
sk. Fitano, Stoklasová M. 

KAMPÁNIE 
Marina di Camerota, Villaggio delle Sirene 

 
 

MARINA DI CAMEROTA - leží na pobřeží chráněného 
přírodního parku Cilento. Je to původně stará rybářská 
vesnička. Nedaleký lodní přístav s promenádou láká                   
k procházkám, tak jako kouzelné uličky plné obchůdků, 
cukráren a restaurací. Rozmanité pobřeží se spoustou 
přírodních jeskyní a bohatý podmořský život, dělají z této 
oblasti ráj pro potápěče. 
 

VILLAGGIO DELLE SIRENE*** - atraktivní komplex obklopený 
středomořskou vegetací, vzdálenost od moře cca 150 m (písek 
s oblázky, pozvolný vstup do moře), centrum Mariny di 
Cameroty cca 1km. K dispozici je bazén se slunečníky a 
lehátky, hřiště na volejbal, fitness centrum, bar, restaurace. 
Vhodné pro skupiny se sportovním zaměřením – prostor             
na cvičení.  
 

Bungalov (BGL) 4 (dřevěný): ložnice s manželským lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, předsíň, sociální zařízení. Vybavený 
kuchyňský kout je na zastřešené terase.  
 

Termín  
vč. dopravy  

2022 

Villaggio delle Sirene 

BGL dřevo  4 – cena/os. 

3 os. v BGL 4 os. v BGL 

24. 6. - 3. 7. 10.890,-Kč 10.390,-Kč 
 

Cena obsahuje: doprava busem, 7x ubytování (sobota-sobota), spotřebu 
energií, využití bazénu, fitness centra, volejbalové hřiště, 1 slunečník + 2 
křesla/APT/BGL na soukromé pláži, pojištění CK proti  úpadku, delegát 
(asistence) v oblasti. 
 

 
 

Povinné poplatky: (úhrada na místě) turistická taxa 1-2€/os.                   
od 10 r./den.   
 

Příplatky pouze při méně než 30 osobách na akci:  
svoz po trase Ostrava - Olomouc á 400,-Kč/os.  
 

Stravování: vlastní vaření  
 
 
 

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

Pojištění: komplexní pojištění (vč. léčebných výloh a storna zájezdu) á 330,-Kč/os.; možnost připojištění covid (karanténa v 
místě pobytu) á 340,-Kč/os.   
 

 
 

Různé: v APT/BGL nejsou deky ani povlečení. Ručníky, věci osobní a hygienické potřeby vzít s sebou. Úklid si provádí klienti 
sami. Ložní prádlo a ručníky lze pronajmout á 10€/os./výměnu.  
 

 
 

Nástupní místa: Nástupní místa bez příplatku: Brno, Svitavy, Polička.                 
Konečná trasa zájezdu (přes Rakousko nebo SRN) bude upřesněna při kompletaci zájezdu, podle nástupních míst všech 
klientů.  
 
 

Platí pro skupiny minimálně 30 platících osob. 
 


