
 
 
 

 
 
 

 
 
Stejně jako v minulých letech pro Vás i letos organizujeme pobyt se cvičením pod vedením výborné cvičitelky 
Mgr. Markéty Stoklasové. Nabízíme Vám jedinečnou možnost aktivního strávení Vaší dovolené na krásném 
poloostrově Jižní Itálie na Garganu – Mattinata – areál Villaggio Riccio. Areál Villaggio Riccio je vybaven 
recepcí, barem, obchůdkem se smíšeným zbožím, dětským hřištěm s trampolínou, ping-pongovým stolem, 
půjčovnou sportovních potřeb (badminton, tenis, míče). Městečko Mattinata, které má přibližně 7000 obyvatel 
se nachází v jižní a možná nejkrásnější části poloostrova Gargano asi 30 minut pomalé pěší chůze od areálu 
Villaggio Riccio. Má klidnou pěší zónu s úzkými uličkami, tak typickými pro jižní Itálii, elegantními obchůdky, 
romantickými kavárničkami a pizzeriemi. 

     Ubytování v APT  TRILO 4-6 osob  a BILO pro 4 osoby 

 Areál Villaggio Riccio je 50m od oblázkové pláže, dlouhé cca 1500m. 
 Je zde denní bar a restaurace s POLOPENZÍ v ceně. 
 APT mají 2 ložnice se 2/3 lůžky, sociální zařízení, kuchyňský kout.  
 Venkovní terasu s posezením.  

Cvičební plocha a sportovní služby 
 zastřešená tělocvična a  multisportovní hřiště 
 beach-volejbalové hřiště 

 
      
 

 
 

 
     Cena zahrnuje 

 7x ubytování v APT Trilo/Bilo  4-6 os. 
 cvičení 2x denně 
 polopenze: rautová snídaně, večeře- 

polévka + hl. jídlo/ výběr ze 2 menu 
 povlečení, ručník, toaletní papír, jar 
 půjčení sportovních potřeb zdarma 
 závěrečný úklid, služby delegáta 
 pojištění CK proti úpadku 

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

    Poplatek na místě:  
 rekreační taxa 2,60 EUR/os./noc 
 cena nezahrnuje cestovní pojištění  

     Informace a rezervace:                   Ve spolupráci s:                                

                                  GARGANO CK s.r.o. 
Mgr.Markéta Stoklasová                         Gorkého 1, 602 00Brno 

      tel.: 604 366 066                                         tel.:      +420 542 212 800 
      e-mail: info@fitano.cz                               mob.:  +420 608 330 419  
      www.fitano.cz                                            gargano@gargano.cz 

      Nástupní místa:  Ostrava, Brno. (Z Brna do cílové destinace cca 18h.)        

 

 

 Polopenze a cvičení 

             v ceně! 

  9.290  Kč 

 
 
      * základní cena pro 6 osob TRILO 4/6 
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