Stejně jako v minulých letech pro Vás i letos organizujeme pobyt s aerobikem pod vedením výborné cvičitelky
Mgr. Markéty Stoklasové. Nabízíme vám jedinečnou možnost aktivního strávení vaší dovolené v Itálii
v přitažlivém letovisku Marina di Camerota, které leží na pobřeží chráněného přírodního parku Cilento.
Původem stará rybářská vesnička dnes láká k procházkám do nedalekého lodního přístavu a kouzelných uliček
plných obchůdků, cukráren a restaurací. Rozmanité pobřeží se spoustou jeskyní dělají z této oblasti ráj pro
potápěče. Komplex Villaggio delle Sirene *** je obklopen středomořskou vegetací s pozvolným vstupem do
Thyrénského moře cca 150 m a do centra Mariny di Cameroty 1 km. Pláže jsou hrubo písčité s oblázky.

Ubytování v APT pro 4 osoby v Komplexu Sirene






Vzdálenost k pláži je cca 150 m.
APT BILO jsou ve 2. a 3. patře třípatrové budovy bez balkonu,
pro 4 osoby: ložnice s manželskou postelí, dále pokoj
se 2 lůžky , sociální zařízení, kuchyňský kout na zastřešené
terase. S sebou: utěrku, ručníky, jar, toaletní papír, povlečení.

Cvičební plocha a sportovní služby
 hřiště umělým trávním povrchem na cvičení
 vstup do fit centra (v ceně)
 bazén se slunečníky a lehátky (v ceně)

Cena zahrnuje
 7x ubytování v ATP zděný pro 4 os.**
 asistence delegáta
 pojištění CK proti úpadku

 cvičení 2x denně a posilovnu
 dopravu klimatizovaným autobusem
 bazén se slunečníky a lehátky

Slevy
 děti do 12 let -1000 Kč
 necvičící -500 Kč

Další možné ubytování **
** BGL dřevo pro 4 osoby za příp. + 640/os.
* * BGL zděný pro 4 osoby za příplatek + 1010/os.
** Možnost i menšího počtu osob s dopl. na ATP či BGL (ceny v CK).

Pobytová taxa: 7 EUR/os./týden/ úhrada na místě.
Možnost pojištění vč. storna: 29 Kč/os./den.

Cvičení už v ceně!

8.250 Kč*
* NUTNÁ REZERVACE + záloha do 15.1.2019 !

__

Platby a splátkový kalendář:
* Do 15.1. 2019 základní cena při zaplacené záloze 4000Kč !
* Od 16.1. 2019 již cena: 8.650 Kč !!!
 Číslo účtu 128263369/ 0800
 Doplatek celé částky do 25.4.2019

Informace a rezervace:
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