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AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO KALÁBRIE A KAMPÁNIE

ČESKÁ REPUBLIKA
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: lenkacadska

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

AXET SERVICES - tour operator BOOKING:

Do vybraných středisek je zajištěna doprava luxusními autokary.
Základní cena zpáteční jízdenky z ČESKÉ REPUBLIKY do KALÁBRIE činí 

3590 Kč (Praia a Mare, San Nicola, Scalea)

Základní cena zpáteční jízdenky z ČESKÉ REPUBLIKY do KAMPÁNIE činí

3490 Kč (Paestum, Camerota, Ascea, Palinuro)
Podrobné informace o cenách a odjezdových místech 
obdržíte u našich partnerů:
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

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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CALABRIA

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)  09. 05.-30. 05. a 12. 09.-26. 09.  280 280 310
B)  30. 05.-13. 06. a 29. 08.-12. 09. 320 320 350
C)  13. 06.-27. 06.   450 450 500
D)  27. 06.-11. 07. a 22. 08.-29. 08. 560 560 630

SPORTING CLUB **** – ceny apartmánu za týden (€) str. 6
Období Apartmán: BILO BILO TRILO DUPLEX
  Počet lůžek: 2/4 2/5 4/6 4/8

A)  24. 05.-14. 06. a 13. 09.-27. 09. 220 260 300 350
B)  14. 06.-21. 06. a 06. 09.-13. 09. 260 290 350 400
C)  21. 06.-05. 07. a 30. 08.-06. 09. 290 320 380 430
D)  05. 07.-19. 07.  460 510 580 660
E)  19. 07.-02. 08.  530 590 660 760
F)  02. 08.-09. 08. a 23. 08.-30. 08. 690 780 890 1020
G)  09. 08.-23. 08.  1170 1270 1430 1610
Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, ložní prádlo s týdenní výměnou, Wi-Fi, spotřebu el. proudu, plynu, 
vody, plážový servis, použití bazénu, slunečníků a lehátek, použití kánoí, animační program od 14/6 do 13/9 
a odvoz na hotelovou pláž od 7/6 do 20/9.
Povinné poplatky: závěrečný úklid apartmánu € 50 (úhrada na místě)
Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 plážová křesla pro apartmán od 7/6 do 20/9
Ruč níky: vlastní nebo za př íplatek € 5 osoba/výmě na
Postýlka: € 70/týden (nutno objednat př edem)   
Pobyt: neděle/neděle
Kauce: € 100, vratná 
Zvíř ata: zakázána
Parkoviště : zdarma, uvnitř  rezidence
Žel. stanice: Praia a Mare (2 km), možnost odvozu za poplatek € 10/cesta (1-7 osob)
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 3590 Kč (zpáteč ní jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 31. 3. 2015.

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

A)  01. 04.-13. 06. a 29. 08.-31. 10.  140
B)  13. 06.-04. 07.   190
C)  04. 07.-18. 07. a 22. 08.-29. 08. 290
D)  18. 07.-01. 08.   380
E)  01. 08.-08. 08.  500
F)  08. 08.-22. 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 3590 Kč (zpáteční jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14 denního pobytu.

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

A)  09. 05.-30. 05. a 12. 09.-26. 09.  38 44
B)  30. 05.-13. 06. a 29. 08.-12. 09. 43 50
C)  13. 06.-27. 06.  48 54
D)  27. 06.-11. 07. a 22. 08.-29. 08. 55 62
Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí nebo plnou penzí, Wi-Fi, plážový 
servis, použití bazénu, slunečníků a lehátek, použití tenisových kurtů a všech sportovních hřišť, animační 
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 25/7 a od 22/8
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 ČR od 3590 Kč (zpáteční 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)  23. 05.-13. 06. a 05. 09.-26. 09. 350 380 430
B)  13. 06.-04. 07.   400 450 530
C)  04. 07.-01. 08. a 29. 08.-05. 09. 500 600 700
D)  01. 08.-29. 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 ČR od 3590 Kč (zpáteční 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)  13. 06.-27. 06. a 05. 09.-12. 09. 270 290 310 350 380
B)  27. 06.-04. 07. a 29. 08.-05. 09. 310 330 350 390 420 
C)  04. 07.-18. 07.  380 410 450 500 570
D)  18. 07.-01. 08. a 22. 08.-29. 08. 430 480 530 630 730
E)  01. 08.-08. 08.  580 650 730 850 980 
F)  08. 08.-15. 08.  790 900 1000 1250 1400
G)  15. 08.-22. 08.  680 750 830 950 1100
Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, 
použití bazénu, slunečníků a lehátek a od 20/6 do 5/9 odvoz na pláž a zpět.
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 ČR od 3590 Kč (zpáteční jízdenka)

Transfers LAMEZIA TERME Airport 2015
Ceny transferu za 1 cestu - letiště Lamezia Terme do/z hotelu  max. 3 osoby  max. 8 osob max. 16 osob
Marina di Zambrone - Sellia Marina  € 80  € 110 € 140
Capo Vaticano - Marinella di Cutro  € 100  € 120 € 160
Praia a Mare - San Nicola Arcella - Scalea - Sangineto  € 170  € 200 € 270
Brancaleone  € 170  € 200 € 270

Transfers NAPOLI Airport 2015
Ceny transferu za 1 cestu - letiště Napoli do/z hotelu  max. 3 osoby  max. 8 osob max. 16 osob

Praia a Mare - San Nicola Arcella – Scalea  € 290  € 420 € 580
Marina di Camerota  € 290  € 420 € 580  

    G) 09. 08.-23. 08.         1170         1270          1430          1610

SPECIÁLNÍ SLEVA 20 % za včasný nákup do 30. 4. 2015.

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 vína a min. vody, příplatek € 17 osoba/den (nutno objednat předem)
Ložní prádlo:  vlastní nebo za příplatek € 6/osoba/výměna (úhrada na místě)
Ručníky:  vlastní nebo za příplatek € 6/osoba/výměna (úhrada na místě)
Pobyt:  sobota/sobota
Kauce:  € 30, vratná
Zvíř ata:   povolena zdarma do 25/7 a od 22/8
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 ČR od 3590 Kč (zpáteční jízdenka) 
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CALABRIA

SLEVA!
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)  23. 05.-06. 06. a 05. 09.-26. 09.  160 170 180 200 210 220 230 240
B)  06. 06.-13. 06. a 29. 08.-05. 09.  220 230 250 260 270 280 300 340
C)  13. 06.-27. 06. a 22. 08.-29. 08. 260 270 280 300 310 330 350 400
D)  27. 06.-11. 07.  300 310 330 350 360 380 410 470
E)  11. 07.-25. 07.  330 340 360 390 400 420 450 510
F)  25. 07.-01. 08.  370 380 410 440 480 510 540 600
G)  01. 08.-08. 08. a 15. 08.-22. 08.  440 450 480 510 560 600 630 740
I)   08. 08.-15. 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 přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých 

plážích. Pronájem 1 slunečníku, lehátka a plážového křesla na pláži rezidence 
s bezplatným  odvozem € 5/den (červen a září), € 8/den (červenec), € 10 (srpen). 

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 3590 Kč  (zpáteč ní jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denního pobytu.

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

A)  21. 06.-28. 06. a 30. 08.-06. 09. 39
B)  28. 06.-12. 07. a 23. 08.-30. 08. 52 
C)  12. 07.-26. 07.  58 
D)  26. 07.-09. 08. a 16. 08.-23. 08. 65 
E)  09. 08.-16. 08.  84
Cena hotelu zahrnuje:  ubytování ve dvoulůžkových hotelových pokojích nebo v depandancích s klimatizací 

a polopenzí, plážový servis, použití kánoí a animační program (21/6-6/9).
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník, lehátko a plážové kř eslo pro pokoj
Nápoje: zdarma
Pobyt: neděle/neděle nebo 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 ČR od 3590 Kč (zpáteční 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)  23. 05.-20. 06. a 29. 08.-19. 09. 190 280
B)  20. 06.-27. 06. a 22. 08.-29. 08. 280 350
C)  27. 06.-04. 07.  300 400
D)  04. 07.-11. 07  340 460
E)  11. 07.-18. 07.  400 550 
F)  18. 07.-25. 07.  450 600 
G)  25. 07.-08. 08. a 15. 08.-22. 08. 980 1100
H)  08. 08.-15. 08.  1250 1400

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

KLUBOVÁ KARTA: Zdarma v období do 11/7 a od 22/8. V ostatních obdobích je nutno si kartu 
zakoupit přímo na recepci za poplatek € 25/osoba/týden, € 20/osoba/týden děti 3-10 let, zdarma 
děti do 3 let. Karta umožňuje použití bazénu se slunečníky a lehátky, všech sportovních zařízení 
a možnost zúčastnit 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 (nutno objednat předem) 

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: z ČR od 3590 Kč (zpáteční jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % za včasný nákup do 30. 3. 2015.

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

A) 02. 05.-30. 05. a 05. 09.-26. 09.  270
B) 30. 05.-27. 06.  340
C) 27. 06.-11. 07.  450
D) 11. 07.-25. 07.  520
E) 25. 07.-08. 08.   560
F) 08. 08.-15. 08.  870
G) 15. 08.-22. 08.  490
H) 22. 08.-05. 09.  380
Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu.
Plážový servis:  volně přístupná nebo soukromá pláž za poplatek 1 slunečník a 2 plážová křesla 

€ 30/týden (květen, červen a září), € 40 (červenec), € 50 (srpen)
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 3590 Kč (zpáteční jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 4. 2015.

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

A)  07. 06.-21. 06. a 30. 08.-20. 09. 210 310 420
B)  21. 06.-05. 07.  370 560 650 
C)  05. 07.-26. 07.  540 680 820 
D)  26. 07.-09. 08. a 16. 08.-30. 08. 760 890 1080 
E)  09. 08.-16. 08.  1000 1270 1470
Cena apartmánu zahrnuje:  spotřebu el. proudu, plynu, vody, ložní prádlo s týdenní výměnou, závěrečný 

úklid apartmánu, použití kánoí a animační program (21/6-5/9)
Plážový servis: zdarma 1 sluneč ník, lehátko a plážové kř eslo pro apartmán
Pobyt: neděle/neděle nebo 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 ČR od 3590 Kč (zpáteční 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. 01.-27 06. a 22. 08.-31. 12. 340 430
B)  27. 06.-04. 07.  360 460
C)  04. 07.-25. 07.  460 610
D)  25. 07.-08. 08.  590 740
Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, použití bazénu 
a lehátek, tenisového kurtu, hřiště 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
Stravování:   večeře příplatek € 14 osoba/den, děti 3-12 let € 9, do 3 let zdarma. 

Snídaně € 6, děti 3-12 let € 4, do 3 let zdarma (nutno objednat předem).
Pobyt:  sobota/sobota, na vyžádání libovolný (min. 7 dní)
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 zvířata všech velikostí, příplatek € 20
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 ČR od 3590 Kč (zpáteční jízdenka)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 3. 2015.

z ceník str 2

SLEVA!

ík t 2

SLEVA!

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 4. 2015.  (slevy není možné kombinovat)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % z levnějšího týdne při zakoupení 14denního pobytu.  (slevy není možné kombinovat)

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

A)  23. 05.-13. 06. a 12. 09.-19. 09.  190 270 340
B)  13. 06.-20. 06.  240 300 370
C)  20. 06.-27. 06. a 05. 09.-12. 09.  280 360 430
D)  27. 06.-11. 07. a 29. 08.-05. 09.  420 560 700
E)  11. 07.-25. 07.   520 640 780
F)  25. 07.-01. 08. a 22. 08.-29. 08.  840 970 1030
G)  01. 08.-08. 08.  940 1090 1150
H)  08. 08.-15. 08.   1440 1720 1780
I)  15. 08.-22. 08.  1320 1590 1650
Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, 
použití bazénu se slunečníky a lehátky, využití služeb miniclubu pro děti, plážového servisu, použití kánoí, 
sportovního zařízení a po celé léto možnost účastnit se animačního programu.
Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán v ceně 
Stravování:   polopenze včetně ¼ l vína a ½ l min. vody příplatek € 16 osoba/den, děti do 3 

let zdarma, 3-12 let € 13 (nutno objednat předem)
Pobyt:  sobota/sobota
Ložní prádlo:  vlastní nebo za příplatek € 5/osoba/výměna (úhrada na místě)
Ruč níky:  vlastní nebo za příplatek € 5/osoba/výměna (úhrada na místě)
Postýlka:  € 5/den (na vyžádání) 
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

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 4. 2015 (mimo stravu).

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

A)  31. 05.-14. 06. a 06. 09.-13. 09. 40  43
B)  14. 06.-28. 06.  42  47
C)  28. 06.-12. 07. a 23. 08.-06. 09. 47  52
D)  12. 07.-26. 07.  53  59
E)  26. 07.-02. 08.  66  73
F)  02. 08.-09. 08. a 16. 08.-23. 08. 79  87
G)  09. 08.-16. 08.  85  94
Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulů žkových pokojích s klimatizací, ložní prádlo, ruč níky a polopenzi 
s přílohami formou bufetu.

KLUBOVÁ KARTA: Zdarma, umožňuje použití bazénu se slunečníky a lehátky, využití služeb 
miniclubu pro děti, plážového servisu včetně plážového volejbalového hřiště, tenisového kurtu, 
minifotbalového hřiště a kánoí, a po celé léto možnost účasti při výuce sportů a zábavních 
vystoupení.

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro pokoj v ceně  
Nápoje: víno a min. voda zdarma
Plná penze: příplatek € 5/osoba/den
Pobyt: sobota/sobota nebo nedě le/nedě le
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 € 40/cesta 1-4 osoby, každá další osoba € 5
Letecká doprava:  www.smartwings.com

SLEVY NA 3.,  4. a 5. LŮŽKU: zdarma děti do 2 let včetně stravy, 50 % děti 2-12 let, 20 % dospělí.

p

KLUBOVÁ KARTA: Zdarma, umožňuje použití bazénu se slunečníky a lehátky, využití služeb
miniclubu pro děti, plážového servisu včetně plážového volejbalového hřiště, tenisového kurtu, 
minifotbalového hřiště a kánoí, a po celé léto možnost účasti při výuce sportů a zábavních
vystoupení.

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

SLEVA!

MY VILLA EDEN – ceny apartmánu za den (€)  str. 15
Období  Apartmán:  MONO  BILO  TRILO  TRILO S  PŘISTÝLKA
  Počet lůžek:  2/3  2/3  2/6  4/6  

A)  01. 04.-29. 05.   26  29  36  60  8
B)  29. 05.-11. 07.   38  50  60  77  10
C)  11. 07.-25. 07.   63  80  98  110  12 
D)  25. 07.-08. 08. a 22. 08.-29. 08.  95  100  120  132  14
E)  08. 08.-22. 08.  104  110  147  160  15
F)  29. 08.-12. 09.  44  50  60  77  10
G)  12. 09.-24. 10.   36  40  50  69  8
Cena apartmánu zahrnuje:   klimatizaci, ložní prádlo, ručníky, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný 

úklid apartmánu a použití bazénu se slunečníky a lehátky.
Plážový servis: volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na privátní pláži
Pobyt: libovolný, min. 3 dny
Postýlka: € 5/den (nutno objednat předem, úhrada na místě)
Kauce: € 100, vratná
Zvířata: povolena malého vzrůstu za příplatek € 10/den
Parkoviště:  uzavřené, zdarma 1 parkovací místo/apartmán, každé další € 50/týden (nutno 

objednat předem, úhrada na místě)
Žel. stanice: Ricadi (odvoz zdarma)
Letiště:  Lamezia Terme (50 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com

SPECIÁLNÍ SLEVA 15 % za včasný nákup do 31. 3. 2015.

CORA CLUB – ceny apartmánu za týden (€)  str. 13
Období  Apartmán: MONO BILO TRILO 
  Počet lůžek: 2 2/3 5

A)  07. 06.-21. 06. a 06. 09.-20. 09. 190 220 230
B)  21. 06.-28. 06.   240 300 310
C)  28. 06.-05. 07.   270 320 340
D)  05. 07.-12. 07. a 30. 08.-06. 09.   320 350 380
E)  12. 07.-19. 07. a 23. 08.-30. 08. 340 370 400
F)  19. 07.-26. 07.  390 420 470
G)  26. 07.-02. 08.  590 650 1300
H)  02. 08.-09. 08. a 16. 08.-23. 08. 1170 1300 1630
I)  09. 08.-16. 08.  1300 1560 1820
Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, klimatizaci, spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid 
apartmánu.

KLUBOVÁ KARTA: Zdarma do 26/7 a od 23/8, povinný poplatek € 130 bilo2, € 160 bilo3, € 170 
trilo4, € 190 trilo5 za týden (úhrada na místě). Umožňuje použití bazénu se slunečníky a lehátky, 
využití služeb miniclubu pro děti, plážového servisu, sportovního zařízení a po celé léto možnost 
účastnit se bohatého animačního programu.

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán v ceně 
Stravování:  polopenze včetně ¼ l vína a ½ l min. vody příplatek € 16 osoba/den, 

děti do 6 let zdarma, 6-12 let € 13 (min. 7 dní, nutno objednat předem)
Pobyt: neděle/neděle nebo sobota/sobota
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 5 osoba/výměna
Postýlka:  € 10/den (nutno objednat předem, 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 

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 4. 2015 (mimo období 9/8-16/8).
SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % u 14denního pobytu (slevy není možné kombinovat a neplatí pro stravu).

ALBATROS – ceny apartmánu za týden (€)  str. 11
Období Apartmán: BILO  BILO  TRILO Emmesse 
  Poč et lů žek: 2/3 4/5 6/8 

A)  31. 05.-14. 06. a 06. 09.-13. 09.  230 260 370 
B)  14. 06.-28. 06.  290 340 400 
C)  28. 06.-12. 07. a 23. 08.-06. 09.  420 470 - 
D)  12. 07.-26. 07.  540 620 - 
E)  26. 07.-02. 08.   650 700 - 
F)  02. 08.-09. 08. a 16. 08.-23. 08. 770 840 - 
G)  09. 08.-16. 08.  850 980 - 
Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu.

KLUBOVÁ KARTA: Zdarma, umožňuje použití bazénu se slunečníky a lehátky, využití služeb 
miniclubu pro děti, plážového servisu včetně plážového volejbalového hřiště, tenisového kurtu, 
minifotbalového hřiště a kánoí, a po celé léto možnost účasti při výuce sportů a zábavních 
vystoupení.

Plážový servis: 1 sluneč ník a 2 lehátka pro apartmán v ceně 
Stravování:  polopenze včetně vína a min. vody příplatek € 25 osoba/den, děti do 3 let 

zdarma, 3-12 let € 19. Obědy nebo večeře € 19 osoba/den, děti do 3 let 
zdarma, 3-12 let € 12 (nutno objednat předem)

Pobyt: neděle/neděle nebo sobota/sobota
Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek € 5 osoba/výměna (úhrada na místě)
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 5 osoba/výměna (úhrada na místě)
Postýlka: € 5/den (na vyžádání) 
Kauce: € 50, vratná
Zvíř ata: zakázána (povolena zdarma v depandanci Emmesse)
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

CALABRIA

SLEVA!

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.

TORRE RUFFA ROBINSON *** – ceny hotelu s polopenzí osoba/den (€)  str. 14
Období  STANDARD FAMILY FAMILY COMFORT JEDNOLŮŽKOVÝ
    STANDARD STUDIO  POKOJ

A)  13. 06.-27. 06. a 05. 09.-12. 09. 37 38 40 42 46
B)  27. 06.-04. 07. a 29. 08.-05. 09. 41 42 44 49 52 
C)  04. 07.-18. 07.  46 47 48 55 57
D)  18. 07.-01. 08. a 22. 08.-29. 08. 67 68 70 48 85
Cena apartmánu zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí formou bufetu včetně 
nápojů, použití bazénu, plážový servis, animační program (14/6-7/9), použití tenisového kurtu, hřiště pro 
minifotbal, plážového volejbalu a stolního tenisu.
Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 plážová křesla pro pokoj, lehátko příplatek € 3/den
Nápoje: zdarma víno a min. voda
Plná penze: příplatek € 7 osoba/den
Pobyt: sobota/sobota nebo neděle/neděle (na vyžádání libovolný)
Postýlka: € 8/den
Zvířata: zakázána
Parkoviště: zdarma, uzavřené
Žel. stanice: Ricadi (2 km), odvoz zdarma
Letiště: Lamezia Terme (60 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava: www.smartwings.com

SPECIÁLNÍ SLEVA v období A-B 15 % za včasný nákup do 31. 3. 2015.
SLEVY NA 3. LŮŽKU: zdarma děti do 14 let včetně stravy, 50 % na 4. lůžku. 30 % dospělí na 3. a 4. lůžku.

SLEVA
pro děti

SPECIÁLNÍ DÁREK od nového majitele střediska: voucher pro každý den pobytu na plážový servis
zdarma na nejkrásnějších plážích v oblasti Capo Vaticano.
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OLD RIVER – ceny apartmánu za týden (€)  str. 15
Období Apartmán:  BILO A  TRILO B
  Počet lůžek:  2/4  4

A)  29. 04.-20. 06. a 29. 08.-03. 10. 290  360
B)  20. 06.-04. 07.   360  430
C)  04. 07.-25. 07. a 22. 08.-29. 08.  560  630
D)  25. 07.-01. 08.  670  740
E)  01. 08.-22. 08.   1110  1240
Cena apartmánu zahrnuje:  použití bazénu, slunečníků, lehátek, použití tenisového kurtu, minifotbalového 

hřiště, stolního tenisu, animační program, spotřebu el. proudu, plynu a vody.
Povinný poplatek: závěrečný úklid apartmánu € 30 (úhrada na místě)
Plážový servis:  volně přístupná pláž, možnost pronájmu 1 slunečníku a 2 plážových křesel na 

hotelové pláži za příplatek € 10/den
Pobyt: sobota/sobota
Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek € 10 osoba, nutná týdenní výměna (úhrada na místě)
Ručníky:  vlastní nebo za příplatek € 10 osoba/výměna (úhrada na místě)
Přistýlka:  5. a 6. lůžko v trilo, příplatek € 10 osoba/den (úhrada na místě)
Postýlka:  € 10/den
Kauce: € 100, vratná
Malá zvířata:  povolena, příplatek € 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

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 3. 2015.

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)  23. 05.-06. 06. a 05. 09.-26. 09.  210  250  290  310
B)  06. 06.-13. 06. a 29. 08.-05. 09.  280  320 350 380
C)  13. 06.-27. 06. a 22. 08.-29. 08. 340 380 410 440
D)  27. 06.-11. 07.  410  480 560 590 
E)  11. 07.-01. 08.  490  590 700 720
F)  01. 08.-22. 08.  730 980  1240 1300
Cena apartmánu zahrnuje:  ložní prádlo, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, 

použití slunečníků a lehátek u bazénu, plážový servis, použití všech sportovních 
zařízení, windsurfi ngů a kánoí, diskotéku a animační program od 1/6 do 15/9.

Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 lehátka pro apartmán
Stravování: oběd nebo večeře příplatek € 16 osoba/den (nutno objednat předem) 
Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný)
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 5 osoba/výměna
Postýlka: € 20/týden (úhrada na místě)
Kauce: € 25, vratná
Malá zvířata: povolena zdarma
Parkoviště: zdarma, hlídané, 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
SPECIÁLNÍ SLEVA: 10 % u 14denních pobytů do 1/8 a od 22/8
SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 4. 2015. (slevy není možno kombinovat)

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

A)  23. 05.-13. 06. a 29. 08.-26. 09.  39  46
B)  13. 06.-04. 07.   46  53
C)  04. 07.-08. 08. a 15. 08.-29. 08.  51  62
D)  08. 08.-15. 08.  60  75
Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích s klimatizací, polopenzí nebo plnou penzí, 
použití slunečníků a lehátek u bazénu, plážový servis, použití všech sportovních zařízení, windsurfi ngů a 
kánoí, diskotéku a animační program od 1/6 do 15/9.
Plážový servis: zdarma 1 slunečník 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

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)  06. 06.-13. 06. a 29. 08.-19. 09. 270
B)  13. 06.-27. 06. a 22. 08.-29. 08. 350
C)  27. 06.-12. 07.  500
D)  12. 07.-01. 08.  670
E)  01. 08.-22. 08.  1200
Cena apartmánu zahrnuje:  klimatizaci, ložní prádlo, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid 

apartmánu, plážový servis, použití bazénu, sportovních hřišť a bohatý 
animační program.

Plážový servis: 1 slunečník a 2 plážová křesla pro apartmán zdarma
Stravování:  polopenze příplatek € 16 osoba/den, děti do 6 let zdarma, 6-12 let € 13 

(nutno objednat předem)
Pobyt:  sobota/sobota
Za poplatek: noční osvětlení hřišť
Ručníky:  vlastní nebo za příplatek € 5/osoba/výměna (úhrada na místě)
Postýlka:  € 5/den (úhrada na místě)
Kauce: € 100, vratná
Zvířata:  zakázána
Parkoviště:   zdarma, uvnitř komplexu
Žel. stanice:  Botricello
Letiště:  Lamezia Terme (60 km), možnost transferu - viz ceník str. 2
Letecká doprava:  www.smartwings.com

  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)  21. 06.-28. 06. a 30. 08.-06. 09. 120 150  210 350
B)  28. 06.-05. 07.   170 200 260 400
C)  05. 07.-19. 07.  250 300 390 600
D)  19. 07.-02. 08. a 23. 08.-30. 08. 400 450 570 870
E)  02. 08.-09. 08.   600 650 770 1150
F)  09. 08.-16. 08.  800 850 970 1350
G)  16. 08.-23. 08.   750 800 920 1300 

Cena apartmánu zahrnuje: ubytování s klimatizací. 
Povinné poplatky:   ložní prádlo, spotřeba el. proudu, plynu a vody € 30/osoba/týden, zdarma 

děti do 2 let a závěrečný úklid apartmánu € 30/mono, € 40/bilo, € 60 quadri 
(úhrada na místě).

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 45/osoba/týden, € 35 děti 3-14 let, zdarma pro děti do 
3 let (úhrada na místě). Umožňuje použití bazénu slunečníků a lehátek, plážového servisu, 
služeb miniclubu pro děti a všech sportovních zařízení komplexu, a po celé léto možnost zúčastnit 
se také výuky tenisu, aerobiku, latinskoamerických tanců a pestrých zábavních vystoupení.

Plážový servis: 1 slunečník, lehátko a plážové křeslo pro apartmán v ceně 
Pobyt:  neděle/neděle
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 10/osoba/výměna (úhrada na místě)
Přistýlka/postýlka:  € 70/týden (nutno objednat předem)
Za poplatek: noční osvětlení hřišť 
Kauce: € 100, vratná
Malá zvířata:  povolena, příplatek € 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 
SPECIÁLNÍ SLEVA: 5 % u 14denních pobytů
SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 15. 5. 2015

KLUBOVÁ KARTA: Povinný poplatek € 45/osoba/týden, € 35 děti 3-14 let, zdarma pro děti do
3 let (úhrada na místě). Umožňuje použití bazénu slunečníků a lehátek, plážového servisu,
služeb miniclubu pro děti a všech sportovních zařízení komplexu, a po celé léto možnost zúčastnit 
se také výuky tenisu, aerobiku, latinskoamerických tanců a pestrých zábavních vystoupení.

Plážový servis: 1 slunečník lehátko a plážové křeslo pro apartmán v ceně

KALÁBRIE
... umění, kultura, dobré jídlo 

a vynikající víno

KALÁBRIE
je obklopena Jónským a Tyrhénským mořem. Vyznačuje se 
především čistotou a průzračností moře, které omývá sluncem 
zalité pobřeží a pro nás horkým podnebím, které zde trvá 
od dubna do října. Vrcholky Apenin, vyzdobené typickými 
městečky s úzkými uličkami se střídají se zelenými sady 
citrónovníků, pomerančovníků, olivovými háji a zlatavými, 
velmi málo zalidněnými plážemi, omývanými křišťálově čistou 
vodou teplého tyrkysově zabarveného moře.

CALABRIA

em)

SLEVA!

SLEVA!

OLD RIVER – ceny hotelu osoba/den (€)  str. 15
Období    POLOPENZE
     

A)  29. 04.-20. 06. a 29. 08.-03. 10.  34
B)  20. 06.-04. 07.    40
C)  04. 07.-25. 07. a 22. 08.-29. 08.   47
D)  25. 07.-01. 08.   54
E)  01. 08.-22. 08.    94
Cena hotelu zahrnuje:   ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí, použití bazénu, slunečníků, 

lehátek, použití tenisového kurtu, minifotbalového hřiště a stolního tenisu.
Plážový servis:  volně přístupná pláž, možnost pronájmu 1 slunečníku a 2 plážových křesel na 

hotelové pláži za příplatek € 10/den
Klimatizace: € 10/den
Nápoje: nejsou zahrnuty v ceně
Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný)
Jednolůžkový pokoj: příplatek € 20/den
Postýlka:  € 10/den
Malá zvířata:  povolena, příplatek € 30
Parkoviště:  zdarma pro každý pokoj 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
SLEVY NA 3. A 4. LŮŽKU: zdarma děti do 2 let (mimo stravy), 50 % děti 2-13 let, 30 % dospělí.
SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 03. 2015.

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 4. 2015. (slevy není možno kombinovat)

* Pobytová taxa: povinný poplatek od 10 let € 1/den do 1/7 a od 1/9, € 1,50/den od 1/7 do 1/9 (úhrada na místě, může být změněno)  

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30. 4. 2015.
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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.-16. 05. a 10. 10.-31. 12.  180 210 230 
B) 16. 05.-06. 06. a 19. 09.-10. 10.   220 250 290
C) 06. 06.-13. 06. a 29. 08.-19. 09.  290 320 360
D) 13. 06.-04. 07.  350 440 530 
E) 04. 07.-18. 07.   410 560 690
F) 18. 07.-01. 08.  570 630 760
G) 01. 08.-22. 08.  1000 1040 1300
H) 22. 08.-29. 08.  380 490 600
Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody, plážový servis, použití bazénu, fi tness a 
animační program.
Povinné poplatky: závěrečný úklid apartmánu € 20/apartmán (úhrada na místě)
Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 lehátka pro apartmán
Stravování:  obědy anebo 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 ručníky: vlastní nebo za příplatek € 10/osoba/výměna (úhrada na místě)
Přistýlka: příplatek 10 %
Postýlka: € 5/den (úhrada na místě)
Kauce:  € 50, vratná
Malá zvířata: povolena zdarma
Parkoviště: vedle rezidence, zdarma 
Žel. stanice:  Messina (25 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.-06. 06. a 29. 08.-31. 12. 190 230 280
B) 06. 06.-13. 06. a 22. 08.-29. 08.  220 260 310
C) 13. 06.-04. 07.   320 420 550
D) 04. 07.-25. 07. a 15. 08.-22. 08.  450 590 690
E) 25. 07.-08. 08.  550 760 1000
F) 08. 08.-15. 08.  810 930 1190
Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu.
Plážový servis: volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromé pláži
Pobyt: sobota/sobota, na vyžádání libovolný, min. 7 dní 
Klimatizace/topení: € 50/týden (úhrada na místě) 
Ložní prádlo/ručníky:  vlastní nebo za příplatek € 7/osoba/výměna (úhrada na místě)
Přistýlka/postýlka:  € 30/týden (nutno objednat předem, úhrada na místě)
Za poplatek: použití bazénu 
Kauce: € 50, vratná
Malá zvířata: povolena, zdarma
Parkoviště: zdarma, uzavřené
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 10 % u 14denního pobytu v období A-C.

BAIA CALAVÀ *** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 22
Období Apartmán: MONO BILO
  Poč et lů žek: 2/4 2/4

A) 07. 06.-14. 06. a 06. 09.-20. 09. 260  290
B) 14. 06.-21. 06. a 30. 08.-06. 09. 290  320
C) 21. 06.-05. 07.  310 340
D) 05. 07.-12. 07.  400 500
E) 12. 07.- 26. 07.  450 600
Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo, ručníky, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmá-
nu, plážový servis, použití sportovních hřišť, vstup do miniclubu pro děti (červenec-srpen) a animační program.
Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 lehátka pro apartmán
Stravování:  polopenze příplatek € 16/osoba/den, děti 6-12 let € 13, do 6 let zdarma 

(víno a min. voda zdarma) - nutno objednat předem
Klimatizace: € 10/den (na vyžádání)
Pobyt:  neděle/neděle, na vyžádání libovolný 
Postýlka:  € 5/den (nutno objednat předem, úhrada na místě)
Malá zvířata: povolena (mimo společenské prostory), příplatek € 50
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 10% za včasný nákup do 30. 4. 2015.
SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % u 14denního pobytu v období A a B.  (slevy se nevztahují na stravu)

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.  45  60
B) 01. 06.-01. 07. a 22. 08.-01. 09.  57  78
C) 01. 07.-20. 07.   70  95
D) 20. 07.-08. 08.   78  105
E) 08. 08.-22. 08.   88  130
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)
Stravování: snídaně příplatek € 5 italská, € 8 kontinentální, večeře € 19 osoba/den
Pobyt: libovolný (min. 5 dní)
Přistýlka/postýlka: € 5/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!

SLEVA!

SLEVA!

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

A) 18. 04.-09. 05. a 26. 09.-17. 10.  67  77
B) 09. 05.-13. 06.   84  93
C) 13. 06.-18. 07. a 29. 08.-26. 09.  93  102
D) 18. 07.-08. 08. a 17. 08.-29. 08.  96  105
E) 08. 08.-17. 08.   135  147
Cena hotelu zahrnuje: ubytování ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí formou švédských stolů včetně 
1/4 l vína a 1/2 l min. vody, použití bazénů včetně lehátek a slunečníků, sportovních hřišť, animační program 
a odvoz k lanovce v Taormině.

ALL INCLUSIVE
Možnost přikoupení služby All inklusive v CK za speciální snížený příplatek € 28 osoba/den. 
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.

Plážový servis:  vstup na hotelovou pláž zdarma, pronájem slunečníků a lehátek za 
poplatek (mimo varianty All inclusive), garantován od 9/5 do 26/9 

Plná penze:  příplatek € 17/osoba/den v období A-C, € 19 v D-E
Přímý výhled na moře: příplatek € 13/osoba/den (možný pouze z hlavní budovy, úhrada v CK)
Pokoje Blue Naxos: příplatek € 23 osoba/den (k dispozici v období 6/6-19/9)
Deluxe Suite:  příplatek € 15/osoba/den
Jednolůžkový pokoj:  hotelové pokoje příplatek € 29/den v období A, € 35 v B, € 39 v C, 

€ 41 v D, € 57 v E. Vilky příplatek € 26/den v období A, € 32 v B, 
€ 36 v C-D, € 53 v E.

Postýlka: € 8/den (nutno objednat předem, úhrada na místě) 
Pobyt:   libovolný, min. 7 dní, při pobytu kratším než 7 dní příplatek 

€ 10/osoba/den
Zvířata: 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. LŮŽKU: zdarma děti do 2 let (včetně stravy), 85 % děti 2-6 let. Sleva 50 % děti 6-12 let. 
SPECIÁLNÍ SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP: 25 % do 28. 2. 2015, 15 % do 31. 3. 2015, 10 % do 30. 4. 2015 
(min. 7 dní, nutno uhradit 50 % pobytu).

SPECIÁNÍ SLEVA 5 % PRO SENIORY nad 65 let (min. 7 dní).

% děti 6 12 let

SLEVA!

Transfers CATANIA Airport 2015 - ceny transferu za 1 cestu - 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 TRILO
  Poč et lů žek:  2  2/5 2/6

A) 23. 04.-13. 07. a 07. 09.-26. 10. 45  55  80
B) 13. 07.-03. 08. a 24. 08.-07. 09.  70  85  120
C) 03. 08.-24. 08.  115  130  160
Cena apartmánu zahrnuje:  ložní prádlo, ručníky, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný 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 € 10/den (1 slunečník a 2 lehátka)     
Stravování:  snídaně příplatek € 7 osoba/den, polopenze € 16 osoba/den. Děti do 6 let 

zdarma, 6-12 let 50 % sleva (nutno objednat předem)
Pobyt: libovolný
Přistýlka/postýlka: zdarma (na vyžádání)
Malá zvířata: 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 14 let € 0,50/den (úhrada na místě, může být změněno) 

SPECIÁLNÍ SLEVA 15 % za včasný nákup do 31. 3. 2015 pro ubytování v období do 27/6 a od 5/9 
(nevztahuje se na stravu).

SLEVA!

Speciální cena pro kolektivní transfer do oblasti G. Naxos - Taormina - Letojanni včetně asistence v češtině na letišti,
výkladem a okružní panoramatickou prohlídkou Katánie (cca 30 min) € 15 osoba/cesta (sobotní přílety se společností Smartwings). 
* pro kolektivní transfer do Sant Alessio (htl Kennedy) příplatek € 10/osoba/cesta
Delegátský servis na vyžádání € 9 osoba/týden (oblast G. Naxos - Taormina – Letojanni).

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) 11. 02.-30. 05. a 05. 09.-05. 11. 290 320 350 400
B) 30. 05.-11. 07.  360 400 430 480
C) 11. 07.-01. 08. a 29. 08.-05. 09.  520 560 590 650
D) 01. 08.-08. 08. a 22. 08.-29. 08.  650 700 730 800
E) 08. 08.-22. 08.  780 850 900 1000
Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, 
sportovní zařízení, barbecue, Wi-Fi.
Plážový servis: volně přístupná pláž
Ložní prádlo a ručníky: vlastní nebo za příplatek € 14 osoba/výměna (úhrada na místě)
Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný)
Postýlka: € 20/týden (na vyžádání)
Kauce: € 100, vratná
Malá zvířata:  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.

* Veškeré placené služby se platí kreditní kartou Naxos Card, kterou klienti obdrží při svém příjezdu do hotelu. 
Jmenované služby jsou garantované v termínu 9/5 až 26/9, v ostatních obdobích mohou být tyto služby redukovány 
nebo zrušeny.
* Pobytová taxa: povinný poplatek od 14 let € 1,50/den (úhrada na místě, může být změněno)

7=6 objednáte-li 7 dní v termínu 4/7-11/7, 24/4-31/5 a 21/9-1/11 zaplatíte 6 dní (slevy není možno kombinovat).

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % v případě obsazení apartmánu pouze 2 osobami.

ma 

SLEVA!

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

SPECIÁLNÍ SLEVA 5 % za včasný nákup do 31. 3. 2015.  (slevy se nevztahují na stravu)



7

PUGLIA
ALIMINI SMILE – ceny apartmánu za týden (€)  str. 23
Období  Apartmán:  BILO  BILO  BILO  TRILO   TRILO 

  Počet lůžek:  2  3  4  4/5  4/6

A)  31. 05.-14. 06.   300  350  440  600  670
B)  14. 06.-21. 06. a 06. 09.-13. 09.  340  380  480  640  700
C)  21. 06.-28. 06.   520  560  650  830  900
D)  28. 06.-05. 07. a 30. 08.-06. 09.  600  640  730  920  990
E)  05. 07.-26. 07.  680  720  810  1020  1080
F)  26. 07.-02. 08.  850  900  980  1170  1230
G)  02. 08.-09. 08.   940  980  1070  1270  1330
H)  09. 08.-16. 08.   1270  1310  1400  1620  1690
I)  16. 08.-23. 08.  1170  1220  1300  1500  1560
J)  23. 08.-30. 08.  870  920  1000  1180  1240
Cena apartmánu zahrnuje: klimatizaci, ložní prádlo s týdenní výměnou, ručníky, spotřebu el. proudu, 
plynu, vody, závěrečný úklid apartmánu, použití bazénů se slunečníky a lehátky, tobogánů, sportovních hřišť, 
animační program, plážový servis a odvoz na privátní pláž.
Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 plážová křesla pro apartmán
Pobyt: neděle/neděle
Za poplatek: noční osvětlení hřišť
Postýlka: € 70/týden (nutno objednat předem, úhrada na místě)
Kauce: € 100, vratná
Zvířata: zakázána
Parkoviště: zdarma, uvnitř komplexu
Žel. stanice: Lecce (30 km)
Letiště: Bari (140 km), Brindisi (90 km), možnost transferu
Letecká doprava:  www.wizzair.com

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

A)  09. 05.-23. 05. a 05. 09.-26. 09. 350 450
B)  23. 05.-06. 06. a 29. 08.-05. 09.  450 530
C)  06. 06.-20. 06.   550 650
D)  20. 06.-04. 07. a 22. 08.- 29. 08. 700 800
E)  04. 07.-11. 07.   1050 1150
F)  11. 07.-25. 07.  1200 1350
G)  25. 07.-01. 08. a 15. 08.-22. 08. 1300 1500
H)  01. 08.-08. 08.  1400 1800
I)  08. 08.-15. 08  1600 1900
Cena apartmánu zahrnuje:  použití bazénu, spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu.
Plážový servis: volně přístupná pláž
Pobyt: sobota/sobota nebo úterý/úterý
Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek € 10/osoba/výměna (úhrada na místě)
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 10/osoba/výměna (úhrada na místě)
Přistýlka/postýlka: € 30/týden v období A-F, € 50 v G-I (úhrada v CK)
Kauce: € 150, vratná
Malá zvířata: povolena, příplatek € 30 (mimo společenské prostory a pláž)
Parkoviště: zdarma, uzavřené
Přístav:  Olbia (40 km), odvoz € 45/osoba/cesta nebo Golfo Aranci (45 km), odvoz € 50/

osoba/cesta, 20% příplatek od 22 do 6 hodin
Letiště: Olbia (40 km), odvoz € 45/osoba/cesta, 20% příplatek 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)  16. 05.-27. 06. a 22. 08.-19. 09. 300 330 350 380 420
B)  27. 06.-18. 07.   470 490 530 590 700
C)  18. 07.-01. 08.   500 520 550 620 730
Cena apartmánu zahrnuje: spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid bungalovu a použití bazénu 
se slunečníky a lehátky.
Plážový servis: zdarma 1 slunečník, lehátko a plážové křeslo pro apartmán
Pobyt: sobota/sobota
Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek € 6/osoba/výměna (úhrada na místě)
Kauce: € 50, vratná
Zvířata:  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

SARDEGNA

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

A)  23. 05.-06. 06. a 05. 09.-26. 09. 230 260 330 60
B)  06. 06.-20. 06.  340 370 440 70
C)  20. 06.-04. 07. a 29. 08.-05. 09. 490 530 600 95
D)  04. 07.-18. 07.  780 810 880 115
E)  18. 07.-01. 08.  920 950 1020 145
F)  01. 08.-08. 08.  990 1020 1090 160
G)  08. 08.-22. 08.  1290  1320 1380 180 
H)  22. 08.-29. 08.  680 700 780 95 
Cena apartmánu zahrnuje:   spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný úklid, klimatizaci (13/6-29/8), 

Wi-Fi, použití bazénu, slunečníků, lehátek, animační program od 13/6 do 29/8 
a parkoviště. 

Plážový servis:  volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých 
plážích nebo na hotelové pláži

Pobyt: sobota/sobota, v termínu 1/8-29/8 nutno objednat 14denní pobyt
Ložní prádlo:  vlastní nebo za příplatek € 11 osoba/výměna (úhrada na místě) 
Ručníky: vlastní nebo za příplatek € 5/osoba/výměna (úhrada na místě)
Přistýlka: příplatek viz tabulka (nutno objednat předem, úhrada na místě)
Postýlka:  € 35/týden v období A, € 50 v ostatních obdobích, povinný poplatek za dítě do 

2 let bez postýlky jako 5. osoba v apartmánu € 30/týden (úhrada na místě)
Kauce: € 100, vratná
Malá zvířata: povolena, příplatek € 50/týden
Parkoviště:  uzavřené, zdarma 1 zastíněné 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

SPECIÁLNÍ NABÍDKA za včasný nákup do 30. 4. 2015 – plážový servis zdarma v období A-B.  

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)  21. 03.-16. 05. a 26. 09.-23. 10. 28 30 32 34
B)  16. 05.-06. 06. a 12. 09.-26. 09. 30 34 35 39
C)  06. 06.-27. 06. a 29. 08.-12. 09.  55 65 73 80
D)  27. 06.-11. 07. a 22. 08.-29. 08. 84 90 97 104
E)  11. 07.-25. 07.   108 115 120 135
F)  25. 07.-08. 08.  135 140 153 166
G)  08. 08.-22. 08.  166 192 205 235
Cena apartmánu zahrnuje:  ubytování, spotřebu el. proudu, plynu, vody a ložní prádlo pro 1 manželské lůžko.
Povinné poplatky: závěrečný úklid apartmánu € 70/bilo, € 80/trilo (úhrada na místě)
Plážový servis: volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých plážích
Ložní prádlo: vlastní nebo za povinný poplatek € 10 osoba, € 15 manželské (úhrada na místě)
Ručníky: vlastní nebo za povinný poplatek € 10 osoba (úhrada na místě)
Pobyt:  sobota/sobota, na vyžádání libovolný, min. 7 dní 
Klimatizace: € 10/den (na vyžádání, úhrada na místě) 
Postýlka: € 5/den (na vyžádání, úhrada na místě)
Kauce: € 200, vratná
Zvířata:  povolena v Sole, příplatek € 50
Parkoviště:  před apartmány
Přístav: 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)

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)  30. 05.-13. 06. a 12. 09.-26. 09. 42 55
B)  13. 06.-27. 06. a 29. 08.-12. 09. 65 85
C)  27. 06.-11. 07. a 22. 08.-29. 08.  110 130
D)  11. 07.-25. 07.  118 140
E)  25. 07.-08. 08.   140 167
F)  08. 08.-22. 08.  170 240
Cena apartmánu zahrnuje:  ubytování, spotřebu el. proudu, plynu, vody a ložní prádlo pro 1 manželské 
lůžko.
Povinné poplatky: závěrečný úklid apartmánu € 70/bilo, € 80/trilo (úhrada na místě)
Plážový servis:  volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých 

plážích
Ložní prádlo: vlastní nebo za povinný poplatek € 10 osoba (úhrada na místě)
Ručníky: vlastní nebo za povinný poplatek € 10 osoba (úhrada na místě)
Pobyt:  sobota/sobota, na vyžádání libovolný, min. 7 dní 
Klimatizace: € 10/den (na vyžádání, úhrada na místě) 
Přistýlka: € 10/den (na vyžádání, úhrada na místě) 
Postýlka: € 5/den (na vyžádání, úhrada na místě)
Kauce: € 200, vratná
Zvířata:  zakázána
Parkoviště:  před apartmány
Přístav: Cagliari (60 km), odvoz na vyžádání
Letiště:  Cagliari (70 km), odvoz na vyžádání
Letecká doprava: www.smartwings.com

SPECIÁLNÍ SLEVA: při 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

Transfers BARI Airport 2015 - ceny transferu za 1 cestu - letiště Bari do/z hotelu

   max. 3 osoby max. 8 osob max. 19 osob
Vieste   € 210  € 310 € 380 

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

SLEVA!

* Pobytová taxa: povinný poplatek od 14 let € 0,60/den (úhrada na místě, max. 10 dní)
* Pobytová taxa: povinný poplatek od 1/4 do 31/10 od 12 let € 0,50/den (úhrada na místě)
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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.  39
Cena hotelů  zahrnuje: ubytování ve 2 až 4lů žkových pokojích, použití bazénu v hotelu Torricella a Wi-Fi
Snídaně :  př íplatek € 5/osoba/den, € 7/osoba/den v hotelu Torricella, € 15 večeře
Klimatizace:  příplatek € 6/pokoj/den v hotelu Torricella
Jednolů žkový pokoj: př íplatek € 15/den, € 25 v Postumia
Postýlka: na vyžádání € 9/den
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.   50
Cena hotelu zahrnuje: ubytování s ranní kávou nebo čajem.
Jednolů žkový pokoj: př íplatek € 18/den
Postýlka: na vyžádání € 10/den
Pobyt:  libovolný
Zvíř ata:  povolena
Parkoviště : zdarma

* Pobytová taxa: povinný poplatek € 4/den (úhrada na místě )

Všeobecné podmínky

ORTANO MARE **** – ceny apartmánu za týden (€)  str. 27
Období Apartmány: BILO BILO 
  Poč et lů žek:  3/4 5 

A)  24. 05.-07. 06. a 06. 09.-13. 09. 460 510
B)  07. 06.-14. 06. a 30. 08.-06. 09. 570 630
C)  14. 06.-05. 07.  780 860 
D)  05. 07.-02. 08.  1100 1220 
E)  02. 08.-23. 08.  1480 1630
F)  23. 08.-30. 08.  1130 1250 
Cena apartmánu zahrnuje: ložní prádlo a ručníky s výměnou, spotřebu el. proudu, plynu, vody, závěrečný 
úklid apartmánu, použití bazénů, slunečníků a lehátek, plážový servis, použití tenisových kurtů a minifotbalo-
vého hřiště, plážového volejbalu a kánoí, od 7/6 do 13/9 bohatý animační program včetně výuky sportů 
a cvičného potápění.
Plážový servis: zdarma slunečník, lehátko a plážové křeslo pro apartmán
Stravování:  Příplatek 7x večeře € 175 (od 1/7 do 26/8 € 210). Snídaně € 42 (od 1/7 do 26/8 

€ 49). Cena zahrnuje víno, min. vodu a soft drinks. Sleva 50 % děti 2-12 let, 
zdarma děti do 2 let (úhrada na místě)

Přistýlka: € 10/den (úhrada na místě)
Postýlka: € 5/den (úhrada na místě)
Pobyt:  neděle/neděle nebo čtvrtek/čtvrtek, na vyžádání libovolné do 14/6 a od 30/8 
(min. 3 dny)
Kauce: € 150, vratná
Zvířata:  zakázána
Parkoviště: zdarma, uzavřené
Přístav:  Rio Marina (4 km) nebo Portoferraio (30 km) - trajekty z Piombina
Letiště: Pisa (135 km)

SPECIÁLNÍ SLEVA 10 % za včasný nákup do 31. 3. 2015.

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 hotelích 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
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