvovanějších měst 
Kalábrie. Z této oblasti se pořádají také výlety lodí ke známé sopce Stromboli, kterou každý večer osvětluje západ slunce.

RODINNÉ PROSTŘEDÍ

KRÁSNÁ ZAHRADA

POLOHA
 pláž 200 m
 letiště 60 km Lamezia Terme
 městečko 2 km Ricadi, 6 km Tropea
 nákupní možnosti 800 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén s hydromasáží a terasou s lehátky obklopenou palmami  
 bar u bazénu s příjemným posezením
 výtečná restaurace v moderním stylu
 recepce
 tenisový kurt
 minifotbalové hřiště
 stolní tenis
 parkoviště
 program pro dospělé a pro děti 

PLÁŽ: Nevelká zátoka, kde se nachází krásná hotelová i volně přístupná 
pláž se světlým hrubým pískem a útesy, leží jen 200 m od střediska. 

STRAVOVÁNÍ
Hosté mají možnost přikoupit si stravování v hotelové restauraci. 
Speciální cena za polopenzi činí € 16/den, € 12 děti 6-12 let, zdarma 
děti do 6 let (nutno objednat předem, úhrada v CK).

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou nově a moderně zařízeny. Mají verandu nebo balkon 
se zahradním nábytkem, vlastní příslušenství a kompletně vybavený 
kuchyňský kout. 
Apartmán pro 2-3 osoby (mono): Obývací pokoj s manželským 
lůžkem a kuchyňským koutem. Možnost přistýlky (příplatek viz ceník).
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo A): Ložnice s manželským lůžkem 
a obývací pokoj s dvoulůžkovou pohovkou a kuchyňským koutem. 
Možnost klimatizace (příplatek viz ceník).
Apartmán pro 2-5 osob (bilo B): Ložnice s manželským 
lůžkem a obývací pokoj s dvoulůžkovou pohovkou a kuchyňským 
koutem. Má výhled na moře. Možnost klimatizace a přistýlky (příplatek 
viz ceník).
Apartmán pro 4-7 osob (trilo): 2 ložnice s manželskými lůžky 
a obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvoulůžkovou rozkládací 
pohovkou. Možnost přistýlky (viz ceník).
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CALABRIA
Brancaleone

V I L L AG G I O  C LU B

A LTA LIA  * * * *

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 50 km Reggio Calabria, 130 km Lamezia Terme
 městečko 100 m Brancaleone, 60 km Reggio Calabria
 nákupní možnosti v hotelu, 200 m Brancaleone

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén pro dospělé a bazén pro děti se slunečníky, lehátky, terasou ke 

slunění a barem s příjemným posezením
 restaurace s výtečnou kalábrijskou kuchyní
 TV sál se satelitním vysíláním, kongresový sál, výtah
 minimarket, obchod se suvenýry, dětský park 
 hlídané parkoviště
 2 tenisové kurty, fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště
 hotelová pláž s půjčovnou windsurfi ngů a vodních plavidel
 celodenní zábavní a sportovní program a diskotéka

STRAVOVÁNÍ
V hotelové restauraci je snídaně podávána formou bufetu. Při 
servírovaných obědech a večeřích si můžete 1. a 2. chod vybrat ze tří 
rozličných jídel, bohatých příloh a předkrmů, připravených dle místních 
speciálních receptur. Možnost stravování v hotelové restauraci i pro hosty 
ubytované v apartmánech. Příplatek za oběd nebo večeři činí € 16/osoba 
(úhrada v CK).

PLÁŽ: Středisko se nachází přímo u krásné písčité hotelové pláže, kde 
je pro naše klienty zdarma vyhrazen 1 slunečník a 2 lehátka pro každý 
apartmán/pokoj. 

UBYTOVÁNÍ
APARTMÁNY jsou zcela nově a moderně vybaveny. Nacházejí se 
v bezprostřední blízkosti moře, mají kuchyňský kout, 1 až 2 příslušenství, 
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 přízemí.
Typ B – pro 4-5 osob (mono): Salon rozdělený dlouhou stěnovou 
skříní na ložnici a obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, 
možnost 5. lůžka zdarma. Nachází se v přízemí.
Typ C – pro 4-5 osob (bilo): Obývací pokoj se 2 samostatnými lůžky, 
ložnice s manželským lůžkem, 2 koupelny a malá terasa v 1. patře. 
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. patře. Možnost 6. lůžka zdarma.
HOTELOVÉ POKOJE se nacházejí v hlavní budově, 200 m od pláže. 
Mají vlastní příslušenství, telefon, TV sat, klimatizaci, minibar a terasu se 
zahradním nábytkem a s výhledem na moře.

Jedno z nejoblíbenějších prázdninových středisek. Leží přímo u písčité a oblázkové pláže, 200 m od centra městečka 
Brancaleone, situovaného v nejjižnější části Kalábrie a 60 km od Sicílie, jejíž návštěvu si nenechte ujít. Skládá se z hotelu 
a nově zařízených apartmánů, postavených podél pláže v typickém středomořském stylu, obklopených krásnou subtropickou vegetací.

PŘÍMO U PLÁŽE 

DOPORUČUJEME · SKVĚLÁ RESTAURACE
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V I L L AG G I O

L A  F E N I C E  * * *
CALABRIA

Sellia Marina • Marinella di Cutro

V I L L AG G I O

M A DA M A  * * *

Klidná a velmi oblíbená rezidence je situována přímo u dlouhé pláže s jemným, bílým pískem na pobřeží Jónského moře, 
které v těchto místech nabízí nejkrásnější koupání. Nejbližší městečko s různými obchůdky se nazývá Sellia Marina. Celý 
areál je ponořen do vysokého eukalyptového a borového parku o celkové rozloze 16 ha, ve kterém je i přes horké léto příjemný chládek. Rezidence se 
skládá z dvou- a třípatrových pečlivě upravených moderních domků, kde jsou umístěny jednotlivé apartmány.

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 70 km Lamezia Terme
 městečko 2 km Marinella di Cutro, 30 km Catanzaro Lido 
 nákupní možnosti 300 m

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 velký bazén se slunečníky a lehátky a terasou ke slunění
 restaurace s klimatizací, bar, TV sál, recepce
 dětský koutek v piniovém háji
 diskotéka pod širým nebem, amfi teátr, parkoviště
 tenisový kurt, víceúčelové hřiště, travnaté fotbalové hřiště, bocce 
 po celé léto výuka tenisu, jízdy na kánoích, windsurfi ngu, aerobiku, 

latinskoamerických tanců a možnost účastnit se pestrých zábavních 
vystoupení a kabaretů.

PLÁŽ: Středisko je od písčité hotelové pláže odděleno borovým 
a eukalyptovým hájem. Na pláži je pro každý apartmán vyhrazen 
1 slunečník a 2 plážová křesla. Jsou zde k dispozici také kánoe,
windsurfingy, beach volley a občerstvení.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2-4 osoby (bilo) jsou umístěny ve zvýšeném 
přízemí nebo 1. patře řadových dvoupodlažních vilek, nově 
vybaveny, s klimatizací a vlastním příslušenstvím. Skládají se 
z ložnice s manželským lůžkem a s terasou se zahradním nábytkem 
a slunečníkem, z prostorného obývacího pokoje s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou a z kuchyňského koutu.

PŘÍMO U PLÁŽE

BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Nový prázdninový komplex na jónském pobřeží Kalábrie navazující přímo na nádhernou privátní pláž se zlatavým jemným 
pískem, od které je oddělen borovým a eukalyptovým hájem. Skládá se z hlavní budovy s hotelovými pokoji a ze zcela nových dvoupodlažních 
řadových vilek s apartmány. Celý areál je obklopen zelení a působí velmi klidným dojmem. Nejbližší vesnička se nazývá Marinella di Cutro a 6 km 
odtud se na malém ostrůvku tyčí dominantní, původně obranný hrad Le Castella, obnovený v 16. století, symbol této části jónského pobřeží.

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 50 km Lamezia Terme
 městečko 1 km Sellia Marina, 16 km Catanzaro Lido 
 nákupní možnosti v hotelu, 1 km Sellia Marina

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén se slunečníky a lehátky
 bar, restaurace
 minimarket, amfi teátr, dětský koutek, miniclub pro děti
 tenisový kurt, stolní tenis, plážový volejbal
 parkoviště, recepce, TV sál
 bohatý animační program a diskotéka

PLÁŽ: Středisko se nachází přímo u krásné písčité hotelové pláže se 
světlým pískem, kde je pro každý apartmán vyhrazen 1 slunečník, lehátko 
a plážové křeslo. Na pláži jsou k dispozici kánoe a plážový volejbal.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou prostorné, nově a moderně zařízeny, s kuchyňským 
koutem, sociálním zařízením, klimatizací a zastíněnou terasou nebo 
verandou se zahradním nábytkem.
Apartmán pro 2-3 osoby (mono): Velký obývací pokoj s manželským 
lůžkem a rozkládací pohovkou nebo samostatným lůžkem.
Apartmán pro 2-3 osoby (bilo): Obývací pokoj s jednolůžkovou 
rozkládací pohovkou a ložnice s manželským lůžkem.
Apartmán pro 3-5 osob (bilo): Velký obývací pokoj s jedno- nebo 
dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem. 
Možnost 5. lůžka (příplatek viz ceník).
Apartmán pro 7-8 osob (quadri): Obývací pokoj s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou, 2 ložnice, jednolůžkový pokoj a 2 sociální zařízení. 
Možnost 8. lůžka (příplatek viz ceník).
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SICILIA

TAORMINA • GIARDINI NAXOS • SANT‘ ALESSIO SICULO
Jedno z nejmalebnějších a turisticky nejpřitažlivějších měst Itálie. Již 
francouzský spisovatel Maupassant napsal, že toto místo je obrazem, 
na kterém najdete vše, co bylo na Zemi stvořeno pro potěchu oka, duše 
a fantazie. K založení Taorminy inspirovala Kartagince v roce 396 př. 
n. l. strategicky výhodná poloha vysoko nad mořem, na hoře Monte 
Tauro s úchvatným pohledem na dýmající vrchol Etny, na azurové moře 
a pobřeží nedaleké Kalábrie. Stavitelskému umění Řeků pak Taormina 
vděčí za nejkrásnější přírodní divadlo na světě ze 3. st. př. n. l., které je 
po amfiteátru v Syrakusách druhým největším. Osobité kouzlo mají také 
taorminské uličky, vyhlídkové terasy a hlavní promenáda Corso Umberto. 
Nedaleké Giardini Naxos patří k nejvyhledávanějším prázdninovým 
letoviskům s kvalitními hotelovými službami. Naxos je také místem, kudy 
kráčela historie. Právě zde totiž Řekové v roce 735 př. n. l. založili své první 
město na sicilské půdě. Zbytky antického Naxosu si můžete prohlédnout 
v archeologickém parku. Městečko Sant’ Alessio Siculo leží 12 km od 
Taorminy, kam je zajištěna linková doprava místním autobusem. Rozkládá 
se podél dlouhé pobřežní promenády obklopené restauracemi a bary 
a výhledem na italskou pevninu – Kalábrii. 

CATANIA
Druhé největší a nejmodernější město Sicílie leží přímo na úpatí Etny. Bylo 
založeno již v roce 729 př. Kr. jako první řecká kolonie na Sicílii. O antické 
minulosti města svědčí zbytky tří amfiteátrů, hrad Ursino z r. 1240, dóm 
sv. Agáty z normanského období, mnoho kostelů a několik barokních 
kašen a městských bran. Město bylo několikrát zničeno zemětřesením a na 
některých místech pokryto lávou. Mnoho budov pak bylo znovu postaveno 

s použitím černých bloků lávy, cihel a mramoru. Symbolem města je 
barokní fontána se slonem, v jejíž bezprostřední blízkosti najdete nesčetné 
množství památek, divadel, muzeí a také škálu moderních obchodů 
a barů nabízejících vynikající ledové dřeně a speciality z mandlového 
těsta. V historickém centru Catanie se každé dopoledne konají velkolepé 
trhy. Catania je též ideálním výchozím bodem pro výlety po Sicílii. 
Doporučujeme vám navštívit vrchol Etny, Taorminu, Sirakusy, Piazza 
Armerina, Agrigento a mnoho jiných měst s nezapomenutelnou tajuplnou 
atmosférou. 

SAN SABA
Malé historické rybářské městečko situované v nejsevernějším mysu 
Sicílie, pouhých 15 km od přístavního města Messiny, které spojuje 
Sicílii s Kalábrií. Na Punta del Faro se nachází maják, odkud je krásný 
výhled. Messina byla založena Řeky v roce 730 před n. l. a podle tvaru ji 
pojmenovali Zankle (Srp). Z historických památek se ve městě nedochovalo 
téměř nic, neboť bylo v roce 1908 z 90 % zničeno zemětřesením. Poté 
byla Messina vybudována jako město se širokými ulicemi. Na Piazza 
del Duomo je možno navštívit katedrálu, vedle níž stojí vysoká zvonice 
s astronomickými hodinami a pohyblivými figurkami. 

PORTOROSA
Přístav Portorosa – Růžový přístav – je jméno velké prázdninové vesničky, 
rozkládající se mezi Tindari a Capo Milazzo v okrese Messina. Toto moderní, 
sympatické přímořské letovisko s uměle vyrobenými kanály je jedním 
z největších turistických přístavů na Sicílii. Portorosa má výhodnou polohu, 
protože leží přímo u dlouhé písčité pláže naproti Liparským ostrovům, 
kam z nedalekého přístavu Milazzo pravidelně odplouvají lodě. Nejbližší 

zajímavá místa, kam se dají pořádat výlety, jsou kostel a vykopávky 
v Tindari a Nebrodi.

GIOIOSA MAREA
Půvabné městečko Gioiosa Marea leží na jednom z nejkrásnějších, 
mírně hornatých sicilských pobřeží, odkud můžete obdivovat západ 
slunce za Liparské ostrovy, které lze lodní dopravou z nedalekého 
Milazza též navštívit. Tato oblast s písčitými plážemi je velmi bohatá na 
subtropickou vegetaci. Do současnosti si Gioiosa Marea zachovalo svoji 
poklidnou a jedinečnou atmosféru. Dnes si tu můžete, po dni stráveném 
na okouzlujících plážích nebo cestováním po rozličných koutech Sicílie, 
vychutnat večery v některé z místních taveren.

AGRIGENTO • SCIACCA
Agrigento založila r. 581 př. n. l. jako Agragos řecká kolonie Gela. Dnes 
zde, na místě bývalé akropole, vyrostlo krásné moderní město s bohatou 
historií, které bylo Pindarosem považováno za „nejkrásnější město 
smrtelníků“. Z jeho hradeb a chrámů se uchovalo mnoho zřícenin. Vládci 
města byli většinou tyrani. Pod vedením Empedokla (jméno dnešního 
významného přístavu) zažil bohatý Akragas jako svobodný stát největší 
mocenský rozmach, ale už roku 406 př. n. l. podlehl Kartágu. Město bylo 
vypleněno, chrámy vypáleny. „Valle dei Templi“ se dnes říká bývalému 
antickému městu, které se dochovalo na svahu pod akropolí, svažujícím se 
pozvolna k moři; nyní je zde archeologický park s nejbohatším seskupením 
zachovalých řeckých chrámů na světě. Sciacca je krásné historické město 
s velkým rybářským přístavem. Zejména večer v centru bují bohatý 
společenský život. Doporučujeme navštívit některou z místních restaurací 
nebo vináren. Proslulé jsou také místní lázně.  
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SICILIA
Giardini Naxos • Taormina

V I L L AG E

NA XO S  B E AC H  R E SO R T  * * * *

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 35 km Catania
 městečko 0 m Giardini Naxos-Recanati, 7 km Taormina
 nákupní možnosti v hotelu, 100 m Giardini Naxos-Recanati

ZAŘĺZENĺ A SLUŽBY 
 4 bazény, z nichž 1 olympijský a 2 pro děti, se slunečníky a lehátky 
 4 bary a 5 restaurací 
 fi tness centrum s trenérem, 2 tenisové kurty
 minifotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště, stolní tenis
 diskotéka, kurzy aerobiku, jógy, tance, tenisu, lukostřelby, jízd na 

kánoích a windsurfi ngu
 baby club pro děti do 4 let, miniclub pro děti od 4 do 12 let, junior 

club a restaurace pro děti 
 animační program v italském a anglickém jazyce
 obchody, kadeřník, Beauty center, potápěčské centrum
 kulečník, video hry
 kancelář zajišťující transfery, výlety a pronájem aut
 6 dní v týdnu odvoz k lanovce v Taormině
 v okolí se naskýtá možnost potápění, vodního lyžování, létání 

deltaplánem, jízd na koních a využití golfového hřiště (25 km)

ALL INCLUSIVE
Umožňuje konzumaci alkoholických i nealko studených a teplých 
národních nápojů, zmrzlin a ledových tříští v barech od 10 hodin do 
půlnoci a od 12 hodin konzumaci salátů, toustů, ovocných salátů a jiných 
snacks. Zahrnuje také nápoje v restauracích a plážový servis (od 3. řady) 
včetně plážových osušek. Nápoje v pianobaru a v restauracích „alla carte” 
se platí extra. Příplatek za All inclusive viz ceník. 

STRAVOVÁNÍ
V hotelovém komplexu se nachází 5 restaurací, z nichž 1 pro děti do 
4 let. Sicilské a mezinárodní speciality jsou servírovány v restauraci Oasys 
formou bohatých švédských stolů včetně širokého výběru dezertů, ovoce, 
vína a min. vody. Provoz restaurací je závislý na sezoně. 

PLÁŽ: Středisko se nachází přímo u hotelové pláže s hrubým pískem 
a oblázky, kde je k dispozici bar a restaurace. 

Proslulý a velice kvalitní prázdninový komplex situovaný v jedné z nejkrásnějších přímořských lokalit východní části 
Sicílie - Giardini Naxos, pouhých 7 km od nejnavštěvovanějšího historického městečka - Taorminy. Středisko je umístěno 
v nádherném 14ha parku s krásnými subtropickými porosty, přímo u moře, odkud je úchvatný výhled na Etnu.

DOPORUČUJEME • PRO NÁROČNÉ 

ALL INCLUSIVE

UBYTOVÁNÍ

NAXOS BEACH HOTEL
Čtyřpodlažní hotel se skládá ze 170 pokojů a 19 suites Deluxe, které 
mají vlastní příslušenství, klimatizaci, telefon, TV sat, trezor, fén, minibar 
(doplnění nápojů na vyžádání) a balkon s bočním výhledem na moře a se 
zahradním nábytkem (přímý výhled za příplatek, viz ceník). Pokoje jsou 
dvoulůžkové s možností 3. lůžka pro děti 3-12 let nebo postýlky.

VILKY NAXOS BEACH
Celkem 453 hotelových pokojů se nachází ve dvoupodlažních vilkách 
v krásném subtropickém parku (v přízemí nebo v 1. patře).
Pokoje Standard: Mají vlastní příslušenství, klimatizaci, telefon, TV sat, 
trezor, fén, minibar (doplnění nápojů na vyžádání) a balkon nebo verandu 
se zahradním nábytkem. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností 3. lůžka 
nebo rozkládacího křesla pro děti 3-12 let anebo postýlky.
Pokoje Family: Mají stejné vybavení jako pokoje Standard, ložnici 
(s klimatizací) a dvoulůžkový pokoj pro děti 3-12 let (se stropním 
ventilátorem). Nacházejí se v 1. patře (nutná obsazenost 4 osobami 
staršími 3 let). Možnost postýlky.
Pokoje Superior: Mají navíc ohřívač vody, župan, plážovou osušku 
a rezervovaná místa v restauraci přímo u moře.
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SICILIA
Giardini Naxos • Catania

V I L L AG G I O

A L K A N TA R A

V I L L AG G I O

E U RO P E O

Velmi oblíbený a zcela ideálně umístěný prázdninový komplex Alkantara splňuje všechna očekávání těch, kteří si přejí strávit 
dovolenou poblíž Taorminy – nejkrásnějšího města Sicílie. Leží totiž pouhých 8 km od jejího centra, kam pravidelně jezdí 
místní linková doprava a 1,5 km od centra proslulého turistického městečka Giardini Naxos se světoznámými vykopávkami. Příjemně zařízené 
apartmány jsou umístěny v moderních budovách obklopených středomořskou vegetací. Při odpočinku u bazénu se vám naskýtají nezapomenutelné 
pohledy nejen na Taorminu umístěnou na hoře Tauro, ale i na dýmající Etnu. 

POLOHA
 pláž 750 m
 letiště 35 km Catania
 městečko 300 m Giardini Naxos-Recanati, 8 km Taormina
 nákupní možnosti 800 m obchodní centrum

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén se slunečníky a lehátky s panoramatickým výhledem na Etnu
 restaurace, bar, TV sál, recepce s bohatou nabídkou výletů
 2 tenisové kurty, dětský koutek
 parkoviště

STRAVOVÁNÍ
Hosté ubytovaní v apartmánech mají možnost přikoupit si polopenzi. 
Příplatek za snídani formou bufetu činí € 7/osoba/den, za polopenzi 
€ 16/osoba/den, sleva 50 % děti 6-12 let, zdarma děti do 6 let (nutno 
objednat předem, úhrada v CK).

PLÁŽ: Volně přístupné i soukromé pláže s hrubým pískem a oblázky leží 
750 m od střediska.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány jsou moderně vybavené. Mají klimatizaci i topení 
(zdarma), telefon, kuchyňský kout, koupelnu a balkon nebo společnou 
verandu se zahradním nábytkem.
Apartmán pro 2 osoby (mono): Obývací pokoj s manželským lůžkem 
nebo 2 samostatnými lůžky.
Apartmán pro 2-5 osob (bilo): Obývací pokoj s rozkládací pohovkou 
pro 1-2 osoby a ložnice s manželským lůžkem. Možnost 5. lůžka nebo 
postýlky (zdarma, na vyžádání).

Jedno z mála středisek rozkládajících se přímo u pláže města Catanie. Toto jedinečné umístění umožňuje hostům nejen 
přímý vstup na krásnou hotelovou pláž karibského charakteru, ale i snadné dosažení magického historického jádra Catanie. Středisko Europeo se totiž 
nachází přímo v klidné hotelové části města, odkud je nezapomenutelný pohled na dýmající Etnu a všechna městečka na jejím úpatí. Doporučujeme 
také všem, kteří chtějí podnikat co nejvíce výletů po různých částech Sicílie.

SPECIÁLNÍ CENY

PŘÍMO U PLÁŽE

POLOHA
 pláž 0 m
 letiště 8 km Catania
 město 1 km Catania
 nákupní možnosti ve středisku, 3 km Catania

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén s lehátky 
 restaurace, pizzerie, bar
 minimarket
 Wi-Fi
 animační program a diskotéka

PLÁŽ: Středisko se nachází přímo u rozlehlé písčité hotelové pláže se 
slunečníky a lehátky zdarma, kde je možné využít i beach volley. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou přízemní, jednoduše zařízené, v bezprostřední blízkosti 
pláže. Mají vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout a verandu.
Apartmány pro 2-4 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem 
nebo 2 lůžky. Zdarma na vyžádání možnost 3. a 4. lůžka, která jsou 
umístěna jako palandy.
Apartmány pro 4-6 osob (bilo): Pokoj s manželským lůžkem 
a obývací pokoj se 2 lůžky. Zdarma na vyžádání možnost 5. a 6. lůžka, 
která jsou umístěna jako palandy.
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V I L L AG E

OA S I  A Z Z U R R A

R E S I D E N C E

P O R TO RO SA

SICILIA
San Saba - Portorosa 

Oblíbená moderní rezidence Oasi Azzurra leží přímo u moře u vesničky San Saba na pobřeží Tyrhénského moře mezi Punta 
Faro a Capo Milazzo, v nejsevernější části ostrova Sicílie, pouhých 15 km od města Messiny. Letovisko je známé rovněž svými 
písečnými dunami, které jako by se opíraly o skalní útesy. Z rezidence je krásný pohled na Kalábrii a Liparské ostrovy, které jsou odtud snadno dosažitelné. 
San Saba je díky své poloze ideálním výchozím bodem pro uskutečnění výletů do mnoha proslulých míst Sicílie.

POLOHA
 pláž 10 m
 letiště  95 km Catania
 městečko 100 m San Saba, 15 km Messina
 nákupní možnosti  v hotelu, 1 km San Saba

ZAŘĺZENĺ A SLUŽBY
 bazén s lehátky
 vyhlášená rybí restaurace, bar s vynikající zmrzlinou
 pizzerie
 market 
 prádelna
 recepce, Wi-Fi
 fi tness, tenisový kurt, stolní tenis, beach volley
 nabídky výletů lodí a autobusem
 možnost zapůjčení motorek, kol, šlapadel a motorových člunů
 možnost surfování a potápění
 v letní sezoně bohatý animační program pro děti a pro dospělé 

a diskotéka

STRAVOVÁNÍ
Možnost přiobjednání večeří nebo obědů za příplatek € 18/osoba/den 
a snídaní € 5/osoba/den (úhrada v CK).

PLÁŽ: Přímo před apartmánovým komplexem (přes silnici) se nachází 
písčitá hotelová pláž s malými útesy, kde je pro každý apartmán zdarma 
k dispozici 1 slunečník a 2 lehátka.

UBYTOVÁNÍ
Komplex vlastní celkem 60 nově zařízených apartmánů (z nichž 
2 bezbariérové) s prostornými terasami, kuchyňským koutem, televizí, 
telefonem a koupelnou. Možnost klimatizace (příplatek viz ceník).
Apartmány pro 2-4 osoby (mono): Obývací pokoj s manželskou 
rozkládací pohovkou. Možnost 3. a 4. lůžka (příplatek viz ceník).
Apartmány pro 2-5 osob (bilo): Obývací pokoj s manželskou 
rozkládací pohovkou, ložnice. Možnost 5. lůžka (příplatek viz ceník).
Apartmán pro 4-7 osob (trilo): Obývací pokoj s manželskou 
rozkládací pohovkou, 2 ložnice. Možnost 7. lůžka (příplatek viz ceník).

ASISTENCE V ČESKÉM JAZYCE

PŘÍMO U MOŘE

VYNIKAJÍCÍ RESTAURACE

POLOHA
 pláž 100-800 m
 letiště 135 km Catania
 městečko 1 km Tonnarella, 20 km Milazzo
 nákupní možnosti v komplexu, 1 km Tonnarella

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 v komplexu Portorosa je k dispozici velký bazén
 obchodní centrum s různými obchůdky, restauracemi, bary a jinými 

službami
 výlety na Liparské ostrovy přímo z místní pláže
 pronájem kol, lodí, motorových člunů a vodních plavidel

PLÁŽ: Komplex Portorosa leží přímo u krásné písčité pláže, volně 
přístupné i soukromé, od kterých jsou jednotlivé vilky vzdálené 
100-800 m.

UBYTOVÁNÍ
Řadové dvoupodlažní vilky různě rozmístěné po parku. Přízemní 
apartmány mají zahrádku s verandou, v patře jsou velké terasy. Každý 
apartmán má svůj vlastní vchod, zahradní nábytek, kuchyňský kout 
a příslušenství. Některé apartmány typu BILO a TRILO mají také 
klimatizaci/topení (příplatek viz ceník).
Vilka pro 2-3 osoby (mono) se skládá z obývacího pokoje 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem.
Vilka pro 2-5 osob (bilo) se skládá z obývacího pokoje s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou a ložnice. Možnost 5. lůžka (příplatek viz ceník).
Vilka pro 4-7 osob (trilo) se skládá z obývacího pokoje 
s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou a ze 2 ložnic. Možnost 7. lůžka 
(příplatek viz ceník).

KLIDNÉ PROSTŘEDÍ

Oblíbený turistický komplex složený z malebných řadových vilek se zahrádkami a terasami ke slunění. Nachází se 
v romantickém a moderně postaveném jachtařském komplexu Portorosa (Růžový přístav) s unikátním výhledem na Liparské ostrovy, které jsou odtud 
téměř na dosah ruky. Celý komplex je obklopen hustými exotickými porosty palem, oleandrů, pinií, fíkusů a je protknut moderně vytvořenými kanály 
s luxusními jachtami, které vás zavedou do obchodního centra anebo na krásnou písčitou pláž omývanou azurově zbarveným mořem. Proslulý komplex 
Portorosa, který se stal malým uzavřeným turistickým městečkem, leží poblíž jezer Marinello mezi městy Milazzo a Tindari. Svým hostům, zejména v letní 
sezoně, nabízí mnoho služeb a zábavy. Portorosa má ideální polohu, neboť je výchozím výletním bodem do mnoha krásných míst Sicílie.
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V I L L AG G I O

BA IA  C A L AVÀ  * * *
SICILIA
Gioiosa Marea - Sciacca

R E S I D E N C E

BA IA  R E N E LL A

Leží na mírném svahu v zátoce mezi Gioiosa Marea (2 km) a Patti (6 km), přímo u dlouhé písčité pláže s oblázky. Z Baia 
Calavà je výhled přímo na Liparské ostrovy. Středisko tvoří zděné vilky a řadové domky, kde jsou umístěny apartmány 
a hotelové pokoje. Celý komplex je obklopen exotickými porosty a úchvatnými horami Capo Calavà, které se táhnou až do vnitrozemí.

POLOHA
 pláž 100 m
 letiště 140 km Catania
 městečko 2 km Gioiosa Marea, 40 km Milazzo
 nákupní možnosti v komplexu, 2 km Gioiosa Marea

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén s lehátky
 restaurace, 2 bary, pizzerie, občerstvení self-servis
 2 tenisové kurty, minifotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště
  stolní tenis, bocce
 market, Wi-Fi
 půjčovna lodí, šlapadel a windsurfi ngů
 miniclub pro děti, ve kterém je malý bazén, skluzavky a herna 
 výlety na Liparské ostrovy, na Etnu, do Taorminy a Tindari
 bohatý animační program a diskotéka

STRAVOVÁNÍ
Hosté ubytovaní v apartmánech mají možnost stravování v hotelové 
restauraci. Speciální cena za polopenzi € 17/osoba, 50 % sleva pro děti 
6-12 let, do 6 let zdarma (úhrada v CK). V restauraci je snídaně podávána 
formou bufetu, oběd a večeře servírovány (výběr ze dvou menu), víno 
a min. voda zdarma. 

PLÁŽ: Na hotelové pláži s hrubým pískem je pro každý apartmán zdarma 
k dispozici 1 slunečník a 2 lehátka.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány mají kuchyňský kout, sociální zařízení, telefon, stropní 
ventilátor a verandu, převážně s výhledem na moře.
Apartmán pro 2-4 osoby (mono): Obývací pokoj s manželským 
lůžkem a se 2 samostatnými lůžky nebo palandou.
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo): Obývací pokoj se 2 samostatnými 
lůžky nebo palandou a ložnice s manželským lůžkem.

KLIDNÁ DOVOLENÁ

ANTICKÉ PAMÁTKY V DOSAHU

POLOHA
 pláž 130 m
 letiště 150 km Catania , 120 km Palermo
 městečko 4 km Sciacca, 40 km Agrigento
 nákupní možnosti 2 km

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 víceúčelové hřiště pro tenis a minifotbal, bocce
 Wi-Fi, barbecue
 dětský koutek
 parkoviště
 ve městě Sciacca se nacházejí také lázně s termálními bazény

PLÁŽ: Rezidence leží jen 130 m od moře s volně přístupnou písčitou 
pláží a rozeklanými skalnatými útesy.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou velice prostorné, komfortně zařízeny, mají příjemně 
zastíněnou verandu nebo balkon s výhledem na moře, vlastní 
příslušenství a moderní kuchyňský kout s velkou lednicí. Možnost 
zapůjčení televize za příplatek € 30/týden.
TYP A – pro 2-4 osoby (bilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem.
TYP B – pro 4-6 osob (bilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací 
pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a 2 lůžka v otevřeném 
zvýšeném patře.
TYP C – pro 4-6 osob (trilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací 
pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a dvoulůžkový pokoj.
TYP D – pro 6-8 osob (quadri): Obývací pokoj s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a 2 dvoulůžkové 
pokoje (z nichž jeden je s palandou).

Rezidenční komplex s komfortně zařízenými apartmány. Stále slunné místo je určené především pro milovníky antických 
památek a archeologie vůbec, neboť se nachází na půli cesty mezi nejvýznamnějšími archeologickými parky Agrigento a Selinunte. Pod městem 
Agrigento leží nejbohatší archeologický park s řeckými chrámy „Valle dei Templi“. Ubytování doporučujeme nejen individuálním zájemcům, ale i 
skupinám, protože toto místo je ideálním výchozím bodem pro cestování po jižní části Sicílie, která se pyšní mnoha dalšími nádhernými kulturními 
památkami, jako jsou stará mozaiková náměstí v Piazza Armerina, zachovalé ruiny města Eraclea Minoa z 1. st. př. n. l. a mnoho jiných. Vzdálenost od 
lázeňského a historického města Sciacca je pouhé 4 km. 

VÝLETY NA LIPARSKÉ OSTROVY

KRÁSNÉ KOUPÁNÍ
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R E S I D E N C E  PA R K  C LU B

A L I M I N I  S M I LE

PUGLIA
Otranto

Ideální místo pro ty, kteří si přejí strávit příjemnou dovolenou společně s přáteli nebo rodinou v komfortně zařízeném 
prázdninovém středisku. Moderní areál o ploše 6 ha leží v oblasti Alimini, jen 2 km od Otranta – nejnavštěvovanějšího 
historického městečka jaderského pobřeží Salenta. Navštívit doporučujeme také krásná města Taranto, Gallipoli a Lecce. Na nejkrásnější pláž v této 
vyhledávané oblasti Salenta je zajištěn pravidelný odvoz hotelovým minibusem.

POLOHA
 pláž 200 m útesy, 1500 m pláž
 letiště 140 km Bari, 90 km Brindisi
 městečko 2 km Otranto
 nákupní možnosti ve středisku, 1 km Otranto

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén s tobogánem a bazén pro děti s lehátky a slunečníky
 bar, restaurace
 recepce, minimarket
 2 hřiště pro tenis a minifotbal, minigolf, dětský park s trampolínami
 amfi teátr, parkoviště
 zábavní i sportovní program, hudební večery, miniclub pro děti
 výuka sportů a tanců a jiný zajímavý program

PLÁŽ: Zdarma je zajištěn také odvoz na jednu z nejkrásnějších písčitých 
privátních pláží, kde je pro každý apartmán vyhrazen 1 slunečník 
a 2 plážová křesla. Na této hotelové pláži, vzdálené 3700 m, se nachází 
také výtečná rybí restaurace, bar, beach volley a dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Vilky pro 2-4 osoby (bilo) jsou velice pěkně zařízené, obklopené 
zelení a trávníkem. Všechny jsou přízemní, mají klimatizaci zdarma, 
vlastní vchod a prostornou verandu se zahrádkou vybavenou zahradním 
nábytkem. Skládají se z obývacího pokoje s dvoulůžkovou pohovkou nebo 
palandou a ložnice s manželským lůžkem.
Vilky pro 4-6 osob (trilo) jsou stejné jako bilo, s dvoulůžkovým 
pokojem navíc.

BOHATÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

SPECIÁLNÍ CENY

OTRANTO
Jedno z nejnavštěvovanějších historických městeček, žijící převážně 
nočním životem. V historickém centru vás překvapí široký výběr výtečných 
rybích restaurací a barů. Nachází se zde impozantní hrad s mohutným 
opevněním, postavený v 15. století po vpádu Turků. V katedrále, jež se 
stala vzorem všech sakrálních staveb 11. století, jsou uchovány pozůstatky 
obyvatel města, kteří hledali spásu v kostele. Zde vás též okouzlí rozsáhlá 
mozaika na podlaze katedrály z období středověku.

VIESTE
Původně rybářské a zemědělské městečko, kde se až do dnešní doby 
dochovaly typické bílé a nízké seskupené budovy, vystavěné v orientálním 
stylu. Dominantou Vieste je místní přístav s majákem posazeným na 
protějším skalnatém útesu. Neopakovatelnou atmosféru mají vyjížďky 
na motorových člunech podél malebného pobřeží s krásnými zátokami 
a útesy pozoruhodných útvarů se značným množstvím jeskyň. Z přístavu 
pravidelně odplouvají lodě na tajuplné ostrovy Tremiti. Největší z nich – 
San Domino – má písčitou pláž a rozkošné zátoky. Sem byla v roce 8 po 
Kristu poslána do vyhnanství Julie, vnučka císaře Augusta, která zde v roce 
28 také zemřela. Správní středisko souostroví – San Nicola – se honosí 
významnou památkou z 11. století, opevněným opatstvím Santa Maria 
a Mare. Bylo založeno v 8. století a v 18. století upraveno na vězení.
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PUGLIA
Vieste 

V I L L AG E

A R CO BA L E N O

V I L L AG E

S F I NA LI CC H I O

Nové prázdninové středisko situované na proslulé pobřežní promenádě navazující na centrum historického města Vieste 
a přímo naproti vyhlášené pláži „Spiaggia Castello“ – Hradní pláž, která získala již před léty pro svou čistotu moře mezinárodní 
ocenění Bandiera Blu (Modrá vlajka). Komfortně a moderně zařízené řadové vilky umožňují strávit krásnou a ničím nerušenou letní dovolenou 
uprostřed poklidné zeleně, s možností příjemného posezení na krásně zařízených verandách s barbecue, u bazénu nebo u moře.

POLOHA
 pláž 50 m
 letiště 167 km Bari
 městečko 0 m Vieste
 nákupní možnosti ve středisku

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén s hydromasáží, slunečníky a lehátky
 bar, restaurace
 pizzerie
 minimarket
 parkoviště
 minifotbalové hřiště
 dětský koutek
 sportovní a zábavní program

PLÁŽ: Pro klienty je k dispozici písčitá hotelová nebo volně přístupné 
pláže (přes silnici).

UBYTOVÁNÍ
Jedná se o nově postavené řadové vilky. Jsou složeny ze dvou ložnic 
s manželskými nebo 2 samostatnými lůžky, z obývacího pokoje s kuchyní 
a z koupelny s WC a sprchovým koutem. Všechny mají klimatizaci zdarma, 
TV sat, vlastní vchod a velkou verandu s předzahrádkou nebo terasu 
s barbecue a zahradním nábytkem, některé trezor. Možnost přistýlky 
(příplatek viz ceník) a pronajmutí pračky (€ 35/týden).
Typ A (trilo) se nachází v 1. patře dvoupodlažních řadových vilek, 
250-350 m od pláže.
Typ B (trilo) se nachází v přízemí dvoupodlažních řadových vilek, 
250-350 m od pláže.
Typ C (trilo) se nachází v jednopodlažních řadových vilkách, 
150-250 m od pláže.
Typ VIP (trilo) se nachází v jednopodlažních řadových vilkách, 
150 m od pláže a má navíc sprchový kout s hydromasáží, trezor a pračku.
Typ D (bilo) se nachází v přízemí jednopodlažních řadových vilek, 
100-150 m od pláže. Tento typ se skládá z ložnice s manželským lůžkem 
a obývacího pokoje s 1 lůžkem a kuchyňkou.

VILKY U PLÁŽE V DOSAHU CENTRA 

Nevelké prázdninové středisko s klidnou rodinnou atmosférou leží přibližně 200 m od jedné z nejkrásnějších pláží v romantické 
zátoce Baia di Sfinalicchio a 9 km od města Vieste. Palmami a piniemi obklopený objekt zaujímá celkovou rozlohu 30 ha. Je rozdělen na rezidenci, kde 
jsou umístěny bungalovy, a kempink. Tuto část pobřeží pro jemný písek a pozvolný přístup do moře doporučujeme zejména rodinám s dětmi.

SPECIÁLNÍ CENY

POLOHA
 pláž 200 m
 letiště 170 km Bari
 městečko 9 km Vieste
 nákupní možnosti ve středisku 

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén pro dospělé a bazén pro děti se slunečníky a lehátky
 restaurace, pizzerie, bar
 minimarket, barbecue
 tenisový kurt, stolní tenis, dětský koutek

PLÁŽ: Na písčité privátní pláži střediska je možné si pronajmout 
slunečníky a lehátka. Nacházejí se zde i pláže volně přístupné ohraničené 
útesy, restaurace a bar (přes silnici).

UBYTOVÁNÍ
Bungalovy jsou zděné (mimo typ A), jednoduše a prakticky zařízeny. 
Každý má verandu k posezení venku, kuchyňský kout a koupelnu.
Bungalov pro 2-4 osoby (bilo A) je jednoduchá chatka, skládající se 
z ložnice a vstupního pokoje s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou 
a kuchyňským koutem.
Bungalov pro 2-4 osoby (mono) je nový zděný bungalov, skládající 
se z obývacího pokoje s manželským lůžkem, dvoulůžkovou rozkládací 
pohovkou a kuchyňským koutem.
Bungalov pro 2-4 osoby (bilo) je zděný, skládající se z ložnice 
a vstupního pokoje s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem.
Bungalov pro 4 osoby (trilo) je zděný, tvořený ložnicí, pokojem 
s palandou nebo 2 samostatnými lůžky a vstupní místností s kuchyňským 
koutem.
Bungalov pro 4-6 osob (trilo) je zděný, skládající se z ložnice, 
pokoje se 2 palandami a vstupní místnosti s kuchyňským koutem.
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R E S I D E N C E  C LU B

C A L A P E TR A L A NA

SARDEGNA
Porto Pollo

Rezidenční komplex nacházející se na velmi atraktivním místě, u městečka Porto Pollo, pár kilometrů od Smaragdového 
pobřeží. Středisko obklopené zelení se skládá z řadových apartmánů s verandami, které vyzývají k odpočinku a příjemnému 
posezení. Tato oblast je proslaveným rájem surfařů. 

DOPORUČUJEME

POLOHA
  pláž 650 m 
 letiště 70 km Cagliari
 přístav 40 km Olbia, 45 km Golfo Aranci 
 městečko 3 km Porto Pollo, 6 km Palau
 nákupní možnosti 2 km

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 bazén se slunečníky a lehátky
 recepce, bar
 víceúčelové hřiště pro tenis, minifotbal a parkoviště

PLÁŽ: Krásná zátoka s bělostnou písčitou pláží a útesy je od objektu 
vzdálena přibližně 650 m.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou moderně vybavené. Mají kuchyňský kout, koupelnu, 
příslušenství, vlastní vchod s verandou a zahradním nábytkem, televizi 
a parkoviště.
Apartmány pro 2-4 osoby (bilo): Ložnice a vstupní pokoj 
s manželským rozkládacím lůžkem.
Apartmány pro 4-7 osob (trilo): Ložnice, dvoulůžkový pokoj 
a vstupní pokoj s manželským rozkládacím lůžkem. Možnost přistýlky 
(příplatek viz ceník).

COSTA PARADISO • PORTO POLLO
„Pobřeží ráje“ rozkládající se na severním pobřeží Sardinie mezi přístavními 
městy Santa Teresa di Gallura a Porto Torres – obě tato města doporučujeme 
navštívit. Pobřeží Costa Paradiso je především členité a vyniká rozmanitou 
přírodou. Jedná se o moderní rekreační oblast, která se snaží svým stále 
novým návštěvníkům nabídnout co nejvíce. Porto Pollo je cílem surfařů, 
neboť jsou zde nejlepší podmínky pro tento sport na ostrově. Doporučujeme 
absolvovat výlety na souostroví La Maddalena, které je tvořeno více než 40 
ostrůvky a 7 hlavními ostrovy. Tyto ostrovy jsou ve skutečnosti zlatými hřeby 
údolí, které kdysi spojovalo Sardinii a Korsiku. V 10. století se zde usadili 
benediktinští mniši, avšak až do 18. století byly ostrovy téměř neobydlené.

SANTA MARGHERITA DI PULLA
Nachází se na jihu ostrova, který je se svou řídkou zástavbou, množstvím 
zeleně, horskými lesy, klidným venkovským charakterem a rušným životem 
hlavního města Cagliari neuvěřitelně rozmanitý. Turisté zde naleznou opravdu 
vše, co k vydařené dovolené potřebují, a to za mnohem mírnější ceny než 
na známějším severu. V této oblasti doporučujeme navštívit zejména řecko-
punské bohaté obchodní a přístavní město Nora založené
v 8.-9. století př. n. l. Zbytky chrámů, divadla, sloupů a mozaik pocházejí 
z doby císařského Říma.

VILLASIMIUS
Příjemné letní letovisko, které mimo sezónu úplně utichá. Najdete zde 
přenádherné pláže a doposud panenské pobřeží. Nenechte si ujít svátek 
Madony del Naufrago, což je oslava vzniku tohoto místa a koná se druhou 
neděli v červenci. Soška Panny Marie se vkládá na mořské dno na památku 
ztroskotaných námořníků. Obec samotná byla založena v roce 1812. V jejím 
okolí stojí ještě řada zbytků věží a opevnění. Samota, zdrženliví a velice milí 
lidé a mnohdy drsné hory mají zcela zvláštní kouzlo – kouzlo ticha.
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SARDEGNA
Villasimius • Cagliari

A P PA R TA M E N T I

SO LE  &  M A R E

R E S I D E N C E

CAPO BLU & SA MURTA BIANCA

Jedná se o krásné moderní apartmány situované přímo v centru proslulého turistického městečka Villasimius nacházejícího 
se přibližně 60 km východně od Cagliari. POLOHA

 pláž 600-1000 m apartmány Mare 
  1000-1800 m apartmány Sole

 letiště 70 km Cagliari
 městečko  0 km Villasimius, 70 km Cagliari
 nákupní možnosti 200-500 m Villasimius

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 v blízkém okruhu najdete rozmanité obchůdky, typické bary a skvělé 

restaurace

PLÁŽ: Nádherná písčitá pláž s romantickými zákoutími je vzdálena 
přibližně 600-1000 m od apartmánů Mare a 1000 -1800 m od apartmánů 
Sole. K dispozici jsou pláže volně přístupné i soukromé.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány jsou různorodě zařízeny, mají moderní kuchyňský kout, 
televizi, pračku, koupelnu a terasu nebo verandu se zahradním nábytkem 
k příjemnému posezení venku. Možnost klimatizace (příplatek viz ceník).
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem.
Apartmán pro 4-6 osob (trilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a pokoj se 2 lůžky 
nebo palandou.

JEDINEČNÁ PLÁŽ

POLOHA
 pláž 900-1600 m
 letiště 45 km Cagliari
 městečko 5 km Santa Margherita di Pulla, 40 km Cagliari
 nákupní možnosti 1 km 

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 recepce 
 parkoviště
 v blízkosti apartmánů jsou různé obchůdky, plážové bary a rybí 

restaurace se širokou nabídkou typické sardinské gastronomie

PLÁŽ: Krásné písčité pláže, volně přístupné i soukromé, obklopené útesy 
jsou od jednotlivých apartmánů vzdáleny přibližně 900-1600 m.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány umístěné ve vilkách mají moderní kuchyňský kout, televizi, 
pračku, koupelnu a terasu nebo verandu se zahradním nábytkem 
k příjemnému posezení venku. Možnost klimatizace (příplatek viz ceník).
Apartmán pro 2-4 osoby (bilo): Obývací pokoj s dvoulůžkovou 
rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem.
Apartmán pro 4-6 osob (trilo): Obývací pokoj s jedno- nebo 
dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem a pokoj 
se 2 lůžky nebo palandou. Osoba na 6. lůžku (příplatek viz ceník). 

Prázdninová střediska umístěná na klidných panoramatických místech u jednoho z nejkrásnějších pobřeží jižní Sardinie, kde 
jsou okouzlující pláže s bílým pískem omývané tyrkysově zbarveným mořem. Santa Margherita di Pulla je lukrativní turistická lokalita nacházející 
se 40 km od Cagliari. 
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ELBA
Rio Marina

H OT E L 

P O STU M IA  -  Ve r o n a

H OT E L 

TO R R I C E LL A  -  Pe ru g i a

V I L L AG G I O

O R TA N O  M A R E  * * * *

H OT E L 

A LTAV I LL A  -  M o n t e f i a s c o n e 

V posledních letech velmi navštěvovaný ostrov s rozmanitou krajinou, vzdálený jen 10 km od italské pevniny. Turisté si sem přijíždí zaplavat v překrásně 
modrém moři, poležet na plážích, dobře pojíst, zkrátka pohovět si. Nejvýznamnější město na Elbě, Portoferraio, poutá pozornost starým přístavem 
a moderním nábřežím s hotely a rybími restauracemi. Pobřeží je velmi členité, s mnoha romantickými zátokami a zákoutími. Podél západního pobřeží 
se táhnou písečné pláže jako stvořené pro jakékoliv vodní sporty. Úbočí ve vnitrozemí lemují olivové háje  a vinice a hory se zelenají vegetací. Doporučujeme 
navštívit středověké horské vesničky, kde vás jistě zláká k příjemnému posezení některá z typických místních restaurací či vinoték.

Kompletně a moderně zařízené prázdninové středisko situované v jedné z nejkrásnějších zátok ostrova Elba, 4 km od 
turistického městečka Rio Marina a 10 km od Porto Azzurro. Celý objekt leží přímo u písčité pláže a je obklopen 
bujnou vegetací.

POLOHA
 pláž  0 m
 letiště 110 km Pisa
 městečko 4 km Rio Marina
 nákupní možnosti v hotelu

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY
 3 bazény, z nichž 1 pro děti, se slunečníky a lehátky
 2 restaurace, 2 bary
 Wi-Fi, recepce, internet point
 TV a konferenční sál
 minimarket, prádelna
 4 tenisové kurty, minifotbalové hřiště, plážový volejbal 
 stolní tenis, bocce, dětský koutek
 potápěčské centrum
 celodenní zábavní a sportovní program 
 amfi teátr, diskotéka
 možnost výletů, pronájmu motorek a horských kol
 parkoviště 

STRAVOVÁNÍ
Hosté ubytovaní v apartmánech mají možnost přikoupit si večeře nebo 
obědy v hotelové restauraci (příplatek viz ceník).

PLÁŽ: Pro každý apartmán je na hotelové pláži zdarma k dispozici 
1 slunečník, lehátko a plážové křeslo. Pláž je písčitá, s oblázky a útesy, 
s půjčovnou lodí, kanoí a šlapadel.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2-5 osob (bilo): Celkem 116 moderně vybavených 
apartmánů se nachází v řadových vilkách. Všechny mají kuchyňský kout, 
televizi, telefon, trezor, koupelnu a zahrádku nebo balkon se zahradním 
nábytkem. Skládají se z ložnice s manželským lůžkem a obývacího pokoje 
s jedno- nebo dvoulůžkovou rozkládací pohovkou. 
Možnost 5. lůžka (viz ceník).

Tranzitní ubytování cestou na jih

Příjemný a strategicky umístěný hotel s restaurací. Leží nedaleko dálnice 
a pouhých 5 km od proslulého historického města Verona a 20 min. od 
jezera Lago di Garda.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Recepce, bar, restaurace, pizzerie, společenský 
sál, výtah, Wi-Fi a uzavřené parkoviště.

HOTELOVÉ POKOJE: Hotel má 31 klimatizovaných 2-3lůžkových 
pokojů, s vlastním příslušenstvím, televizí, telefonem a dřevěnou 
podlahou.

Oblíbený rodinný hotel s bazénem, situovaný v klidném prostředí, 100 m 
od jezera Lago Trasimeno u městečka Magione. Kromě zastávky 
ve Florencii doporučujeme také návštěvu nedalekého středověkého města 
Perugia a Assisi – rodiště svatého Františka se spoustou poutních kostelů.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Bazén, recepce, restaurace, bar, TV sál, výtah 
a uzavřené parkoviště.

HOTELOVÉ POKOJE: Hotel má 48 prostorných pokojů, 2-4lůžkových, 
s vlastním příslušenstvím, fénem, lednicí, televizí, trezorem a telefonem.

Malý rodinný hotel umístěný na klidném a panoramatickém místě, 
v centru okouzlujícího středověkého městečka Montefiascone, které se 
nachází u jezera Bolsena, jen 80 km severně od Říma.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Recepce, bar, restaurace, TV a společenský sál 
a parkoviště.

HOTELOVÉ POKOJE: Hotel má 31 příjemně zařízených 2-3lůžkových 
pokojů, s vlastním příslušenstvím, televizí a telefonem.
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Organizátor:
Polycastrum Viaggi s.r.l. - tour operator
Piazza Italia N. 26, 87 028 Praia a Mare (CS) - Italy
tel.: 0039 - 0985 -  766 352, 766 350, 74 402, 72 144, 776 382
fax: 0039 - 0985 -  74 045, 766 382, 73 344, 766 344, 776 382
e-mail: polycastrum@polycastrum.it
www.polycastrum.it, www.vacanzepoligest.it
skype: Polycastrum Viaggi, lenkacadska

Zastoupení v České republice a na Slovensku:
Axet services s. r. o.
Nad Rokoskou 9a, 182 00 Praha 8
tel.: 00420 -  284 686 417, 286 840 160
fax: 00420 - 286 840 160
e-mail: calabria@calabria.cz
www.calabria.cz, www.jizniitalie.cz
skype: Polycastrumpraha

Polygraficky zpracovalo NVT Repro, s. r. o., Jinočanská 63/24, 161 00 Praha 6;
tel.: +420 603 551 664, e-mail: studio@nvtr.cz, web: www.nvtr.cz

Vaše cestovní kancelář:

Organizzazione tecnica: Polycastrum Viaggi s.r.l. 
Pojištění: Assicurazioni Groupama S.p.A. - Polizza nº 1100064. 

Il presente programma e’redatto ai sensi degli art. 
19 e 20 della Legge Regionale Calabria del 10/04/95.

© Axet services s. r. o. &  Polycastrum Viaggi s.r.l. – všechna práva vyhrazena. Použití veškerých textových a obrazových materiálů i jejich částí, 
je možné pouze 

s písemným souhlasem Axet services s. r. o. a/nebo Polycastrum Viaggi s.r.l.
Obrazové materiály je možné použít výhradně k prezentování středisek nabízených společností Polycastrum Viaggi.

Jižní Itálie Jižní Itálie 

Veškeré informace vám rádi 
poskytneme na telefonních číslech:

ČR 00420 - 284 686 417
IT 0039 - 0985 - 766 352



Ceník
2013

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO KALÁBRIE, KAMPÁNIE A NA GARGANO

ČESKÁ REPUBLIKA
tel.: 00420 - 284 686 417, 790 800 064, 286 840 160
fax: 00420 - 286 840 160
e-mail: calabria@calabria.cz
www.calabria.cz, www.jizniitalie.cz
skype: Polycastrumpraha

ITÁLIE 
tel.: 0039 - 338 892 9402, 328 146 6649
e-mail: info@holiday-southitaly.com
www.holiday-southitaly.com
skype: lenkacadska

AXET SERVICES - tour operator BOOKING:

Do vybraných středisek je zajištěna doprava luxusními autokary.
Základní cena zpáteční jízdenky 

z ČESKÉ REPUBLIKY do KALÁBRIE činí 

3390 Kč (Praia a Mare, San Nicola, Scalea)

3990 Kč (Tropea, Zambrone, Capo Vaticano)
Podrobné informace o cenách a odjezdových místech 
obdržíte u našich partnerů:

CK Daen International
telefon: +420/377 227 513, 377 223 172, 377 235 122,
603 482 441, 800 230 230;
fax: +420/377 220 317; www.daen.cz; e-mail: plzen@daen.cz

CK KO-TOUR
telefon/fax: +420/461 534 095, 461 723 740, 603 524 224; 
www.kotour.cz; e-mail: svitavy@kotour.cz, policka@kotour.cz

Základní cena zpáteční jízdenky 

z ČESKÉ REPUBLIKY na GARGANO činí 

3000 Kč, do Salenta 3300 Kč.
Podrobné informace o cenách a odjezdových místech
obdžíte v

CK Travel Club ČSAD Tišnov
telefon: +420/542 215 494, 542 211 775, 602 683 694;
fax: +420/542 215 483; www.travelclubck.cz;
e-mail: doprava-brno@csad-tisnov.cz

Základní cena zpáteční jízdenky 

ze SLOVENSKA na GARGANO 

a do KALÁBRIE činí

€ 140 (Praia a Mare, San Nicola, Scalea)

€ 150 (Tropea, Zambrone, Capo Vaticano)
Podrobné informace o cenách a odjezdových 
místech obdržíte v 

CK Turancar
telefon: +421/376 550 011-2;
fax: +421/376 558 071; www.turancar.sk;
e-mail: turancar@turancar.sk

LETECKÁ DOPRAVA
Výhodné letenky na Sicílii, Sardinii, do Kalábrie a Kampánie
najdete na www.smartwings.com a www.wizzair.com
Podrobné informace najdete v ceníku
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SLEVA!

Rozšířenou nabídku ubytování najdete na našich webových

stránkách www.calabria.cz

MANTINERA **** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 5
Období Apartmán: BILO TRILO TRILO
  Počet lůžek: 2/4 2/5 6

A)  04. 05.-25. 05. a 07. 09.-28. 09.  280 280 310
B)  25. 05.-15. 06. a 31. 08.-07. 09. 320 320 350
C)  15. 06.-29. 06.   450 450 500
D)  29. 06.-13. 07. a 24. 08.-31. 08. 560 560 630

Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu, Wi-Fi, plážový 
servis, použití bazénu, sluneč níků  a lehátek, použití tenisových kurtů  a všech sportovních hř išť , animač ní 
program (červen-září). 

Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán
Stravování:   polopenze včetně min. vody a vína příplatek € 21 osoba/den (úhrada v CK)
Ložní prádlo:  vlastní nebo za příplatek € 5/osoba/výměna (úhrada na místě)
Ručníky:  vlastní nebo za příplatek € 5/osoba/výměna (úhrada na místě)
Pobyt:  sobota/sobota
Kauce:  € 30, vratná
Zvíř ata:   povolena zdarma do 22/6 a od 24/8
Parkoviště :  zdarma, uzavř ené, hlídané za poplatek
Žel. stanice:  Praia a Mare (3 km), odvoz zdarma
Letiště :  Lamezia Terme (130 km), Napoli (200 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka) 

SPORTING CLUB **** – ceny apartmánu za týden (€) str. 6
Období Apartmán: BILO BILO TRILO DUPLEX
  Počet lůžek: 2/4 2/5 4/6 4/7

A)  18. 05.-15. 06. a 07. 09.-28. 09. 270 300 340 390
B)  15. 06.-06. 07. a 31. 08.-07. 09. 320 350 390 470
C)  06. 07.-20. 07. a 24. 08.-31. 08. 450 520 600 750
D)  20. 07.-03. 08.  520 600 700 850
E)  03. 08.-10. 08.  680 750 860 990
F)  10. 08.-17. 08.  1070 1170 1300 1500
G)  17. 08.-24. 08.  800 880 1000 1150

Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, ložní prádlo, Wi-Fi, spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný 
úklid apartmánu, plážový servis, použití bazénu, sluneč níků  a lehátek, použití kánoí, animač ní program 
a odvoz na hotelovou pláž.
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník, lehátko a plážové kř eslo pro apartmán
Ruč níky: vlastní nebo za př íplatek € 5 osoba/výmě na
Postýlka: € 70/týden (nutno objednat př edem)   
Pobyt: sobota/sobota
Kauce: € 50, vratná 
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, uvnitř  rezidence
Žel. stanice: Praia a Mare (2 km)
Letiště : Lamezia Terme (130 km), Napoli (200 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denního pobytu, 15 % u 21denního pobytu.

POGGIO DEL SOLE - ceny apartmánu za týden (€)  str. 8
Období Apartmán: TRILO
  Počet lůžek: 2/5

A)  11. 05.-15. 06. a 31. 08.-13. 10.  140
B)  15. 06.-29. 06.   200
C)  29. 06.-13. 07. a 24. 08.-31. 08. 290
D)  13. 07.-27. 07.   380
E)  27. 07.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 590
F)  10. 08.-17. 08.  700

Cena apartmánu zahrnuje: použití bazénu včetně slunečníků a lehátek, spotřebu el. proudu, plynu, vody 
a závěrečný úklid apartmánu.
Plážový servis:  volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých 

plážích
Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek € 6/osoba/výměna (úhrada na místě)
Přistýlka: € 40/týden (úhrada v CK)   
Pobyt: libovolný, v období E-F sobota/sobota (min. 1 týden)
Kauce: € 50, vratná 
Malá zvířata:  povolena, zdarma
Parkoviště:  zdarma, uvnitř komplexu
Žel. stanice:  Scalea nebo Praia a Mare (5 km), odvoz zdarma
Letiště:  Lamezia Terme (130 km), Napoli (200 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z ČR od 3390 Kč, ze Slovenska od € 140 (zpáteční jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denního pobytu.

SLEVA!

MANTINERA **** – ceny hotelu osoba/den (€)   str. 5
Období   POLOPENZE PLNÁ PENZE

A)  04. 05.-25. 05. a 07. 09.-28. 09.  38 44
B)  25. 05.-15. 06. a 31. 08.-07. 09. 43 50
C)  15. 13.-29. 06.  48 54
D)  29. 06.-06. 07. a 24. 08.-31. 08. 55 62

Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulů žkových pokojích s polopenzí nebo plnou penzí, Wi-Fi, plážový 
servis, použití bazénu, sluneč níků  a lehátek, použití tenisových kurtů  a všech sportovních hř išť , animač ní 
program (červen-září). 

Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 lehátka pro pokoj 
Nápoje: víno a min. voda zdarma
Jednolů žkový pokoj: př íplatek € 7/den
Postýlka: pro dě ti do 3 let, € 7/den
Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný)
Zvíř ata: povolena zdarma do 22/6 a od 24/8
Parkoviště : zdarma, uzavř ené, hlídané za poplatek
Žel. stanice: Praia a Mare (3 km), odvoz zdarma
Letiště : Lamezia Terme (130 km), Napoli (200 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

SLEVA NA 3. A 4. LŮŽKU: zdarma děti do 3 let, 30 % děti 3-12 let, 10  % dospělí

CONCHIGLIA – ceny apartmánu za týden (€)   str. 5
Období Apartmán:  MONO BILO TRILO
  Poč et lů žek:  2 2/4 4/6

A)  25. 05.-15. 06. a 07. 09.-21. 09. 250 280 350
B)  15. 06.-29. 06. a 31. 08.-07. 09. 320 350 400
C)  29. 06.-06. 07.    360 380 450
D)  06. 07.-20. 07. a 24. 08.-31. 08. 380 470 550
E)  20. 07.-03. 08. a 17. 08.-24. 08. 420 500 600
F)  03. 08.-10. 08.    550 720 900
G)  10. 08.-17. 08.    800 1000 1300

Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu.
Plážový servis:   volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých 

plážích
Ložní prádlo:  vlastní nebo za příplatek € 10/osoba/výměna (úhrada na místě)
Ručníky:  vlastní nebo za příplatek € 10/osoba/výměna (úhrada na místě)
Pobyt:  sobota/sobota
Kauce:  € 100, vratná
Zvíř ata:   zakázána
Parkoviště :  za poplatek rezervované nebo zdarma do vyčerpání míst
Žel. stanice:  Praia a Mare (2 km), odvoz zdarma
Letiště :  Lamezia Terme (130 km), Napoli (200 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava:  z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka) 

SLEVA!

PERLA – ceny apartmánu za týden (€)  str. 7
Období Apartmán: TYP A TYP B TYP C TYP D TYP E
  Poč et lů žek: 2/4 2/4 4 4/6 6/7

A)  08. 06.-29. 06. a 07. 09.-14. 09. 270 290 310 350 380
B)  29. 06.-06. 07. a 31. 08.-07. 09. 310 330 350 390 420 
C)  06. 07.-20. 07.  380 410 450 500 570
D)  20. 07.-03. 08. a 24. 08.-31. 08. 430 480 530 630 730
E)  03. 08.-10. 08.  580 650 730 850 980 
F)  10. 08.-17. 08.  790 900 1000 1250 1400
G)  17. 08.-24. 08.  680 750 830 950 1100

Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný úklid apartmánu, 
použití bazénu, sluneč níků  a lehátek.
Plážový servis:   volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých 

plážích
Ložní prádlo:  vlastní nebo za povinný př íplatek € 8/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Pobyt:  sobota/sobota
Kauce: € 50, vratná
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště :  zdarma, uvnitř  rezidence
Žel. stanice: Scalea nebo Praia a Mare (10 km)
Letiště : Lamezia Terme (130 km), Napoli (200 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slo venska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

ístě )

ceník str 2

SLEVA!

Transfers LAMEZIA TERME Airport 2013

Ceny transferu za 1 cestu
Letiště Lamezia Terme do/z hotelu  max. 3 osoby  max. 8 osob

Marina di Zambrone - Sellia Marina  € 80  € 110

Capo Vaticano - Marinella di Cutro  € 110  € 140

Praia a Mare - San Nicola Arcella - Scalea - Sangineto  € 160  € 190

Brancaleone  € 140  € 200
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ASISTENCE KLIENTŮ 
AXET SERVICES s. r. o.
Během svého pobytu můžete využít speciální služby 
ASISTENCE KLIENTŮ, kde vám kvalifi kovaný personál 
zodpoví každý váš dotaz v českém, anglickém, německém, 
francouzském, španělském anebo italském jazyce. Podrobné 
informace o asistenční službě a jejím rozsahu budou upřesněny 
na dokumentech zaslaných společně s cestovním voucherem.

DOVOLENÁ NA MÍRU
Naše společnost se specializuje na Itálii včetně všech ostrovů.
Rádi vám vypracujeme zájezd na míru přesně podle vašich 
požadavků.

Rozšířenou nabídku ubytování najdete na našich webových

stránkách www.calabria.cz

MAJESTIC – ceny apartmánu za týden (€) str. 8
Období Apartmán: TYP A TYP B TYP C TYP D TYP E TYP F TYP G TYP H
  Poč et lů žek:  2/3 2/4  2/5  4/6  4   4/7  4/8 8

A)  25. 05.-08. 06. a 07. 09.-21. 09.  160 170 180 200 210 220 230 240
B)  08. 06.-15. 06. a 31. 08.-07. 09.  220 230 250 260 270 280 300 340
C)  15. 06.-29. 06. a 24. 08.-31. 08. 260 270 280 300 310 330 350 400
D)  29. 06.-13. 07.  300 310 330 350 360 380 410 470
E)  13. 07.-27. 07.  330 340 360 390 400 420 450 510
F)  27. 07.-03. 08.  370 380 410 440 480 510 540 600
G)  03. 08.-10. 08. a 17. 08.-24. 08.  440 450 480 510 560 600 630 740
I)   10. 08.-17. 08. 560 580 610 660 720 760 800 940

Cena apartmánu zahrnuje: spotř ebu el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid apartmánu. 
Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu sluneč níků  a lehátek na soukromých 

plážích 
Ložní prádlo:  vlastní nebo za př íplatek € 8/osoba/výmě na 

(nutno objednat př edem, úhrada na místě )  
Pobyt:  sobota/sobota 
Kauce:  € 50, vratná 
Malá zvíř ata:  povolena, př íplatek € 20
Parkoviště :  zdarma, uvnitř rezidence až do vyčerpání míst 
Žel. stanice:  Scalea (500 m)
Letiště :  Lamezia Terme (120 km), Napoli (210 km), možnost transferu - viz ceník str. 2 
Letecká doprava:  www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

PRIMAVERA *** – ceny hotelu osoba/den (€)  str. 9
Období   POLOPENZE

A)  15. 06.-29. 06. a 31. 08.-07. 09. 39
B)  29. 06.-13. 07. a 24. 08.-31. 08. 52 
C)  13. 07.-27. 07.  58 
D)  27. 07.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 65 
E)  10. 08.-17. 08.  84

Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulů žkových hotelových pokojích nebo v depandancích s klimatizací 
a polopenzí, plážový servis, použití kánoí a animač ní program (15/6-7/9).
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník, lehátko a plážové kř eslo pro pokoj
Nápoje: zdarma
Pobyt: sobota/sobota
Výhled na moře: příplatek 10 %
Plná penze: příplatek 20 %
Jednolůžkový pokoj: příplatek 30 %
Postýlka: zdarma (na vyžádání)
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, ve stř edisku
Žel. stanice: Scalea (7 km) nebo Diamante (10 km) odvoz zdarma
Letiště : Lamezia Terme (110 km), Napoli (220 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

SLEVY NA 3. A 4. LŮŽKU: zdarma děti do 16 let včetně stravy (v období A-C), 20 % dospělí.

SANGINETO – ceny apartmánu za týden (€)  str. 10
Období  Apartmán:  BILO TRILO
  Poč et lů žek: 2/4 4/6

A)  25. 05.-22. 06. a 31. 08.-21. 09. 190 280
B)  22. 06.-29. 06. a 24. 08.-31. 08. 280 350
C)  29. 06.-06. 07.  300 400
D)  06. 07.-13. 07  340 460
E)  13. 07.-20. 07.  400 550 
F)  20. 07.-27. 07.  450 600 
G)  27. 07.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 980 1100
H)  10. 08.-17. 08.  1250 1400

Cena apartmánu zahrnuje: spotř ebu el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid apartmánu.

KLUBOVÁ KARTA: Zdarma v období do 13/7 a od 24/8. V ostatních obdobích je nutno si kartu 
zakoupit př ímo na recepci za poplatek € 25/osoba/týden, € 20/osoba/týden dě ti 3-10 let, zdarma 
dě ti do 3 let. Karta umožň uje použití bazénu se sluneč níky a lehátky, všech sportovních zař ízení 
a možnost zúč astnit se také celodenního zábavního a sportovního programu, diskotéky, výuky 
tanců , aerobiku aj. (červenec-srpen).

Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu sluneč níku, lehátka a plážového kř esla 
na hotelové pláži za poplatek € 30/týden

Stravování:  polopenze včetně 1/4 l vína a 1/2 l min. vody, příplatek € 16 osoba/den, 50 % sleva 
děti 6-12 let, do 6 let zdarma 

Pobyt:  sobota/sobota
Ložní prádlo: vlastní nebo za př íplatek € 8/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Ručníky: vlastní nebo za př íplatek € 6/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Postýlka: € 15/týden
Kauce: € 50, vratná 
Malá zvíř ata: povolena, př íplatek € 30 (nutno nahlásit př edem)
Parkoviště : zdarma 1 parkovací místo pro apartmán, uvnitř  komplexu
Žel. stanice: Belvedere (4 km)
Letiště : Lamezia Terme (90 km), Napoli (230 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: není zajištěna

PARCO EMIRI – ceny apartmánu za týden (€) str. 9
Období  Apartmán: TRILO
  Počet lůžek:  2/4

A) 25. 05.-01. 06. a 07. 09.-21. 09.  190
B) 01. 06.-22. 06. a 31. 08.-07. 09. 250
C) 22. 06.-29. 06. a 24. 08.-31. 08. 340
D) 29. 06.-13. 07.  420
E) 13. 07.-27. 07.   500

Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu.
Plážový servis: za poplatek soukromá i volně přístupná pláž
Ložní prádlo:  vlastní nebo za příplatek € 8/osoba/výměna (nutno objednat předem, 

úhrada na místě)
Pobyt: sobota/sobota
Kauce: € 70, vratná
Malá zvířata: povolena, příplatek € 30
Parkoviště: zdarma, před rezidencí až do vyčerpání míst
Žel. stanice: Scalea (1,5 km)
Letiště: Lamezia Terme (120 km), Napoli (210 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z ČR od 3390 Kč, ze Slovenska od € 140 (zpáteční jízdenka)

PRIMAVERA *** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 9
Období  Apartmán:  BILO TRILO QUADRI
  Počet lůžek: 2/4 4/6 6/8

A)  01. 06.-22. 06. a 24. 08.-14. 09. 280 350 420
B)  22. 06.-06. 07.  450 600 750 
C)  06. 07.-27. 07.  640 760 890 
D)  27. 07.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 760 890 1080 
E)  10. 08.-17. 08.  1000 1270 1470

Cena apartmánu zahrnuje: spotř ebu el. proudu, plynu, vody, ložní prádlo s týdenní výmě nou, závě reč ný 
úklid apartmánu, použití kánoí a animač ní program (15/6-7/9).
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník, lehátko a plážové kř eslo pro apartmán
Pobyt: sobota/sobota
Ruč níky: vlastní nebo za př íplatek € 5/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Př istýlka: € 28 v období A-B, € 56 v C-D, € 84 v E za týden
Postýlka: zdarma (na vyžádání)
Malá zvíř ata: povolena zdarma (mimo společ enské prostory)
Parkoviště : zdarma, ve stř edisku
Žel. stanice: Scalea (7 km) nebo Diamante (10 km) odvoz zdarma
Letiště : Lamezia Terme (110 km), Napoli (220 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % u 14denního pobytu v období A-C.

VILLA BRAZZANO – ceny apartmánu za týden (€) str. 10
Období Apartmán:  VILKA VILKA
  Poč et lů žek: 2/6 6/8

A)  01. 06.-22. 06. a 24. 08.-21. 09. 340 430
B)  22. 06.-29. 06. a 17. 08.-24. 08. 360 460
C)  29. 06.-20. 07.  460 610
D)  20. 07.-10. 08.  590 740

Cena apartmánu zahrnuje: spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný úklid apartmánu, použití bazénu 
a lehátek, tenisového kurtu, hř iště  na minifotbal a volejbal, stolního tenisu a odvoz na pláž a na nákupy.
Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu sluneč níků  a lehátek na soukromých 

plážích
Pobyt:  sobota/sobota
Ložní prádlo:  vlastní nebo za př íplatek € 6/osoba/výmě na (nutno objednat př edem, 

úhrada na místě )
Ruč níky:  vlastní nebo za př íplatek € 6/osoba/výmě na (nutno objednat př edem, 

úhrada na místě )
Př istýlka:  možná v trilo za př íplatek € 40/týden (úhrada na místě )
Kauce:  € 30, vratná
Zvíř ata: povolena zvíř ata všech velikostí, zdarma
Parkoviště : zdarma, uvnitř  komplexu
Žel. stanice: Scalea (2 km), odvoz tam/zpě t zdarma
Letiště : Lamezia Terme (110 km), Napoli (210 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3390 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

SLEVA!
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TORRE RUFFA ROBINSON *** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 14
Období Apartmán: BILO A BILO B TRILO B
  Poč et lů žek:  2/5 2/4  4/5 

A)  11. 05.-22. 06. a 31. 08.-28. 09. 290  450  450
B)  22. 06.-06. 07.   350 530 530 
C)  06. 07.-20. 07. a 24. 08.-31. 08. 460 670  670 
D)  20. 07.-10. 08.  630 810 810
E)  10. 08.-24. 08.   920 1120 1120

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo s týdenní výmě nou, spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný 
úklid apartmánu, použití bazénu, plážový servis, animač ní program (1/6-14/9) a použití tenisového kurtu 
a hř iště  pro minifotbal v období A a B.
Stravování:  polopenze příplatek € 16 osoba/den, děti do 6 let zdarma, 6-12 let € 13 včetně 

vína a min. vody (úhrada v CK)
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 plážová kř esla pro apartmán
Pobyt: sobota/sobota nebo nedě le/nedě le (jen v typu A)
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 5 osoba/výměna
Postýlka: € 40/týden
Zvíř ata: povolena zdarma mimo období 10/8-24/8
Parkoviště : zdarma, uzavř ené
Žel. stanice: Ricadi (2 km), odvoz zdarma
Letiště : Lamezia Terme (60 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

TORRE RUFFA ROBINSON *** – ceny hotelu osoba/den (€)  str. 14
Období  POLOPENZE

A) 11. 05.-29. 06. a 31. 08.-28. 09. 48
B) 29. 06.-10. 08. a 24. 08.-31.08. 57
C) 10. 08.-24. 08.  83

Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí formou bufetu včetně nápojů, 
použití bazénu, plážový servis, animač ní program (1/6-14/9) a použití tenisového kurtu a hř iště  pro minifotbal 
v období A a B.
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 plážová kř esla pro pokoj
Nápoje:  zdarma víno a min. voda
Plná penze:  př íplatek € 6 osoba/den
Pobyt: sobota/sobota nebo nedě le/nedě le (na vyžádání libovolný)
Jednolů žkový pokoj: př íplatek € 15/den
Postýlka: € 40/týden
Zvíř ata: povolena zdarma mimo období 10/8-24/8
Parkoviště : zdarma, uzavř ené
Žel. stanice: Ricadi (2 km), odvoz zdarma
Letiště : Lamezia Terme (60 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

SLEVY NA 3. A 4. LŮ ŽKU: zdarma dě ti do 6 let vč etně  stravy, 40 % dě ti 6-12 let, 10 % dospě lí. 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA: v období A-B zdarma dě ti do 14 let na 3. lů žku, 50 % sleva na 4. lů žku vč etně  stravy!

LE MUSE – ceny apartmánu za týden (€)  str. 12
Období  Apartmán:  MONO  BILO BILO
  Poč et lů žek:  2/3 2/4 5

A)  01. 06.-08. 06. a 07. 09.-21. 09.  190 230 260
B)  08. 06.-29. 06. a 24. 08.-07. 09. 360 470 520
C)  29. 06.-13. 07.   520 630 720
D)  13. 07.-27. 07.   630 780 890
E)  27. 07.-03. 08.   720 900 1000
F)  03. 08.-10. 08. a 17. 08.-24. 08.  870 1090 1250
G)  10. 08.-17. 08.  980 1230 1400

Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, ložní prádlo s týdenní výmě nou, spotř ebu el. proudu, plynu, vody 
a závě reč ný úklid apartmánu.

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 45/osoba/týden, € 35 dě ti 3-14 let, zdarma pro dě ti do 3 let 
(úhrada na místě ). Umožň uje použití bazénu se sluneč níky a lehátky, využití služeb miniclubu pro 
dě ti, plážového servisu, použití kánoí, sportovního zař ízení a po celé léto možnost úč astnit se výuky 
tenisu, jízd na kánoích, windsurfi ngu, aerobiku, zábavních vystoupení a kabaretů .

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán v ceně 
Pobyt:  sobota/sobota
Ruč níky:  vlastní nebo za př íplatek € 5/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Postýlka:  € 10/den (na vyžádání) 
Za poplatek:  noč ní osvě tlení sportovních hř išť  
Kauce: € 100, vratná
Zvíř ata:  zakázána
Parkoviště :  zdarma, uvnitř  komplexu
Žel. stanice: Zambrone (2 km) 
Letiště :  Lamezia Terme (50 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

ý p

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 45/osoba/týden, € 35 dě ti 3-14 let, zdarma pro dě ti do 3 let 
(úhrada na místě ). Umožň uje použití bazénu se sluneč níky a lehátky, využití služeb miniclubu pro 
dě ti, plážového servisu, použití kánoí, sportovního zař ízení a po celé léto možnost úč astnit se výuky
tenisu, jízd na kánoích, windsurfi ngu, aerobiku, zábavních vystoupení a kabaretů .

Plážový servis: 1 slunečník a 2 lehátka pro apartmán v ceně KALÁBRIE - PERLA ITÁLIE
Mezi nejkrásnější oblasti Kalábrie patří oblast Praia a Mare, Scalea, 
Tropea a Capo Vaticano. V těchto místech se do pobřeží zařezávají 
vysoké skály, které vytváří malé zátoky s romantickými písčitými 
plážičkami a křišťálově průzračnou vodou. Ne nadarmo pláže 
v Kalábrii patří mezi několik nejkrásnějších na světě.
Krásné obrázky a informace pro cestovatele najdete na 
www.kalabrie.net.

BORGO MARINO/ALBATROS – ceny hotelu osoba/den (€)  str. 11
Období  BORGO MARINO  ALBATROS
   PLNÁ PENZE  PLNÁ PENZE

A)  31. 05.-15. 06. a 31. 08.-21. 09. 39  35
B)  15. 06.-29. 06. a 24. 08.-31. 08. 46  41
C)  29. 06.-13. 07.  59  53
D)  13. 07.-27. 07.  62  56
E)  27. 07.-03. 08.  83  76
F)  03. 08.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 93  84
G)  10. 08.-17. 08.  100  90

Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulů žkových pokojích s klimatizací, ložní prádlo, ruč níky a plnou 
penzi s přílohami formou bufetu.

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 30/osoba/týden, zdarma pro dě ti do 14 let (úhrada 
na místě ). Umožň uje použití bazénu se sluneč níky a lehátky, využití služeb miniclubu pro dě ti, 
plážového servisu vč etně  plážového volejbalového hř iště  a kánoí, a po celé léto možnost úč asti př i 
výuce sportů  a zábavních vystoupení.

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro pokoj v ceně  
Nápoje: víno a min. voda zdarma
Polopenze: sleva € 2/osoba/den
Pobyt: sobota/sobota nebo nedě le/nedě le
Za poplatek: použití tenisového kurtu
Jednolůžkový pokoj: příplatek € 15/den 
Postýlka: příplatek € 10/den (na vyžádání) 
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, uvnitř  komplexu
Žel. stanice: Zambrone (1 km)
Letiště :  Lamezia Terme (50 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

SLEVY NA 3. A 4. a 5. LŮ ŽKU: zdarma dě ti do 2 let vč etně  stravy, 50 % děti 2-12 let, 25 % dospě lí.
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KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 30/osoba/týden, zdarma pro dě ti do 14 let (úhrada
na místě ). Umožň uje použití bazénu se sluneč níky a lehátky, využití služeb miniclubu pro dě ti,
plážového servisu vč etně  plážového volejbalového hř iště  a kánoí, a po celé léto možnost úč asti př i
výuce sportů  a zábavních vystoupení.

Plážový servis: 1 slunečník a 2 lehátka pro pokoj v ceně

SLEVA!

SLEVA!

SLEVA!

CORA CLUB – ceny apartmánu za týden (€)  str. 13
Období  Apartmán: MONO BILO TRILO 
  Počet lůžek: 2 2/3 4

A)  01. 06.-08. 06. a 07. 09.-14. 09. 160 190 230
B)  08. 06.-29. 06. a 24. 08.-07. 09.  280 330 380
C)  29. 06.-13. 07.   380 480 580
D)  13. 07.-27. 07.    500 630 760
E)  27. 07.-03. 08. a 17. 08.-24. 08. 640 790 950
F)  03. 08.-10. 08.  700 900 1050
G)  10. 08.-17. 08.  790 990 1170

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, klimatizaci, spotř ebu el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid 
apartmánu.

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 45/osoba/týden, € 35 dě ti 3-14 let, zdarma pro dě ti do 3 let 
(úhrada na místě ). Umožň uje použití bazénu se sluneč níky a lehátky, využití služeb miniclubu pro 
dě ti, plážového servisu, použití kánoí, sportovního zař ízení a po celé léto možnost úč astnit se výuky 
tenisu, jízd na kánoích, windsurfi ngu, aerobiku, zábavních vystoupení a kabaretů .

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán v ceně 
Pobyt: sobota/sobota
Př istýlka/postýlka:  € 10/den (nutno objednat př edem, úhrada na místě )
Za poplatek:  noč ní osvě tlení sportovních hř išť  a použití šlapadel
Kauce: € 50, vratná
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, uvnitř  komplexu
Žel. stanice:  Zambrone (2 km)
Letiště : Lamezia Terme (50 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com 
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

ALBATROS – ceny apartmánu za týden (€)  str. 11
Období Apartmán: MONO  MONO  BILO BILO
  Poč et lů žek: 2 3 2/3 4/5

A)  25. 05.-08. 06. a 07. 09.-21. 09.  150 160 180 200
B)  08. 06.-29. 06. a 24. 08.-07. 09. 250 270 310 350
C)  29. 06.-13. 07.   400 460 530 590
D)  13. 07.-27. 07.  490 550 640 720
E)  27. 07.-03. 08.   560 630 730 820
F)  03. 08.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 650 730 850 950
G)  10. 08.-17. 08.  710 800 940 1050

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, klimatizaci, spotř ebu el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid 
apartmánu.

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 30/osoba/týden, zdarma pro dě ti do 14 let (úhrada 
na místě ). Umožň uje použití bazénu se sluneč níky a lehátky, využití služeb miniclubu pro dě ti, 
plážového servisu vč etně  plážového volejbalového hř iště  a kánoí, a po celé léto možnost úč asti př i 
výuce sportů  a zábavních vystoupení.

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán v ceně  
Pobyt: sobota/sobota nebo nedě le/nedě le
Za poplatek: použití tenisového kurtu
Postýlka: € 10/den (na vyžádání) 
Kauce: € 50, vratná
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, uvnitř  komplexu
Žel. stanice: Zambrone (1 km)
Letiště :  Lamezia Terme (50 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

CALABRIA
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OLD RIVER – ceny apartmánu za týden (€)  str. 15
Období Apartmán:  MONO BILO A BILO B TRILO
  Počet lůžek:  2 2/4 2/4 4/6

A)  27. 04.-22. 06. a 31. 08.-26. 10. 220 240 270 340
B)  22. 06.-13. 07. a 24. 08.-31. 08.  300 330 370 440
C)  13. 07.-27. 07.   380 460 500 600
D)  27.07.-03. 08. a 17. 08.-24. 08. 500 650 730 800

Cena apartmánu zahrnuje: použití bazénu, sluneč níků , lehátek, použití tenisového kurtu, minifotbalového 
hř iště , stolního tenisu, animač ní program (č ervenec-srpen), spotř ebu el.proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid 
apartmánu.
Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu 1 sluneč níku a 2 plážových kř esel 

na hotelové pláži za př íplatek € 50/týden
Stravování:  polopenze příplatek € 16/den, € 12 děti 6-12 let, zdarma děti do 6 let (nutno 

objednat předem, úhrada v CK)
Pobyt: sobota/sobota
Klimatizace:  možná v bilo, př íplatek € 10/den (úhrada na místě )
Ložní prádlo: vlastní nebo za př íplatek € 10 osoba, nutná týdenní výmě na (úhrada na místě )
Ruč níky:  vlastní nebo za př íplatek € 10 osoba/výmě na (úhrada na místě )
Př istýlka/postýlka:  € 50 osoba/týden
Kauce: € 100, vratná
Malá zvíř ata:  povolena, př íplatek € 30
Parkoviště :  zdarma pro každý apartmán 1 parkovací místo uvnitř  komplexu
Žel. stanice:  Ricadi (3 km), odvoz zdarma
Letiště :  Lamezia Terme (60 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

ALTALIA **** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 16
Období Apartmán: TYP A TYP B TYP C TYP D 
   Poč et lů žek:  2/3 4/5  4/5  5/6 

A)  25. 05.-08. 06. a 07. 09.-28. 09.  210  250  290  310
B)  08. 06.-15. 06. a 31. 08.-07. 09.  280  320 350 380
C)  15. 06.-29. 06. a 24. 08.-31. 08. 340 380 410 440
D)  29. 06.-06. 07.   410  480 560 590 
E)  06. 07.-03. 08.  490  590 700 720
F)  03. 08.-24. 08.  730 980  1240 1300

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, po-
užití sluneč níků  a lehátek u bazénu, plážový servis, použití všech sportovních zař ízení, windsurfi ngů  a kánoí, 
diskotéku a animač ní program od 25/5 do 28/9.
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán
Stravování: oběd nebo večeře příplatek € 16 osoba/den (úhrada v CK) 
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, uvnitř  komplexu
Žel. stanice: Brancaleone (800 m), odvoz zdarma
Letiště: Reggio Calabria (50 km), Lamezia Terme (130 km), transfer - viz ceník str. 2 
Letecká doprava:  www.smartwings.com
Autobusová doprava: není zajiště na

SPECIÁLNÍ SLEVA: 10 % u 14denních pobytů do 3/8 a od 24/8

ALTALIA **** – ceny hotelu osoba/den (€)  str. 16 
Období  POLOPENZE  PLNÁ PENZE

A)  25. 05.-15. 06. a 31. 08.-28. 09.  39  46
B)  15. 06.-06. 07.   46  53
C)  06. 07.-03. 08. a 17. 08.-31. 08.  51  62
D)  03. 08.-17. 08.  60  75

Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulů žkových pokojích s klimatizací, polopenzí nebo plnou penzí, 
použití sluneč níků  a lehátek u bazénu, plážový servis, použití všech sportovních zař ízení, windsurfi ngů  
a kánoí, diskotéku a animač ní program od 25/5 do 28/9.
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 lehátka pro pokoj
Nápoje: nejsou zahrnuty v ceně
Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný)
Jednolůžkový pokoj: příplatek € 8/den
Postýlka: zdarma
Malá zvířata: povolena zdarma
Parkoviště: zdarma, hlídané, uvnitř  komplexu
Žel. stanice: Brancaleone (800 m), odvoz zdarma
Letiště: Reggio Calabria (50 km), Lamezia Terme (130 km), transfer - viz ceník str. 2 
Letecká doprava: www.smartwings.com
Autobusová doprava: není zajiště na

SLEVY NA 3. A 4. LŮŽKU: zdarma děti do 6 let včetně stravy, 50 % děti 6-12 let, 20 % dospělí.

MADAMA *** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 17
Období Apartmán: BILO 
  Poč et lů žek: 2/4 

A)  08. 06.-15. 06. a 31. 08.-14. 09. 270
B)  15. 06.-22. 06. a 24. 08.-31. 08. 340
C)  22. 06.-29. 06.  440
D)  29. 06.-06. 07. a 17. 08.-24. 08. 630
E)  06. 07.-27. 07.  800
F)  27. 07.-03. 08. a 10. 08.-17. 08. 950 
G)  03. 08.-10. 08.  1110

Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, spotř ebu el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid apartmánu.

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 30/osoba/týden, zdarma pro dě ti do 14 let (úhrada 
na místě ). Umožň uje využití bazénu sluneč níků  a lehátek, plážového servisu, služeb miniclubu pro 
dě ti a všech sportovních zař ízení komplexu vč etně  bohatého animač ního programu.

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 plážová kř esla pro apartmán v ceně  
Pobyt:  sobota/sobota
Za poplatek: noč ní osvě tlení hř išť 
Ložní prádlo:  vlastní nebo za př íplatek € 10/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Ruč níky:  vlastní nebo za př íplatek € 5/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Postýlka:  € 6/den (úhrada na místě )
Kauce: € 100, vratná
Zvíř ata:  zakázána
Parkoviště :   zdarma, uvnitř  komplexu
Žel. stanice:  Botricello
Letiště :  Lamezia Terme (60 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com
Autobusová doprava: není zajiště na

LA FENICE *** – ceny apartmánu za týden (€)   str. 17
Období  Apartmán: MONO BILO BILO QUADRI
  Poč et lů žek: 2/3 2/3  3/4 7

A)  01. 06.-08. 06. a 07. 09.-14. 09. 140 160  180 210
B)  08. 06.-22. 06. a31. 08.-07. 09.  180 200 220 260
C)  22. 06.-29. 06. a 24. 08.-31. 08. 230 270 290 350
D)  29. 06.-13. 07.  340 380 410 510
E)  13. 07.-27. 07.   420 480 520 650
F)  27. 07.-03. 08. a 17. 08.-24. 08. 600 670 730 900
G)  03. 08.-10. 08.   740 830 900 1100
H)  10. 08.-17. 08.  890 1000 1080 1350  

Cena apartmánu zahrnuje: ubytování s klimatizací. 
Povinné poplatky: ložní prádlo, spotř eba el. proudu, plynu a vody € 30/osoba/týden, zdarma dě ti do 2 let 
a závě reč ný úklid apartmánu € 30/mono, € 40/bilo, € 60 quadri (úhrada na místě ).

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 45/osoba/týden, € 35 dě ti 3-14 let, zdarma pro dě ti do 3 
let (úhrada na místě ). Umožň uje použití bazénu sluneč níků  a lehátek, plážového servisu, služeb 
miniclubu pro dě ti a všech sportovních zař ízení komplexu, a po celé léto možnost zúč astnit se také 
výuky tenisu, aerobiku, latinskoamerických tanců  a pestrých zábavních vystoupení.

Plážový servis: 1 sluneč ník, lehátko a plážové kř eslo pro apartmán v ceně  
Pobyt:  sobota/sobota 
Ruč níky: vlastní nebo za př íplatek € 5/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Př istýlka/postýlka:  € 70/týden (nutno objednat př edem)
Za poplatek: noč ní osvě tlení hř išť  
Kauce: € 100, vratná
Malá zvíř ata:  povolena, př íplatek € 50 
Parkoviště :  zdarma,  uvnitř  komplexu
Žel. stanice:  Cropani (4 km)
Letiště :  Lamezia Terme (50 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com 
Autobusová doprava: není zajiště na

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 45/osoba/týden, € 35 dě ti 3-14 let, zdarma pro dě ti do 3 
let (úhrada na místě ). Umožň uje použití bazénu sluneč níků  a lehátek, plážového servisu, služeb
miniclubu pro dě ti a všech sportovních zař ízení komplexu, a po celé léto možnost zúč astnit se také 
výuky tenisu, aerobiku, latinskoamerických tanců  a pestrých zábavních vystoupení.

Pláž ý i l č ík l há k láž é kř l á ě

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 30/osoba/týden, zdarma pro dě ti do 14 let (úhrada 
na místě ). Umožň uje využití bazénu sluneč níků  a lehátek, plážového servisu, služeb miniclubu pro 
dě ti a všech sportovních zař ízení komplexu vč etně  bohatého animač ního programu.

Pláž ý i 1 l č ík 2 láž á kř l t á ě

KALÁBRIE
... umění, kultura, dobré jídlo 

a vynikající víno

MY VILLA EDEN – ceny apartmánu za týden (€)  str. 15
Období  Apartmán:  TYP A/B  TYP C  TYP D  TYP E  TYP F/G
  Počet lůžek:  2/3  2/4  2/4  4/5  4/6

A)  08. 06.-15. 06. a 31. 08.-14. 09.  170  180  220  230  240
B)  15. 06.-22. 06.   210  220  250  280  290
C)  22. 06.-29. 06. a 24. 08.-31. 08.  270  280  330  370  400
D)  29. 06.-13. 07.   370  390  410  460  490
E)  13. 07.-27. 07.   430  460  510  550  630
F)  27. 07.-03. 08.   470  500  530  570  650
G)  03. 08.-10. 08. a 17. 08.-24. 08.  630  660  710  750  850
H)  10. 08.-17. 08.   750  790  820  890  1000

Cena apartmánu zahrnuje: ubytování, závěrečný úklid apartmánu, použití bazénu se slunečníky a lehátky.
Povinné poplatky:  ložní prádlo, spotřeba el. proudu, plynu a vody € 30/osoba/týden 

(úhrada na místě). 
Plážový servis: volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na privátní pláži
Pobyt: sobota/sobota
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 10/osoba/výměna (úhrada na místě)
Postýlka: € 50/týden (nutno objednat předem, úhrada na místě)
Kauce: € 50, vratná.
Zvířata: zakázána
Parkoviště:  uzavřené, zdarma 1 parkovací místo/apartmán, každé další € 50/týden (nutno 

objednat předem, úhrada na místě)
Žel. stanice: Ricadi/Tropea, odvoz € 8 osoba/cesta
Letiště:  Lamezia Terme (50 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com
Autobusová doprava: z Č R od 3990 Kč , ze Slovenska od € 150 (zpáteč ní jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % u 14denního pobytu, 15 % u 21denního pobytu.

SLEVA!

CALABRIA

SLEVA!

SLEVA!



6

SICILIA OASI AZZURRA – ceny apartmánu za týden (€)  str. 21
Období Apartmán:  MONO BILO TRILO
  Poč et lů žek:  2 2/4 4/6

A) 01. 01.-18. 05. a 12. 10.-31. 12.  180 210 230 
B) 18. 05.-08. 06. a 21. 09.-12. 10.   220 250 290
C) 08. 06.-15. 06. a 31. 08.-21. 09.  290 320 360
D) 15. 06.-06. 07.  350 440 530 
E) 06. 07.-20. 07.   410 560 690
F) 20. 07.-03. 08.  570 630 760
G) 03. 08.-24. 08.  1000 1040 1300
H) 24. 08.-31. 08.  380 490 600
Cena apartmánu zahrnuje: spotř ebu el. proudu, plynu, vody, plážový servis, použití bazénu, fi tness.
Povinné poplatky: závěrečný úklid apartmánu € 20 (úhrada na místě)
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán
Stravování:  obědy nebo večeře příplatek € 18/osoba/den, snídaně € 5/osoba/den (úhrada v CK)
Pobyt: sobota/sobota
Klimatizace: na vyžádání € 30/týden (úhrada na místě )
Ložní prádlo a ruč níky:  vlastní nebo za př íplatek € 10/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Př istýlka: př íplatek 10 %
Postýlka: € 40/týden (úhrada na místě )
Kauce:  € 50, vratná
Malá zvíř ata: povolena zdarma
Parkoviště : vedle rezidence, zdarma 
Žel. stanice:  Messina (15 km), odvoz 1-4 osoby € 40/cesta
Letiště :   Catania (95 km), možnost hotelového transferu 2-4 osoby € 110/cesta, 

každá další osoba € 20
Letecká doprava: www.smartwings.com

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denních pobytů .

PORTOROSA  – ceny apartmánu za týden (€)   str. 21
Období Apartmán:  MONO BILO TRILO
  Poč et lů žek:  2/3 2/4 4/6

A) 01. 01.-08. 06. a 31. 08.-31. 12. 190 230 280
B) 08. 06.-15. 06. a 24. 08.-31. 08.  230 270 320
C) 15. 06.-06. 07.   330 430 560
D) 06. 07.-27. 07. a 17. 08.-24. 08.  450 590 690
E) 27. 07.-10. 08.  550 760 1000
F) 10. 08.-17. 08.  810 930 1190
Cena apartmánu zahrnuje:  spotř ebu el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid apartmánu.
Plážový servis: volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu sluneč níků  a lehátek na soukromé pláži
Pobyt: sobota/sobota, na vyžádání libovolný, min. 7 dní 
Klimatizace/topení: € 50/týden (úhrada na místě ) 
Ložní prádlo/ruč níky:  vlastní nebo za př íplatek € 7/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Př istýlka/postýlka:  € 30/týden (nutno objednat př edem, úhrada na místě )
Za poplatek:  použití bazénu 
Kauce: € 50, vratná
Malá zvířata: povolena, zdarma
Parkoviště: zdarma, uzavř ené
Žel. stanice:  Novara-Montalbano-Furnari (cca 2 km), odvoz € 10/cesta/auto 
Letiště: Catania (135 km), možnost transferu - viz ceník str. 6 
Letecká doprava: www.smartwings.com

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denního pobytu v období A-C.

BAIA RENELLA – ceny apartmánu za týden (€)  str. 22
Období Apartmán: TYP A TYP B TYP C TYP D
  Poč et lů žek: 2/4 4/6 4/6 6/8

A) 13. 04.-01. 06. a 14. 09.-30. 10. 290 340 390 450
B) 01. 06.-22. 06. a 31. 08.-14. 09. 330 380 430 490
C) 22. 06.-13. 07.   470 520 560 600
D) 13. 07.-27. 07.   530 600 670 750
E) 27. 07.-03. 08.  580 640 710 780
F) 03. 08.-10. 08.  690 750 810 900
G) 10. 08.-17. 08.   910 970 1040 1130
H) 17. 08.-24. 08.  710 770 840 930
I)   24. 08.-31. 08.  420 460 500 570

Cena apartmánu zahrnuje: spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný úklid apartmánu, sportovní 
zařízení, barbecue, Wi-Fi.
Plážový servis: volně  př ístupná pláž
Ložní prádlo a ručníky: vlastní nebo za příplatek € 14 osoba/výměna (úhrada na místě)
Pobyt: sobota/sobota
Postýlka: € 25/týden (na vyžádání)
Kauce: € 100, vratná
Malá zvíř ata:  povolena, zdarma
Parkoviště : zdarma, uzavřené
Žel. stanice: Castelvetrano (30 km), Palermo (120 km)
Letiště: Catania (150 km), Palermo (120 km), možnost transferu
Letecká doprava:  www.smartwings.com

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denního pobytu.

BAIA CALAVÀ *** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 22
Období Apartmán: MONO  BILO
  Poč et lů žek: 2/4  2/4
A) 25. 05.-01. 06. a 08. 09.-22. 09. 260   290
B) 01. 06.-15. 06. a 01. 09.-08. 09. 290   320
C) 15. 06.-29. 06.  310  340
D) 29. 06.-14. 07.  450  520
E) 14. 07.- 28. 07.  530  610
Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, ruč níky, spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný úklid 
apartmánu, plážový servis, vstup do miniclubu pro dě ti (č ervenec-srpen) a animač ní program.
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán
Stravování:  polopenze příplatek € 17 osoba/den, 50 % sleva pro děti 6-12 let, 

do 6 let zdarma (víno a min. voda zdarma)
Pobyt:  sobota/sobota nebo nedě le/nedě le, od 30/6 do 1/9 pouze nedě le/nedě le 
Postýlka:  € 5/den (nutno objednat př edem, úhrada na místě )
Malá zvíř ata: povolena (mimo společ enské prostory), př íplatek € 5/den
Parkoviště : vedle komplexu zdarma
Žel. stanice: Gioiosa Marea (2 km) odvoz € 8/cesta nebo Patti (10 km) € 20/cesta (1-8 osob)
Letiště :  Catania (140 km), možnost transferu - viz ceník str. 6 
Letecká doprava:  www.smartwings.com

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denního pobytu v období A-B.

EUROPEO – ceny apartmánu za 1 den (€)  str. 20
Období  Apartmán:  MONO  BILO
  Počet lůžek:  2/4  4/6

A) 01. 05.-01. 06. a 01. 09.-04. 10.  42  58
B) 01. 06.-01. 07. a 22. 08.-01. 09.  54  75
C) 01. 07.-20. 07.   68  92
D) 20. 07.-08. 08.   75  100
E) 08. 08.-22. 08.   85  125

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, ručníky, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid 
apartmánu, plážový servis a animační program (červenec-srpen). 
Plážový servis: zdarma slunečníky a lehátka na hotelové pláži (může být v období A omezen)
Pobyt: libovolný (min. 5 dní)
Postýlka: € 6/den v červnu a září, € 7 v červenci, € 8 v srpnu
Za poplatek: použití bazénu a Wi-Fi
Zvířata: povolena, příplatek € 3,60/den
Parkoviště:  zdarma, uvnitř komplexu
Žel. stanice: Catania (6 km), linková doprava
Letiště: Catania (8 km), možnost transferu – viz ceník str. 6
Letecká doprava: www.smartwings.com

SLEVA!

t

SLEVA!

SLEVA!

SLEVA!

NAXOS BEACH RESORT **** – ceny hotelu osoba/den (€)  str. 19
Období   VILKY  HOTEL
     S POLOPENZÍ  S POLOPENZÍ 

A) 13. 04.-11. 05. a 28. 09.-14. 10.  65  75
B) 11. 05.-15. 06. a 21. 09.-28. 09.  80  91
C) 15. 06.-20. 07. a 31. 08.-21. 09.  88  99
D) 20. 07.-10. 08. a 19. 08.-31. 08.  91  100
E) 10. 08.-19. 08.   135  144

Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulů žkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů  vč etně  
1/4 l vína a 1/2 l min. vody, použití bazénů  vč etně  lehátek a sluneč níků , sportovních hř išť , animač ní program 
a odvoz k lanovce v Taormině .

ALL INCLUSIVE
Možnost př ikoupení služby All inclusive v CK za speciální snížený př íplatek € 28 osoba/den. Umož-
ň uje konzumaci alkoholických i nealko studených a teplých národních nápojů , zmrzlin a ledových 
tř íští v barech od 10 hodin do pů lnoci a od 12 hodin konzumaci salátů , toustů , ovocných salátů  
a jiných snacks. Zahrnuje také nápoje v restauracích a plážový servis (od 3. ř ady) vč etně  plážových 
osušek. Nápoje v pianobaru a v restauracích “alla carte” se platí extra.

Plážový servis:  vstup na hotelovou pláž zdarma, pronájem sluneč níků  a lehátek za poplatek 
(mimo varianty All inclusive), garantován od 11/5 do 28/9 

Plná penze: př íplatek € 17/osoba/den v období A-C, € 19 v D-E
Př ímý výhled na moř e: př íplatek € 11/osoba/den (možný pouze z hlavní dudovy, úhrada v CK)
Pokoje Blue Naxos: př íplatek € 23 osoba/den (k dispozici v období B-E)
Deluxe Suite:  př íplatek € 15/osoba/den
Jednolů žkový pokoj:  hotelové pokoje př íplatek € 29/den v období A, € 35 v B, € 38 v C, € 40 v D, € 57 v E 

vilky př íplatek € 25/den v období A, € 31 v B, € 35 v C, € 36 v D, € 53 v E
Postýlka: € 8/den (nutno objednat př edem, úhrada na místě )  
Pobyt:  libovolný, min. 7 dní, př i pobytu kratším než 7 dní př íplatek € 10/osoba/den
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, uvnitř  komplexu, hlídané 
Žel. stanice:  Taormina-Giardini (6 km)
Letiště :  Catania (35 km), možnost transferu - viz ceník str. 6
Letecká doprava: www.smartwings.com

SLEVY NA 3. A 4. LŮ ŽKU: zdarma dě ti do 2 let (vč etně  stravy), 85 % dě ti 2-6 let. Sleva 50 % dě ti 6-12 let. 

SPECIÁLNÍ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP: 30 % do 31. 1. 2013, 20 % do 28. 2. 2013, 10 % do 30. 4. 2013
(mimo období E, min. 7 dní, nutno uhradit 50 % pobytu).

SPECIÁNÍ SLEVA 5 % PRO SENIORY nad 65 let (min. 7 dní, mimo období E).

SPECIÁLNÍ SLEVA 20 % PRO NOVOMANŽELE (min. 7 dní, mimo období E, není možné kombinovat se slevou za včasný nákup).

*Veškeré placené služby se platí kreditní kartou Naxos Card, kterou klienti obdrží př i svém př íjezdu do hotelu. 
Jmenované služby jsou garantované v termínu 11/5 až 21/9, v ostatních obdobích mohou být tyto služby 
redukovány nebo zrušeny.
*Pobytová taxa: povinný poplatek od 1/6 od 14 let € 1,50/den (úhrada na místě, může být změněno) 

oba/den

% dě ti 6-12 let.% dě ti 6 12 let.

SLEVA!

Transfers SICILIA - CATANIA Airport 2013
1 cesta - letiště Catania do/z hotelu max. 3 osoby max. 8 osob max. 19 osob
Catania   € 50  € 80 € 110 
G. Naxos - Taormina - Letojanni  € 90  € 150  € 180 
Sant΄Alessio   € 110  € 160  € 190 
Portorosa - San Saba - Milazzo  € 170  € 250  € 280 
Gioiosa Marea  € 180  € 260  € 350 

ALKANTARA – ceny apartmánu za 1 den (€)   str. 20
Období Apartmán:  MONO  BILO
  Poč et lů žek:  2  2/5

A) 23. 04.-13. 07. a 07. 09.-26. 10. 48  62
B) 13. 07.-03. 08. a 24. 08.-07. 09.  65  86
C) 03. 08.-24. 08.  106 130

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, ruč níky, spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný úklid 
apartmánu, klimatizaci nebo topení, použití bazénu, slunečníků a lehátek.
Plážový servis:  volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromé 

pláži s odvozem zdarma
Stravování:  snídaně příplatek € 7 osoba/den, polopenze € 16 osoba/den. Děti do 6 let 

zdarma, 6-12 let 50 % sleva (úhrada v CK)
Pobyt: libovolný
Přistýlka/postýlka: zdarma (na vyžádání)
Malá zvíř ata: povolena, zdarma
Parkoviště :  zdarma, uvnitř komplexu
Žel. stanice: Taormina-Giardini (8 km)
Letiště : Catania (35 km), možnost transferu – viz ceník str. 6
Letecká doprava: www.smartwings.com

*Pobytová taxa: povinný poplatek od 1/6 od 14 let € 0,50/den (úhrada na místě, může být změněno) 

SLEVA!

Speciální cena pro kolektivní transfer do oblasti G. Naxos - Taormina - Letojanni včetně asistence v češtině na letišti 
a okružní panoramatickou prohlídkou Catanie (cca 30 min) € 15 osoba/cesta (sobotní přílety se společností Smartwings). 
Delegátský servis na vyžádání € 7 osoba/týden (oblast G. Naxos - Taormina - Letojanni).
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PUGLIA
ALIMINI SMILE – ceny apartmánu za týden (€)  str. 23
Období Apartmán: VILKA VILKA
  Poč et lů žek: 2/4  4/6

A)  25. 05.-15. 06. a 07. 09.-21. 09. 250 320
B)  15. 06.-29. 06. a 31. 08.-07. 09. 350 450 
C)  29. 06.-13. 07. a 24. 08.-31. 08. 500 650 
D)  13. 07.-27. 07.  600 800 
E)  27. 07.-03. 08. a 17.08. - 24. 08. 750 1000 
F)  03. 08.-17. 08.  1000 1300

Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, ložní prádlo s týdenní výmě nou, spotř ebu el. proudu, plynu, vody, 
závě reč ný úklid apartmánu, použití bazénů  se sluneč níky a lehátky, tobogánů , sportovních hř išť , animač ní 
program, plážový servis a odvoz na privátní pláž.
Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 plážová křesla pro apartmán
Pobyt: sobota/sobota
Za poplatek: noční osvětlení hřišť
Ruč níky: vlastní nebo za příplatek € 5 osoba
Postýlka: € 70/týden (nutno objenat předem, úhrada na místě)
Kauce: € 100, vratná
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, uvnitř komplexu
Žel. stanice: Lecce (30 km)
Letiště : Bari (140 km), Brindisi (90 km), možnost transferu
Letecká doprava:  www.wizzair.com
Autobusová doprava: z ČR od 3300 Kč (zpáteční jízdenka)

CALAPETRALANA – ceny apartmánu za týden (€)  str. 25
Období Apartmán: BILO TRILO
  Poč et lů žek:  2/4 4/6

A)  11. 05.-25. 05. a 07. 09.-28. 09. 300 400
B)  25. 05.-08. 06. a 31. 08.-07. 09.  400 480
C)  08. 06.-22. 06.   500 600
D)  22. 06.-06. 07. a 24. 08.- 31. 08. 630 720
E)  06. 07.-13. 07.   980 1050
F)  13. 07.-27. 07.  1200 1350
G)  27. 07.-03. 08. a 17. 08.-24. 08. 1300 1500
H)  03. 08.-10. 08.  1400 1800
I)  10. 08.-17. 08  1600 1900

Cena apartmánu zahrnuje: použití bazénu, spotř ebu el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid apartmánu.
Plážový servis: volně  př ístupná pláž
Pobyt: sobota/sobota nebo úterý/úterý
Ložní prádlo: vlastní nebo za př íplatek € 10/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Ruč níky: vlastní nebo za př íplatek € 10/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Př istýlka/postýlka: € 30/týden v období A-F, € 50 v G-I (úhrada v CK)
Kauce: € 150, vratná
Malá zvíř ata: povolena, př íplatek € 30 (mimo společ enské prostory a pláž)
Parkoviště : zdarma, uzavř ené
Př ístav:  Olbia (40 km), odvoz € 45/osoba/cesta nebo Golfo Aranci (45 km), 

odvoz € 50/osoba/cesta, 20% př íplatek od 22 do 6 hodin
Letiště : Olbia (40 km), odvoz € 45/osoba/cesta, 20% př íplatek od 22 do 6 hodin 
Letecká doprava: www.smartwings.com

SFINALICCHIO – ceny apartmánu za týden (€)  str. 24
Období Bungalov: BILO A MONO BILO TRILO TRILO
  Poč et lů žek: 2/4 2/4 2/4 4 4/6

A)  01. 06.-22. 06. a 24. 08.-21. 09. 230 270 270 320 350
B)  22. 06.-29. 06.   260 300 300 350 380
C)  29. 06.-06. 07.   390 480 480 530 550
D)  06. 07.-27. 07.   410 500 500 560 580
E)  27. 07.-03. 08.  480 580 580 610 640

Cena apartmánu zahrnuje:  spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný úklid bungalovu a použití bazénu 
se slunečníky a lehátky.
Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu sluneč níku, lehátka a plážového 

křesla na hotelové pláži za poplatek € 6/den
Pobyt: sobota/sobota
Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek € 6/osoba/výměna (úhrada na místě)
Kauce: € 50, vratná
Malá zvíř ata:  povolena, zdarma
Parkoviště : zdarma, uvnitř komplexu
Žel. stanice:  Foggia (95 km), San Menaio (40 km)
Letiště : Bari (170 km), možnost transferu 
Letecká doprava: www.smartwings.com, www.wizzair.com
Autobusová doprava: z ČR od 3000 Kč, ze Slovenska od € 140 (zpáteční jízdenka)

SARDEGNA

ARCOBALENO – ceny apartmánu za týden (€) str. 24
Období Apartmán: Typ A Typ B Typ C Typ D VIP Přistýlka
  Poč et lů žek: 2/4 2/4 2/4 2/3 2/4

A)  18. 05.-01. 06. a 07. 09.-28. 09. 240 270 340 200 440 50
B)  01. 06.-15. 06.  330 360 430 300 530 60
C)  15. 06.-22. 06. a 31. 08.-07. 09. 460 490 560 400 660  70
D)  22. 06.-06. 07. a 24. 08.-31. 08. 650 680 750 600 850 95
E)  06. 07.-20. 07.  790 820 890 750 990 115
F)  20. 07.-03. 08.  930 960 1030 900 1130 145
G)  03. 08.-10. 08.  1000  1030 1100 950 1200 160 
H)  10. 08.-24. 08.  1300 1330 1400 1250 1500 180 

Cena apartmánu zahrnuje: spotř ebu el. proudu, plynu, vody, klimatizaci (15/6-31/8), použití bazénu, 
sluneč níků , lehátek, animač ní program od 15/6 do 31/8 a parkoviště . 
Závě reč ný úklid apartmánu: povinný poplatek € 35 (úhrada na místě )
Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých 

plážích nebo na hotelové pláži
Pobyt: sobota/sobota, v termínu 27/7-24/8 nutno objednat 14denní pobyt
Ložní prádlo:  vlastní nebo za př íplatek € 11 osoba/výmě na (úhrada na místě ) 
Ruč níky: vlastní nebo za př íplatek € 5/osoba/výmě na (úhrada na místě )
Př istýlka: př íplatek viz tabulka (nutno objednat př edem, úhrada na místě )
Postýlka:  €35 v období A, v ostatních obdobích € 50/týden (nutno objednat př edem, 

úhrada na místě ), povinný poplatek za dítě  do 2 let bez postýlky jako 5. osoba 
v apartmánu € 30/týden (úhrada na místě )

Kauce: € 100, vratná
Malá zvíř ata: povolena, př íplatek € 50/týden
Parkoviště : uzavř ené, zdarma 1 zastíně né parkovací místo/apartmán, každé další € 35/týden
Žel. stanice:  Foggia (95 km), San Menaio (35 km)
Letiště :  Bari (167 km), možnost transferu
Letecká doprava: www.wizzair.com
Autobusová doprava: z Č R od 3000 Kč , ze Slovenska od € 140 (zpáteč ní jízdenka)

*Pobytová taxa: povinný poplatek od 15/5 do 16/9 od 14 let € 0,60/den (max. 10 dní, úhrada na místě )

SPECIÁLNÍ NABÍDKA za vč asný nákup do 30. 4. 2013 – plážový servis zdarma v období A a B. 

10 % SLEVA z termínu 27/7-3/8 př i objednání 14denního pobytu.

ý

stě )

SLEVA!

SOLE & MARE – ceny apartmánu za den (€)  str. 26
Období Apartmán: BILO SOLE BILO MARE TRILO SOLE TRILO MARE
  Poč et lů žek: 2/4 2/4 4/6 4/6

A)  13. 04.-18. 05. a 28. 09.-25. 10. 36 38 40 44
B)  18. 05.-08. 06. a 07. 09.-28. 09. 38 44 48 61
C)  08. 06.-29. 06. a 31. 08.-07. 09.  66 79 85 98
D)  29. 06.-13. 07. a 24. 08.-31. 08. 92 110 118 130
E)  13. 07.-27. 07.   115 124 130 155
F)  27. 07.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 143 150 155 175
G)  10. 08.-17. 08.  170 195 208 240

Cena apartmánu zahrnuje: ubytování a ložní prádlo pro 1 manželské lůžko
Povinné poplatky:  spotř eba el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid apartmánu € 70/bilo, € 80/

trilo (úhrada na místě )
Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu sluneč níků  a lehátek na soukromých 

plážích
Ložní prádlo: vlastní nebo za povinný poplatek € 10 osoba (úhrada na místě )
Ruč níky: vlastní nebo za povinný poplatek € 8 osoba (úhrada na místě )
Pobyt:  libovolný, min. 7 dní 
Klimatizace: € 7/den (na vyžádání, úhrada na místě ) 
Postýlka: € 4/den (na vyžádání, úhrada na místě )
Kauce: € 200, vratná
Zvíř ata:  povolena v Sole, př íplatek € 50
Parkoviště :  př ed apartmány
Př ístav: Cagliari (60 km), odvoz na vyžádání
Letiště :  Cagliari (70 km), odvoz na vyžádání
Letecká doprava: www.smartwings.com

*Pobytová taxa: povinný poplatek od 1/6 do 30/9 od 12 let € 0,50/den (úhrada na místě )

SPECIÁLNÍ SLEVA: př i zakoupení 14denního pobytu zaplatíte pouze 12 dní. 

SLEVA!

CAPO BLU & SA MURTA BIANCA – ceny apartmánu za den (€)  str. 26
Období Apartmán: BILO TRILO
  Poč et lů žek: 2/4 4/5

A)  13. 04.-18. 05. a 28. 09.-25. 10. 36 44
B)  18. 05.-08. 06. a 07. 09.-28. 09. 38 61
C)  08. 06.-29. 06. a 31. 08.-07. 09.  66 98
D)  29. 06.-13. 07. a 24. 08.-31. 08. 92 130
E)  13. 07.-27. 07.   115 155
F)  27. 07.-10. 08. a 17. 08.-24. 08. 143 175
G)  10. 08.-17. 08.  170 240

Cena apartmánu zahrnuje: ubytování a ložní prádlo pro 1 manželské lůžko
Povinné poplatky:  spotř eba el. proudu, plynu, vody a závě reč ný úklid apartmánu 

€ 70/bilo, € 80/trilo (úhrada na místě )
Plážový servis:  volně  př ístupná pláž, možnost pronájmu sluneč níků  a lehátek na soukromých 

plážích
Ložní prádlo: vlastní nebo za povinný poplatek € 10 osoba (úhrada na místě )
Ruč níky: vlastní nebo za povinný poplatek € 8 osoba (úhrada na místě )
Pobyt:  libovolný, min. 7 dní 
Klimatizace: € 7/den (na vyžádání, úhrada na místě ) 
Přistýlka: € 10/den (na vyžádání, úhrada na místě ) 
Postýlka: € 4/den (na vyžádání, úhrada na místě )
Kauce: € 200, vratná
Zvíř ata:  zakázána
Parkoviště :  př ed apartmány
Př ístav: Cagliari (60 km), odvoz na vyžádání
Letiště :  Cagliari (70 km), odvoz na vyžádání
Letecká doprava: www.smartwings.com

*Pobytová taxa: povinný poplatek od 1/4 do 31/10 od 12 let € 0,25/den (úhrada na místě )

SPECIÁLNÍ SLEVA: př i zakoupení 14denního pobytu zaplatíte pouze 12 dní. 

SLEVA!

LETECKÁ DOPRAVA
výhodné letenky na Sicílii, Sardinii, do Kalábrie, 
Apulie a Kampánie najdete na www.smartwings.com 
a www.wizzair.com Rozšířenou nabídku ubytování najdete 

na našich webovýchstránkách www.calabria.cz
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ELBA

REZERVACE
Př i rezervaci (opci) si cestovní kancelář  mů že nezávazně  
rezervovat daný apartmán č i hotelový pokoj k urč enému 
dni. Př ed uplynutím tohoto dne musí CK zaslat závaznou 
objednávku, jinak se rezervace automaticky zruší. 
Závazná objednávka musí být vždy provedena písemnou 
formou – faxem nebo e-mailem. Musí obsahovat př esné 
datum pobytu, jméno klienta (př ípadně  poč et a vě k 
osob), název a př esný typ objednaného apartmánu č i 
pokoje. Každá objednávka zaslaná cestovní kancelář í 
musí být od Axet services písemně  potvrzena. Objed-
návky, které nebyly od Axet services  zpě tně  potvrzeny, 
jsou neplatné.

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny za ubytování a jiné služby jsou uvedeny v eurech. 
Př i závazné objednávce musí být zaplaceno 30 % z celko-
vé č ástky, zatímco doplatek musí být uhrazen nejpozdě ji 
do 35 dnů  př ed př íjezdem klientů . Je možné zaslat platby 

i jednorázově , v tomto př ípadě  je však nutno celou 
č ástku uhradit nejpozdě ji 50 dnů  př ed př íjezdem klientů . 
V př ípadě , že lhů ta mezi rezervací a odjezdem je kratší, 
a není tudíž možné dodržet výše uvedené podmínky, 
budou ze strany Axet services stanoveny jasné podmínky 
a jeden termín pro uhrazení celkové č ástky. Po obdržení 
doplatku pak Axet services zašle cestovní kancelář i 
doklady pro klienty. Tyto doklady obsahují cestovní 
voucher a př esné informace o ubytování a cestě . Př i 
nezaplacení celkové č ástky v urč ených termínech si Axet 
services vyhrazuje právo zrušit objednané služby, i když 
byla rezervace potvrzena.

ZRUŠENÍ POBYTU / SLUŽEB ZE STRANY CK / KLIENTA, 
STORNO POPLATKY 
V př ípadě  jedné nebo více výpově dí ze strany cestovní 
kancelář e nebo klienta je nutno uhradit následující storno 
poplatky, vyjádř ené procentem z celkové č ástky za objed-
nané služby nebo paušálním poplatkem:

•  Více než 40 dní př ed dnem nástupu je nutno uhradit 
jednotný poplatek za storno/změ nu objednávky € 12 

• od 39 do 30 dní př ed nástupem 10 % 
• od 29 do 21 dní př ed nástupem 30 %
• od 20 do 11 dní př ed nástupem 50 % 
• od 10 do 4 dní př ed nástupem 70 % 
• 3 dny př ed nástupem 100 % 
• Objednané služby je možno zrušit výhradně  písemnou 
formou, faxem nebo e-mailem. Storno objednaného 
pobytu/služeb bude provedeno ve chvíli, kdy Axet services 
oznámení obdrží. Všechny stornované pobyty/služby 
musí být od Axet services zpě tně  potvrzeny, v opač ném 
př ípadě  je storno neplatné. Za zrušení pobytu/služeb se 
100% storno poplatkem je nutno považovat i neohlášené 
nedostavení se na místo ubytování ve stanovené době .

ZMĚ NY V REZERVACI ZE STRANY CK / KLIENTA
Změ na v objednávce (v knihování) dosud objednaných 
služeb bude provedena v př ípadě , že tuto změ nu bude 
možno realizovat, a to za jednotný paušální poplatek € 
12. Jedná se o změ nu termínu, poč tu ubytovaných osob 
a změ nu typologie nebo ubytovacího stř ediska. Změ na 
ubytovacího stř ediska nebo termínu provedená v době  

kratší než 40 dní př ed nástupem je považována za zrušení 
pů vodní objednávky, a podléhá tedy uvedeným storno 
poplatků m.

ZMĚ NA / ZRUŠENÍ Z DŮ VODU VYŠŠÍ MOCI
Axet services si v př ípadě  nutnosti vyhrazuje právo zrušit 
objednané služby. V př ípadě , že objednaný hotel č i 
apartmán nebude k dispozici z dů vodu nepř edvídatelných 
událostí, bude nahrazen jinou kapacitou ve stejné nebo 
vyšší kvalitě . V př ípadě , že objednavatel nebude s touto 
změ nou souhlasit, bude mu vrácena celá uhrazená č ástka 
bez storno poplatků . Bude-li klient s př eknihováním 
(změ nou) souhlasit, nemá již vů č i Axet services jakékoliv 
další nároky.

REKLAMACE
Reklamace a stížnosti musí být hlášeny bě hem pobytu klientů  
našemu zastoupení v Itálii, kde se klienti dohovoř í č esky, 
anglicky, ně mecky a italsky. Kvalifi kovaní pracovníci Axet 
services se vynasnaží nedostatky odstranit, v krajním př ípadě  
nabídnout jiné, stejně  kvalitní služby. Pokud závady nebudou 
na místě  odstraně ny, je nutné písemně  je reklamovat v maxi-
málním termínu 3 mě síců  po návratu ze zájezdu.

HOTEL TORRICELLA / POSTUMIA / ALTAVILLA str. 27
NETTO ceny osoba/den (€)
Období  pouze ubytování

A) 01. 01.-01. 08. a 01. 09.-31. 12.  33
B) 01. 08.-01. 09.  35

Cena hotelů  zahrnuje: ubytování ve 2 až 4lů žkových pokojích.
Snídaně :  př íplatek € 5/osoba/den
Za poplatek:  Wi-Fi v hotelu Postumia € 5/den
Jednolů žkový pokoj: př íplatek € 15/den, € 25 v Postumia
Postýlka: na vyžádání € 10/den (úhrada v CK)
Pobyt:  libovolný
Zvíř ata:  zakázána
Parkoviště : zdarma, uzavř ené

Slevy na 3. a 4. lů žku dě ti do 12 let: 10% sleva.

HOTEL SALARIA (Řím) – NETTO ceny osoba/den (€)
Období  pouze ubytování

A) 01. 01.-31. 12.   35

Cena hotelu zahrnuje: ubytování s ranní kávou nebo čajem.
Jednolů žkový pokoj: př íplatek € 18/den
Postýlka: na vyžádání € 10/den (úhrada v CK)
Pobyt:  libovolný
Zvíř ata:  povolena
Parkoviště : zdarma

*Pobytová taxa: povinný poplatek od 10 let € 2/den (úhrada na místě )

Všeobecné podmínky

ORTANO MARE **** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 27
Období Apartmány: BILO BILO TRILO
  Poč et lů žek:  2 3/4 4/6

A)  12. 05.-19. 05. a 15. 09.-29. 09. 280 340 490
B)  19. 05.-09. 06. a 08. 09.-15. 09. 370 470 640
C)  09. 06.-16. 06. a 01. 09.-08. 09. 440 570 880 
D)  16. 06.-30. 06.  630 790 1200 
E)  30. 06.-07. 07. a 25. 08.-01. 09. 830 1000 1520
F)  07. 07.-04. 08.  970 1170 1750 
G)  04. 08.-25. 08.  1250 1480 2150 

Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo a ruč níky s výmě nou, spotř ebu el. proudu, plynu, vody, závě reč ný 
úklid apartmánu, použití bazénů , sluneč níků  a lehátek, plážový servis, použití tenisových kurtů  a minifot-
balového hř iště , plážového volejbalu a kánoí, od 3/6 do 16/9 bohatý animač ní program vč etně  výuky sportů  
a cvič ného potápě ní.
Plážový servis: zdarma sluneč ník, lehátko a plážové kř eslo pro apartmán
Stravování:  Př íplatek 7x več eř e nebo obě dy € 175 (od 30/6 do 25/8 € 210). Cena zahrnuje 

víno, min. vodu a soft drinks. Sleva 50 % dě ti 2-12 let, zdarma dě ti do 2 let 
(úhrada na místě )

Př istýlka: € 70/týden (úhrada na místě )
Postýlka: € 5/den (úhrada na místě )
Pobyt:  nedě le/nedě le, na vyžádání libovolné (min. 3 dny)
Kauce: € 150, vratná
Zvíř ata:  zakázána
Parkoviště : zdarma, uzavř ené
Př ístav:  Rio Marina (4 km) nebo Portoferraio (30 km) - trajekty z Piombina
Letiště : Pisa (110 km)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za vč asný nákup do 31. 3. 2013, 5 % při objednání 60 dní před nástupem.

a

SLEVA!

Na www.jizniitalie.cz najdete další možnosti 
ubytování v centru mě sta Ř íma anebo v jiných 
č ástech Itálie.

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ 
a) Klienti jsou povinni dodržovat všechny podmínky 
ubytování, vč etně  doby př íjezdu a odjezdu. 
b) V př ípadě , že klienti plánují př íjezd č i odjezd na jinou 
dobu, než je stanovena, je tř eba na tuto skuteč nost 
upozornit př edem.
c) V př ípadě  odjezdu klientů  př ed stanoveným termínem 
jsou povinni př edat vše v poř ádku a nemají právo uplatň o-
vat náhrady za nevyč erpané služby. 
d) V cenách za ubytování je ve vě tšině  př ípadů  zahrnut 
také závě reč ný úklid apartmánu. Klienti však vždy musí 
zanechat apartmán, zejména kuchyň ský kout, uklizený. 
V opač ném př ípadě  se úč tuje poplatek ve výši € 25 až 100.

PŘ ÁNÍ A POŽADAVKY KLIENTŮ 
Př idě lování ubytovací kapacity (pokoje nebo apartmánu) 
vyplývá z možností ubytovatele, který se snaží klientů m 
vyhově t. Eventuální požadovaná př ání klientů  musí být 
hlášena společ ně  s objednávkou ubytování. Tyto požadav-
ky však nelze považovat za př edem potvrzené a netvoř í 
souč ást závazku Axet services vů č i klientů m, i když byly 
nahlášeny vč as. Axet services garantuje pouze požadavky 
podmíně né př íplatkem uvedeným v katalogu.

PŘ ÍJEZDY / ODJEZDY NA / Z MÍSTA UBYTOVÁNÍ
Ubytování ve všech hotelech a rezidencích probíhá mezi 
17. až 20. hodinou (pokud není urč eno jinak). Na konci 
pobytu musí být apartmány uvolně ny do 10 hodin. Př esné 
informace o ubytování obdrží klienti př ed svým odjezdem 
společ ně  s cestovním voucherem. Tyto pokyny je nutné 
př esně  dodržovat, v ně kterých ubytovacích zař ízení nejsou 
akceptovány př íjezdy po 21. hodině  (pokud na ně  nebyla 
recepce př edem upozorně na). Axet services neruč í za škody, 
které mohou cestujícímu vzniknout v dů sledku zpoždě ní.

STAV A VYBAVENÍ APARTMÁNŮ 
Apartmány jsou kompletně  vybaveny základním 
nábytkem a kuchyň skými potř ebami pro pobyt př edpoklá-

daného poč tu osob. Ve vybavení nejsou č isticí prostř edky, 
mýdla, toaletní papír, utě rky a sirky. Deky, vzhledem k vel-
mi př íznivým klimatickým podmínkám, nejsou ve vě tšině  
rezidencí k dispozici. Ložní prádlo si klienti mohou zapů jč it 
až na místě , nebo př ivézt vlastní. V ně kterých př ípadech 
je nutné si ložní prádlo objednat př edem (viz tabulky). 
Pod názvem ložní prádlo se v Itálii rozumí 1 prostě radlo 
na lů žko, 1 na př ikrytí, nikoliv deka, a povlak na polštář . 
Konfi gurace koupelen bývá velmi úsporná a č asto je spr-
cha ř ešena př ímým výstupem vedle sanitárního zař ízení. 
(Pokud si klienti př ejí vyšší standard, doporuč ujeme výbě r 
z ubytovacích objektů  vyšší kategorie). Veškeré zař ízení 
odpovídá italskému standardu pro prázdninové ubytování. 
Za př ípadné ztráty vzniklé bě hem pobytu nepř ebírá Axet 
services žádnou odpově dnost.

VYOBRAZENÍ
Publikované obrázky mají př edevším ilustrač ní charakter, 
neboť  není možné zobrazit všechny typy ubytování. 
Ubytovací zař ízení, apartmány a pokoje však odpovídají 
typu a popisu v katalogu.

KAUČ NÍ POPLATEK
Kauci skládají klienti př i př íjezdu do rezidence. Tato kauce 
slouží jako náhrada př i vzniku př ípadných škod. V př ípadě , 
že žádné škody nevzniknou, je kauce v plné výši klientů m 
př i odjezdu vrácena. Odjíždě jí-li klienti mimo úř ední 
hodiny, je kauce po odeč tení manipulač ních poplatků  
navrácena prostř ednictvím CK.

ZAŘ ÍZENÍ HOTELŮ , PRÁZDNINOVÝCH STŘ EDISEK 
A REZIDENCÍ
Období př ed a po sezoně  př ináší vedle výhodných cen i tu 
skuteč nost, že ně která zař ízení a služby (bazény, plážový 
servis, diskotéky, pů jč ovny, obchody, restaurace, zábavní 
a sportovní programy apod.) jsou omezeny nebo nejsou 
v provozu. Veškeré údaje o zař ízeních a službách jednotli-
vých stř edisek uvedené v katalogu odpovídají informacím 

známým v době  uzávě rky katalogu. Axet services
si proto vyhrazuje právo změ nit údaje uvedené v tomto 
katalogu z technických, provozních nebo jiných dů vodů . 
Upozorň ujeme klienty, že u prázdninových stř edisek 
v Itálii se označ ení kategorie hvě zdič kami vztahuje 
př edevším na rozsah a kvalitu celkového zař ízení stř ediska 
a služeb, nikoliv na úroveň  vybavení apartmánů  nebo 
hotelových pokojů .

WI-FI
Wi-Fi př ipojení je zdarma nebo za poplatek (viz ceník 
hotelu). Dle možností každého hotelového komplexu je 
Wi-Fi signál vě tšinou limitován na centrální č ást stř ediska 
jako je recepce, bar, bazén apod. Rozsah, sílu signálu a př í-
padné technické výluky nemů že Axet services ovlivnit.

ZVÍŘ ATA
V hotelích a rezidencích, není-li uvedeno jinak, jsou povo-
lena zvíř ata pouze malých rozmě rů . Poplatky za dezinfekci 
apartmánů  a pokojů  se platí př ímo na místě  (viz tabulky).

PLÁŽE / BAZÉNY
Pod pojmem„plážový servis“ se rozumí pronájem 
1 sluneč níku a 2 lehátek, popř . rozkládacích plážových kř esel 
na privátní pláži. Plážový servis, není-li uvedeno jinak, je 
fakultativní a platí se př ímo na místě . Pláže jsou v jižní Itálii 
z velké vě tšiny volně  př ístupné, vedle nich se nacházejí také 
privátní pláže, kde si 1 sluneč ník a 2 lehátka mů žete pro-
najmout za poplatek € 5 –20 za den. V ně kterých hotelích 
jsou tyto poplatky již zahrnuty v ceně  nebo je plážový servis 
zdarma (viz ceník). V bazénech je povinné používat koupací 
č epice. V době  polední pauzy (cca od 13 do 17 hodin) jsou 
vě tšinou bazény uzavř eny.

STRAVOVÁNÍ / ZVYKLOSTI
Pestrost a typ stravy jsou dány zvyklostí místní kuchyně  
a úrovní ubytovací kapacity. V Itálii, a to zejména 
na jihu, jsou snídaně  kontinentální, není-li uvedeno 
jinak. Kontinentální snídaní se rozumí teplý nápoj (káva, 
č aj, kakao, mléko), bílé peč ivo nebo suchary, máslo, 
džem, ně kde i med. Italská snídaně  je velmi jednoduchá, 
neboť  brzy poté následuje tzv. druhá snídaně  neboli 

vydatný obě d (seconda colazione – pranzo). Proto vám 
doporuč ujeme, je-li to možné, př iplatit si posílenou 
snídani (viz ceník) nebo plnou penzi. Po obě dě  následuje 
v Itálii všemi dodržovaná odpolední siesta, která trvá 
př ibližně  od 13 do 17 hodin. V této době  jsou všechny 
obchody a kancelář e zavř ené. Proto je otevírací doba 
obchodů  prodloužena do 21 hodin i déle, kancelář í př i-
bližně  do 20 hodin. Švédské stoly, self-servis a stolování 
formou bufetu př edstavují samoobslužné stravování 
s bohatým výbě rem teplé i studené stravy. Stravování 
s obsluhou nabízí vě tšinou možnost výbě ru z ně kolika 
př edložených menu. Není-li uvedeno jinak, nejsou 
nápoje zahrnuty v ceně .

VODA
V ně kterých objektech nelze označ it vodu za pitnou. 
Výjimeč ně  mů že dojít i k problému s jejím zásobováním. 
V ně kterých apartmánech mů že být teplá voda zavedena 
jen v koupelně .

KLUBOVÁ KARTA
Ve vě tšině  prázdninových stř edisek je nutné si př i př íjezdu 
zakoupit klubovou kartu (v ně kterých př ípadech je 
bezplatná – viz „klubová karta“ v ceníku). Tato karta 
hostů m umožň uje zdarma využívat služby, sportovní 
a zábavní zař ízení, která jsou vyjmenována v popisu 
každého komplexu. V období př ed a po sezoně  mohou být 
vyjmenované služby, a to zejména zábavní a sportovní 
program, znač ně  omezeny.

TRANSFERY Z NÁDRAŽÍ
Projeví-li klienti zájem o odvoz z nádraží do místa 
ubytování, je tř eba odvoz vyžádat př edem, společ ně  
s ubytováním. Vzhledem k č astému zpoždě ní vlaků  není 
tř eba uvádě t př esný č as př íjezdu. Po př íjezdu do cílové 
stanice musí pak klienti zatelefonovat do stř ediska, které 
poté transfer zajistí. Klienti mohou transfer objednat také 
prostř ednictvím telefonické Asistenč ní služby klientů . 
Př i nevyužití transferu, který zajišť uje rezidence nebo 
hotel obvykle v pracovní době  př ibližně  od 9 do 20 hodin 
(za poplatek i bezplatně ), nemají klienti nárok na fi nanč ní 
kompenzaci v př ípadě , že si odvoz zajistí sami.

Důležité informace pro klienty




