Campania
• těsná blízkost k Římu zanechala v regionu nejen nespočet kulturních památek,
ale i stopu v jejím názvu „Campania Felix‘‘ (Šťastná země), kterým jí obdařili
Římané
• pro milovníky historie nabízí přehlídku architektury a umění, od antických
amfiteátrů po románské, gotické a barokní umění
• není potřeba speciálně představovat Neapol, Pompeje, Herkuláneum, Paestum
i vyhlášená letoviska Sorrenta, Amalfi, Palinuro nebo Marina di Camerota

Nabídka letovisek regionu campania
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Baia Domizia

La Serra Resort Italy village

»» baiadomizia.azzurro.cz
z Mikulova

1345 km

z Dolního Dvořiště

1280 km

z Ružinova

1335 km

Cassino - Minturno, dálnice A1 Roma
- Napoli
Sessa di Roccamonfina (9 km)

»» Vzdálenost od: pláže 100 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (25 m²) - obývací pokoj se dvěma lůžky nebo manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo (51-62 m²) - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, další ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem. Možnost přistýlky.

trilo 4

trilo 5

A

18. 04. – 30. 05.

5820

7240

10760

B

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 26. 09.

6660

8940

14820

C

20. 06. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

7800

10310

17590

D

25. 07. – 08. 08.

9790

13060

18600

E
LA SERRA RESORT ITALY VILLAGE leží na klidném místě, v oblasti Caserta mezi Laziem a Kampánií, nedaleko od měst Formia a Gaeta. Centrum Baia Domizia je vzdáleno cca 800 m, v blízkosti
villaggia jsou obchody, bary a restaurace. Součástí villaggia je recepce s internetem, Wi-Fi ve společných prostorách, bazén pro dospělé a dětský bazén se solární terasou se slunečníky a křesílky, bar,
restaurace, pizzerie, dětské hřiště, tenisový kurt, stolní tenis, petanque, squash, minigolf, fotbalové
a basketbalové hřiště. V období 28.05. - 09.09. jsou pořádány zábavné a sportovní animační programy
v rámci miniklubu. Parkování je možné zdarma na nehlídaném venkovním parkovišti nebo za poplatek
na vnitřním parkovišti (max. 1 parkovací místo na apartmán). Za poplatek je prádelna, lékařská služba,
půjčovna kol a večerní osvětlení tenisového kurtu. Apartmány jsou umístěny v přízemních budovách,
jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení a verandu. Za příplatek jsou apartmány s klimatizací
a TV.

mono 2

08. 08. – 22. 08.

17250

22490

27430

Co potěší:
»» zdarma děti do 2 let (bez nároku na lůžko nebo postýlku).

Letovisko Baia Domizia je součástí pásu,
který se táhne od města Cuma až k hranicím
s regionem Lazio. Costa Domiziana, jak je
tento pás označován, nese svůj název podle
římské silnice Via Domiziana vedoucí odsud
až ke známější Via Appia na severu. Celá oblast je velmi atraktivní, hlavně z toho důvodu,
že je dobrým výchozím bodem k návštěvě
zajímavých míst, jako je Řím, Neapol, ostrov
Capri nebo Pompeje s Vesuvem a další.

charakter pláže
písčitá, volná, placená i privátní, pozvolný
vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./den, taxa se
platí max. 7 nocí.
baia domizia

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, ručníky a utěrky.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (mono), 60 € (trilo),
pobytová taxa viz str. 57.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: apartmán s klimatizací a TV +15 %, postýlka 35 €/týden, výměna ložního prádla a ručníků 15 €/os., plážový servis 80 €/týden
(v období B), 120 € (C-E), přistýlka 1975 Kč (v období A), 2060 Kč (B),
2300 Kč (C), 2750 Kč (D), 3380 Kč (E).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.,
v období E min. pobyt 7 nocí, v období C, D min. pobyt 5 nocí, v období
A, B min. pobyt 3 noci.

více na azzurro.cz
» Hotel FRANCISCO**** (Baia Domizia)

Camping Baia Domizia

Camping BAIA DOMIZIA se nachází v malebné zátoce Gaeta a je obklopen palmami a piniemi. Klientům je
k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, bar s TV/SAT, supermarket, 2 bazény pro dospělé (jeden s hydromasážní částí), dětský bazén, dětské hřiště, posilovna, animace a miniklub, volejbalové a basketbalové hřiště,
petanque, stolní tenis a parkoviště. Za poplatek pak trezor, internet, Wi-Fi, prádelna, lékařská služba, tenisový
kurt, fotbalové hřiště, půjčovna kol a mytí aut. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno
jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Standard - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba
za poplatek.
»» Classic - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem nebo se dvěma lůžky
a menším vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.

Classic 4

Standard 4

A

23. 05. – 30. 05.

9210

10130

B

30. 05. – 20. 06.

12900

13820

C

20. 06. – 27. 06.

16580

17500

D

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

18280

19190

E

04. 07. – 11. 07.

20110

21020

F

11. 07. – 18. 07.

21020

21930

G

18. 07. – 01. 08.

22850

23760

H

01. 08. – 08. 08.

26090

26990

I

08. 08. – 22. 08.

26990

27880

J

29. 08. – 05. 09.

10970

11880

K

05. 09. – 19. 09.

10130

11050

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.
a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období do 30.05. a od 12.09.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 57.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., klimatizace 5 €/
den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na vyžádání
při rezervaci).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt
3 noci.

Hotel leží nedaleko od pláže a svým hostům
nabízí komfortní relaxační dovolenou. Hotel byl
nedávno kompletně zrenovován, disponuje 52
pokoji, Wi-Fi, prostornou restaurací, místností
s TV, barem, překrásnou zahradou s velkým
altánem vhodným k posezení, bazénem a prostorným parkovištěm. Dále je k dispozici beauty
centrum s krytým bazénem s vyhřívanou vodou
a vířivkou, saunou a tureckou lázní (masáže jsou
za poplatek
» PARK Hotel*** (Baia Domizia)

Jedná se o přímořský hotel, který je ponořen
do útulného prostředí, obklopen nádhernými
zahradami a olivovými háji. Nachází se v samém srdci svěžího a zeleného borového lesa
Baia Domizia. Hotel zaručuje klidný pobyt na
odlehlém místě všem, kteří už dlouho sní o poklidné dovolené daleko od pracovního stresu
a chaosu každodenního života. Zde nabízíme
pobyt v jednom z prostorných pokojů vybaveném veškerým komfortem, relax na pláži nebo
u bazénu nebo aktivní odpočinek na tenisových
nebo fotbalových hřištích.
Více informací najdete na
baiadomizia.azzurro.cz

Campania
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Baia Domizia

V

Giulivo Hotel**** & Village

»» baiadomizia.azzurro.cz
baia domizia

více na azzurro.cz
» hotel SERENELLA*** (Agropoli)

Hotel se nachází přímo u pláže v Cilentském zálivu
v městečku Agropoli, které je známé svým malebným historickým centrem s obchůdky, bary
a restauracemi. Od centra je hotel vzdálený cca
1 km. Klienti mají k dispozici recepci, výtah, klimatizovanou restauraci, bar, společenskou místnost
s TV, prostorné parkoviště a terasu s výhledem
na moře.
Více informací najdete na
agropoli.azzurro.cz

» Residence MAIORI DREAM RENTAL
(Maiori)

Residence se nachází u promenády pár kroků od
moře. Hostům je k dispozici solární terasa s lehátky, slunečníky a venkovní sprchou, výtah a služba
praní (za poplatek). Residence nabízí ubytování
ve dvou pěkných apartmánech. Oba mají vlastní
sociální zařízení, klimatizaci, Wi-Fi připojení, fén,
minibar a TV. Apartmán L‘Amore je větší, má dvojí
sociální zařízení a balkon.
Více informací najdete na
maiori.azzurro.cz

GIULIVO HOTEL**** & VILLAGE je situován v centru městečka Baia Domizia, pár kroků od privátní pláže, v příjemném prostředí piniového háje. Skládá se z hlavní budovy, kde se
nachází hotelové pokoje, a jednopatrových vilek. V areálu je klientům k dispozici bazén, restaurace, 2 bary, parkoviště, stolní tenis, dětské hřiště, v červenci a srpnu jsou pořádány
animace (do 24.00 hod.). V partnerském sportovním centru mohou klienti za zvýhodněnou cenu využít tenisové kurty, minigolf, fotbalové hřiště a různé další možnosti sportovního
vyžití. Všechny vilky jsou funkčně a prakticky vybaveny, mají vlastní sociální zařízení a prostorný balkon nebo terasu. Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT,
klimatizaci a balkon.
Vzdálenost od: pláže 30 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
A - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, 2 sociální zařízení; 1. patro: ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky, balkon.
B - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení, veranda; 1. patro: ložnice se dvěma lůžky, 2 ložnice se třemi lůžky, sociální zařízení, balkon.
C - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení (někde salonek, veranda a další ložnice se třemi lůžky); 1. patro: 1-2 ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi nebo čtyřmi lůžky,
2 sociální zařízení, balkon.
»» D - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, salonek, sociální zařízení, veranda; 1. patro: 3 ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky, 2 sociální zařízení, 2 balkony.
»» E - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení (někde salonek, veranda a další ložnice se dvěma lůžky); 1. patro: 3 ložnice se třemi lůžky (někde ložnice se dvěma lůžky),
2 sociální zařízení, 2 balkony.
»» F - přízemí: ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení, veranda; 1. patro: 3 ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky, 2 sociální zařízení, 2 balkony.

»»
»»
»»
»»

» Vila IL CENITO (San Marco di Castellabate)

hotel

Vilka se nachází na klidném místě v oblasti národního parku Cilento a od centra města je vzdálena cca 1 km. Ve vile jsou tři apartmány, Elisa,
Eugenio a Laura, celkem pro max. 16 osob.
Klientům je k dispozici bazén se slunečníky a lehátky umístěný v zahradě, Wi-Fi a parkoviště.
Více informací najdete na:
sanmarcodicastellabate.azzurro.cz
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dvoulůžkový pokoj

A5

B8

C8

D9

E 11

F 11

02. 05. – 23. 05.
29. 08. – 26. 09.

village

13160

14970

16780

18260

19240

21050

B

23. 05. – 06. 06.

15630

17930

20070

22040

23190

25490

C

06. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

18930

21870

24320

26110

28230

31820

D

27. 06. – 01. 08.

20400

23340

25780

27740

30190

33130

jednolůžkový pokoj

polopenze

polopenze

A

11. 04. – 20. 06.
29. 08. – 17. 10.

6800

9520

B

20. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

8100

10790

C

04. 07. – 01. 08.

10340

14620

D

01. 08. – 22. 08.

15930

20140

»» V ceně: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 57.
»» Slevy 3. osoba: 2-8 let …50%, 9 let a výše …20%. Dítě do 2 let zdarma (bez lůžka
a stravy).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

A

»» V ceně: pronájem vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid,
1 x plážový servis (typ A), 2 x plážový servis (pro B,C,D,E,F).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 57.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., večeře 16 €/os./den, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

V

Baia Domizia

Hotel Domizia Palace****

»» baiadomizia.azzurro.cz
baia domizia

více na azzurro.cz
»R
 esidence LE PALME (Caprioli)
Standard

Hotel DOMIZIA PALACE**** leží na překrásném místě u zálivu Golfo di
Gaeta, obklopen zahradou plnou zeleně, květin, palem a pinií. Od centra města
je vzdálen cca 500 - 600 m. Klientům je k dispozici recepce, restaurace, bazén
(01.06. - 15.09.) s dětskou částí, solární terasou s lehátky a slunečníky, Wi-Fi
a posilovna. V červenci a srpnu jsou pořádány zábavné animační programy
a sportovní kolektivní kurzy v rámci miniklubu. Za příplatek je lékařská služba,
prádelna, parkoviště a osvětlení tenisového kurtu. Hotelové pokoje jsou umístěny ve čtyřpatrové budově a poskytují překrásný výhled na záliv, na ostrovy
Ischia, Procida a Ponza a na okraj malebného pohoří Aurunci. Elegantně vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, minibar, trezor, TV, Wi-Fi, telefon,
klimatizaci, u většiny je balkon nebo terasa.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.

s bočním výhledem na moře

snídaně

polopenze

plná
penze

snídaně

polopenze

plná
penze

A

11. 04. – 27. 06.
05. 09. – 10. 10.

7480

8840

11330

8610

9970

12470

B

27. 06. – 08. 08.
29. 08. – 05. 09.

8550

9890

12370

9670

11020

13490

C

08. 08. – 29. 08.

12610

14830

17040

13720

15930

18140

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 28.02.
»» sleva 5% při objednávce od 29.02. do 29.03.
»» 7=6 v období do 29.06. a od 07.09.
»» 14=12 v období do 27.07. a od 17.08.
»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně, oběd a večeře formou bufetu včetně
1/2 l vody a 1/4 l vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 57.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Dítě do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: parkovací místo 6 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci,
v období C min. pobyt 7 nocí.

Residence leží přímo u nádherné privátní pláže,
spojující městečko Palinuro s Caprioli. Místo je
vhodné pro rodiny s dětmi, najdou zde nejen klid,
ale i pláž přímo před residencí, bez nutnosti přecházení silnice. Ve vzdálenosti cca 700 m se nachází menší obchod, supermarket je vzdálen cca
2 km. Většina apartmánů v patře má balkon nebo
terasu (za poplatek) s výhledem na moře, apartmány v přízemí mají verandu nebo předzahrádku.
Více informací najdete na
caprioli.azzurro.cz

Minori

Residence Torre Paradiso

»» minori.azzurro.cz
z Mikulova

1445 km

z Dolního Dvořiště

1385 km

z Ružinova

1440 km

Nocera-Pagani, dálnice A30 Salerno/
Reggio
Salerno, 20 km

Mansarda
mono 2

Cedri
bilo 4

Paradiso
bilo 3

04. 01. – 28. 03.
07. 11. – 19. 12.

11840

15000

17900

B

28. 03. – 04. 04.

13480

17410

20860

0

C

04. 04. – 27. 06.
03. 10. – 31. 10.

15670

20630

24810

0

D

27. 06. – 04. 07.

18870

25010

29050

A

0

0
Residence TORRE PARADISO se nachází nedaleko centra městečka a pár minut chůze od moře.
Klientům je k dispozici bazén se solární terasou v blízkém hotelu Villa Romana, Wi-Fi a soukromá pláž.
Každý z nabízených apartmánů má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, fén, Wi-Fi a trezor.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Mansarda (21 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» Cedri (31 m²) - ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» Paradiso (40 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem, přilehlá ložnice
s jedním lůžkem.

E

04. 07. – 26. 09.

23130

30840

34700

F

26. 09. – 03. 10.

21000

27920

31870

G

31. 10. – 07. 11.

12390

15800

18890

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 59.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 11:00 hod.,
min. pobyt 7 nocí.

Letovisko Minori je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO, stejně jako celé pobřeží Amalfi. Patřilo mezi oblíbená místa římské
císařské aristokracie. Městečko je dnes oblíbenou turistickou destinací pro své tyrhénské vody, písčité pláže, jedinečnou kopcovitou krajinu
a mírné a příjemné klima. Pobřeží Amalfi bylo
po staletí vystaveno eruptivní činnosti Vesuvu
a erozní činnosti řeky. Díky tomu se vyznačuje
velmi strmými svahy a vysokými útesy přerušovanými roklemi a údolími. Uspořádání města
si stále zachovává původní aspekt pobřežního
centra. Hlavní jádro se nachází v blízkosti pobřeží, část území je naproti tomu tvořena terasami, většinou obdělávanými citronovými háji,
které představují nezaměnitelný znak oblasti.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1,00 – 1,50.€/os/den.
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Marina di Eboli

Camping Village Paestum

»» marinadieboli.azzurro.cz
z Mikulova

1472 km

z Dolního Dvořiště

1397 km

z Ružinova

1468 km

Eboli, dálnice A3 Salerno/Reggio
Eboli
Letovisko Marina di Eboli je známé nejen svými krásnými plážemi a čistým mořem, proslavila je rovněž kniha Carla Leviho „Kristus se
zastavil v Eboli“, která byla také zfilmována.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.

marina di eboli

CAMPING VILLAGE PAESTUM (Via Foce Sele) stojí na strategickém místě, uprostřed Salernského zálivu, je poměrně
rozlehlý, obklopený zelení olivovníků, borovic a topolů, které poskytují příjemný stín. K soukromé písčité pláži jezdí z campingu minibus (27.06. - 29.08.). Klientům je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, rychlé občerstvení, bar a minimarket,
za poplatek dále Wi-Fi, prádelna, tenisový kurt a lékařská služba. Klienti mohou využívat bazén pro dospělé, dětský
bazén, dětské hřiště, diskotéku, animace (27.06. - 29.08.) a miniklub, volejbalové, fotbalové a basketbalové hřiště, petanque, stolní tenis, plážový servis a parkoviště. Klienti v mobilhomech Standard klubovou kartu nehradí, služby mají v ceně.
Camping organizuje výlety do blízkého okolí, za památkami Neapole, Pompejí, Salerna či ostrova Capri. Všechny ubytovací
jednotky mají vlastní sociální zařízení, TV a terasu nebo venkovní posezení a klimatizaci. Zděné bungalowy jsou nověji
a vkusně vybavené, mobilhomy jsou menší, ale účelně vybavené, karavany mají jednodušší starší vybavení. Typ Camera je
bez kuchyňského koutu. Při pobytu 15.08. je povinný slavnostní oběd za poplatek.

více na azzurro.cz
» Hotel KINGS ****(Palinuro)

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
Camera (12 m²) - pokoj s manželskou postelí, bez kuchyňského koutu.
Mobilhome (17 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s dvěma menšími gauči, kuchyňský kout na terase.
Maxicaravan (18 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj se
dvěma gauči, kuchyňský kout na terase.
Achille (23 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, kuchyňka.
Minosse (19 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a výsuvným lůžkem, kuchyňský kout na
terase.
Giasone (33 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma patrovými postelemi, obývací pokoj s kuchyňským
koutem.
Standard (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je povoleno
pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.

mobilhome

Hotel je postaven na panoramatickém místě
s překrásným výhledem na moře, okolní okouzlující krajinu a malebnou zátoku. K moři vede klikatá
cestička po cca 400 schodech (10 minut chůze)
k malebné privátní pláži určené pro klienty hotelu,
která je jinak dosažitelná pouze z moře. Také pro
zpáteční cestu je nutné použít schodiště, hotel
je proto vhodný pro sportovně založené klienty.
V červenci a srpnu je možné využít minibus na pláž
Mingardo vzdálenou cca 2 km. Součástí hotelu je
recepce, Wi-Fi ve společných prostorách, bar,
restaurace, společenská místnost s TV, bazén,
solární terasa se slunečníky a lehátky a parkoviště.
Moderně a vkusně vybavené pokoje se nachází
ve vilkách zpravidla rozmístěných v zahradě nedaleko centrální části.
Více informací najdete na
palinuro.azzurro.cz
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Campania

karavan

bungalow

camera 2

mobilhome 4

Maxicaravan 6

Achille 4

Minosse 5

Giasone 6

A

16. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

7130

9780

9120

10780

11110

14920

B

27. 06. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

8720

11520

10690

13980

14310

18100

C

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

12010

17270

15630

18920

19250

23850

D

08. 08. – 15. 08.

15060

22670

21050

25100

25420

29950

Co potěší:
»» 7=6 v období 15.05. - 27.06. a 29.08. - 10.09.
»» V ceně: pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, plážový servis, závěrečný
úklid.
»» Povinné poplatky v CK: osoby nar. 1961-2009 130 Kč/den (v období A), 150 Kč (B), 170 Kč (C), 190 Kč (D), děti
nar. 2010-2017 90 Kč/den (A), 110 Kč (B), 130 Kč (C), 150 Kč (D), senioři nar. 1960 a dříve 110 Kč/den (A), 130 Kč
(B), 150 Kč (C), 170 Kč (D).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 60.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ručníky 110 Kč/os., polopenze 540 Kč/os./den, 430 Kč/dítě narozené do roku 2009, plná penze
755 Kč/os./den, 540 Kč/dítě, vše na vyžádání při rezervaci, klimatizace 5 €/den, Wi-Fi 10 €/týden, tenis 6 €/hod.,
prádelna 3,50 €/vyprání, lehátko u bazénu 4 €/den, 2 lehátka a slunečník u bazénu 12 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu (do 10 kg) povolena, na dotaz, za poplatek 1080 Kč za úklid a sazbu 43 Kč/den (v období
A), 65 Kč (B), 86 Kč (C), 108 Kč (D).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 21:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 29.08. min.
pobyt 2 noci. Odjezd po 10. hodině za poplatek 50 €.

Standard 4
A

16. 05. – 30. 05.

8290

B

30. 05. – 13. 06.

9210

C

13. 06. – 27. 06.

11050

D

27. 06. – 04. 07.

12790

E

04. 07. – 18. 07.

20110

F

18. 07. – 01. 08.

21930

G

01. 08. – 22. 08.

26990

H

22. 08. – 29. 08.

17360

I

29. 08. – 05. 09.

11970

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí
i pro 5. a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč/mobilhome/týden při objednávce do
28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období do 30.05.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 10.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba
vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €,
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 60.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní
prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka, vanička
nebo dětská židlička 2 €/den, vše na vyžádání při
rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli
do 10:00 hod., v období do 27.06. a od 05.09. min.
pobyt 3 noci.

Paestum

Residence Flora

»» paestum.azzurro.cz
z Mikulova

1481 km

bilo 4/5

trilo 6

z Dolního Dvořiště

1404 km

11. 04. – 23. 05.
12. 09. – 10. 10.

9210

12170

z Ružinova

1465 km

B

23. 05. – 20. 06.
29. 08. – 12. 09.

10530

13160

C

20. 06. – 27. 06.

12170

16450

D

27. 06. – 11. 07.

14360

17950

E

11. 07. – 25. 07.

15670

19260

F

25. 07. – 01. 08.

21220

24480

G

01. 08. – 08. 08.

25700

28910

H

08. 08. – 22. 08.

27310

30520

I

22. 08. – 29. 08.

19910

23170

A

Dvoupatrová residence FLORA (Via Torre di Paestum) se nachází cca 500 m od písčité pláže
Licinella, která obdržela ocenění „Bandiera Blu“ za čistotu moře a pláže. Klientům je k dispozici
výtah, Wi-Fi ve společných prostorách, prádelna, půjčovna kol, parkoviště a vstup do bazénu
vedle residence za zvýhodněné ceny (v provozu cca červen-září). Prostorné apartmány mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV a balkon nebo terasu.
»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. Možnost 5. osoby na přistýlce (za poplatek, na vyžádání).
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

V

Battipaglia, dálnice A3 Neapol - Reggio
Calabria
Paestum

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, ložní prádlo a ručníky.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (duben-červen a září, říjen),
50 € (červenec, srpen), pobytová taxa viz str. 61.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: 5. osoba (pouze bilo) 10 €/den, 15 €/den (srpen), vstup do
bazénu 5-6 €/os./den, plážový servis 10-20 €/den, polopenze 20-25 €/os./
den (bez nápojů).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den (malého vzrůstu) a 10 €/den
(středního vzrůstu).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Hotel Clorinda****

Paestum není nutné nijak zvlášť představovat, je to jedno z míst, která se sice možná
do historie příliš nezapsala, zato se historie
výrazně zapsala do nich, neboť Paestum je
největším starořeckým archeologickým areálem na italské pevnině. Paestum je klasický
římský název pro řeckou kolonii, jejíž původní
název byl Poseidonia (Poseidonovo město).
Toto významné antické město bylo založeno v 7. stol. př.n.l. První písemné záznamy
o městě pochází z 5. stol. př.n.l., kdy bylo
město dobyto Lukány. V tomto období zde
došlo ke sloučení a rozkvětu řecké a oskické
kultury. Ve 3. stol. př.n.l. se město stalo římskou kolonií a bylo pojmenováno Paestum.
Během období římské nadvlády prosperovalo, jeho úpadek nastal až ve středověku,
kdy bylo postupně opuštěno. Jeho znovuobjevení souviselo s objevením Pompejí
a Herculanea v 18. stol. Dnes je navštěvováno převážně díky archeologické zóně, v níž
leží tři nejzachovalejší chrámy postavené
v dórském stylu, pocházející z 6 stol. př.n.l.
Kromě těchto tří unikátních staveb nabízí
archeologická zóna vykopávky zbytku antického města. Jedná se o chrámy zasvěcené
Héře, Poseidonovi a Cereře. Poslední zmiňovaný je nejlépe dochovaný. Kromě těchto tří
unikátních staveb nabízí archeologická zóna
vykopávky zbytku antického města. Za zmínku jistě stojí návštěva archeologického muzea, které nabízí významnou sbírku řeckých
antických předmětů z jižní Itálie.

charakter pláže
písčitá, volná, placená i privátní s plážovým
servisem.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.

paestum

polopenze

plná penze

A

04. 01. – 28. 03.
19. 09. – 19. 12.

9070

11330

B

28. 03. – 04. 04.
12. 09. – 19. 09.

9520

11780

C

04. 04. – 27. 06.
29. 08. – 12. 09.

10120

12370

D

27. 06. – 04. 07.

11150

13400

E

04. 07. – 25. 07.

11920

14170

F

25. 07. – 01. 08.

12210

14450

G

01. 08. – 22. 08.

13940

16150

H

22. 08. – 29. 08.

12300

14530

Co potěší:
»» zdarma postýlka v období do 30.06. a od 26.08.

Rodinný hotel CLORINDA**** je obklopený překrásnou zahradou plnou středomořské zeleně.
Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi, pro páry i pro milovníky archeologických památek, neboť se
nachází cca 2 km od známé archeologické zóny. Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi, klimatizovaná
restaurace s typickou kampánskou kuchyní, bar, bazén se solární terasou, půjčovna kol, rozlehlá
zahrada a parkoviště. Na vyžádání je možná vegetariánská a bezlepková strava. Všechny pokoje
mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, TV, telefon a prostorný balkon s výhledem na bazén
nebo do zahrady.
»» Vzdálenost od: pláže 400 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře
výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový
servis (15.06. - 15.09.), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 61.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Dítě do 3 let zdarma
(bez lůžka a se stravou).
»» Příplatky: postýlka 10 €/den (v období 30.06. - 26.08.), půjčovna kol 3 €/hod.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 11:00 hod., min.
pobyt 2 noci, v období 01.08. - 25.08. min. pobyt 7 nocí.

více na azzurro.cz
» Residenční komplex TRIVENTO (Palinuro)

Komplex je tvořen několika residencemi a skupinkami vilek, které jsou rozmístěné v různých
vzdálenostech od centrální části, kde se nachází
recepce, restaurace s pizzerií, bazén pro dospělé
a dětský bazén se slunečníky a lehátky, venkovní
sprchy, barbecue, tenisové kurty, kuželky, stolní
tenis, animace a miniklub, prádelna a Wi-Fi.
Více informací najdete na
palinuro.azzurro.cz
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Caprioli

Villaggio Camping Costa del Mito

»» caprioli.azzurro.cz
z Mikulova

1550 km

z Dolního Dvořiště

1475 km

z Ružinova

1535 km

Battipaglia, dálnice A3 Neapol - Reggio
Calabria
Pisciotta (3 km)
Caprioli je malá vesnička, která se rozkládá na svahu nad mořem na půli cesty mezi
městečky Palinuro a Pisciotta. Nevyznačuje
se takovou starobylostí jako jiná kampánská
města, je mnohem mladší a její zástavba je
mnohem modernější. Výrazným orientačním
bodem je saracénská věž Torre dei Caprioli,
tyčící se na pobřeží.

charakter pláže
písčitá, placená, pozvolný vstup do moře.
mono 2

mono 4

bilo 4

A

06. 06. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

6530

7180

7830

B

20. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

7830

9790

10440

C

04. 07. – 25. 07.

13060

14690

15990

D

25. 07. – 01. 08.

14690

17950

18930

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 0,20 €/os./den
(červenec), 1 €/os./den (srpen)
Villaggio camping COSTA DEL MITO se nachází v mírném svahu uprostřed Národního parku
Cilento, na velmi klidném místě vhodném k relaxaci a odpočinku. Zároveň se však v blízkosti
nacházejí významná turistická města Palinuro a Camerota. Komplex je obklopený středomořskou
vegetací a olivovníky. Klientům je k dispozici restaurace s panoramatickým výhledem, bar, společenská místnost s TV, Wi-Fi ve společných prostorách, fotbalové hřiště, tenisový kurt, dětské
hřiště, animace (13.06. - 05.09.), parkoviště a transfer minibusem na pláž. Apartmány se nachází
ve zděných bungalowech nebo dřevěných chatkách (některé typy mono). Apartmány jsou velmi
jednoduše vybavené s vlastním sociálním zařízením, ventilátorem a TV. Kuchyňský kout je na
venkovní kryté verandě.

caprioli

»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - ložnice s manželskou a případně patrovou postelí a kuchyňským koutem na kryté verandě.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, kuchyňský kout na kryté verandě. Možnost přistýlky.

Palinuro

»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pobytová taxa viz
str. 62.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 8 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., přistýlka 900 Kč/týden (v období A), 1200 Kč (B), 1350 Kč (C), 1500 Kč (D).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 25 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Villaggio Residence Vigna del Mare

»» palinuro.azzurro.cz
z Mikulova

1555 km

z Dolního Dvořiště

1480 km

z Ružinova

1540 km

Battipaglia, dálnice A3, Napoli - Reggio
Calabria
Pisciotta (10 km)
Nejdominantnější částí národního parku Cilento je mys Palinuro, který široce vybíhá do
moře a na konci prudce padá do vody. Nad
zálivem, který mys vytváří, se rozkládá stejnojmenné městečko Palinuro. Původně rybářská vesnička byla vystavěna v kopci nad
mořem. V současné době se již značně rozrostla, především díky sílícímu přílivu turistů.
I  když je Palinuro a jeho okolí v posledním
desetiletí hodně vyhledáváno, není dosud zaplaveno nejrůznějšími turistickými komplexy.

charakter pláže
oblázková, volná i placená, minibus.

pobytová taxa

bungalow

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1 - 3 €/os. dle typu
ubytování.

Palinuro

Villaggio residence VIGNA DEL MARE se nachází nedaleko písčité pláže Saline. Areál tvořený bungalovy a malými samostatnými vilkami, rozložený
terasovitě do svahu nad mořem, je osázen letitými olivovníky a buganviliemi.
Klientům je k dispozici recepce, bar, Wi-Fi, bazén s hydromasáží, půjčovna
kol, dětské hřiště, společný krb, stolní tenis a parkovací místo pro každou
ubytovací jednotku. Všechny bungalovy a vilky mají samostatně stojící kuchyňku, přístupnou ze zastřešené terasy, vlastní sociální zařízení a TV, vilky
navíc klimatizaci a fén, bungalowy mají jednodušší vybavení.
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»» Vzdálenost od: 300 m.
»» mono - ložnice s manželskou postelí, případně dalším lůžkem nebo patrovou
postelí, kuchyňka přístupná z terasy.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním nebo dvěma lůžky, kuchyňka přístupná z terasy.

vilka

mono 2

mono 3

mono 2

mono 3

bilo 3

bilo 4

A

18. 04. – 06. 06.
29. 08. – 19. 09.

7570

8220

11510

13160

14800

16450

B

06. 06. – 04. 07.

9210

12500

14800

18090

19740

21380

C

04. 07. – 18. 07.

10770

14690

16320

19580

21220

22850

D

18. 07. – 01. 08.

15670

17950

19580

21220

22850

26110

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

17990

20880

22490

24090

27310

28910

F

08. 08. – 22. 08.

22490

28910

28910

32130

35340

38550

»» V ceně: pronájem bungalowu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo
a ručníky, klimatizace (vilky).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, klubová karta 20 €/os./týden, pobytová
taxa viz str. 62.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 50 €/týden.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Marina di Camerota

Villaggio La Fenosa

»» marinadicamerota.azzurro.cz
z Mikulova

1560 km

z Dolního Dvořiště

1485 km

z Ružinova

1545 km

Pontecagnano, dálnice A3, Napoli Reggio Calabria
Pisciotta (13 km)
Marina di Camerota je okouzlující letovisko, které leží na pobřeží národního parku
Cilento, jehož rozloha je více než 300 000 ha.
Jedná se o malé městečko s historickým
centrem, které se rozrostlo z původně rybářské vesničky. Jednou za dva týdny v pátek
je zde možné navštívit místní trhy. O několik
kilometrů dále se v kopcích rozkládá středověké městečko Camerota, jehož návštěvu
byste určitě neměli opomenout. Obě dvě
místa vás jistě uchvátí svou nezapomenutelnou atmosférou.

charakter pláže
písčitá i oblázková, volná i privátní, pozvolný
vstup do moře.
Villaggio LA FENOSA se nachází na klidném panoramatickém místě v oblasti Národního parku Cilento,
odkud je nádherný výhled na moře. Leží cca 2 km od
centra městečka a několik minut chůze od privátní pláže
(ze svahu po schůdcích). V areálu je klientům k dispozici
recepce, restaurace, bar, místnost s TV, bazén, dětské
a fotbalové hřiště, stolní tenis. Klubová karta (za poplatek) zahrnuje ložní prádlo, plážový servis a transfer minibusem na pláž. Animační programy v rámci miniklubu
probíhají cca 08.06. - 31.08. Apartmány jsou umístěny
ve zděných bungalowech, všechny mají vlastní sociální
zařízení, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek), kuchyňský kout a stůl se židlemi se nachází na obytné verandě.
Pro každý apartmán je vyhrazeno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže (ze svahu po schůdcích)
600 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (40 m²) - ložnice s manželskou postelí a dvěma
lůžky nebo patrovou postelí.
»» bilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, někde
s dalším lůžkem, pokoj se dvěma lůžky nebo jedním
lůžkem a patrovou postelí.

mono 2

mono 3

mono 4

bilo 4

bilo 5

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

4930

5260

5920

6580

7240

B

13. 06. – 27. 06.

6530

6850

7180

7830

8490

C

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 05. 09.

11420

12400

13380

14030

14690

D

11. 07. – 01. 08.

14030

15010

15670

16970

17950

E

01. 08. – 08. 08.

14690

15670

16320

17630

18930

F

08. 08. – 22. 08.

30520

33730

35340

38550

40160

A

Co potěší:
»» zdarma klubová karta pro děti do 4 let
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (mono), 50 € (bilo), klubová karta 15 €/os./týden (v období

»»
»»
»»
»»

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./den (od 10
let, květen - září).

Marina di Camerota

25.05. - 28.06. a 31.08. - 28.09.), 40 € (v období 29.06.
- 30.08.), pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce: nevyžaduje se.
K dokoupení: kllimatizace 6 €/den.
Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota
do 10:00 hod.

Villaggio Delle Sirene

apartmán

Villaggio DELLE SIRENE je ideálním místem pro strávení rodinné dovolené s možností sportovního vyžití. Areál leží ve stínu vzrostlých olivovníků cca 1 km od centra městečka, nad malebnou zátokou „Calanca“. Apartmány a bungalowy jsou rozmístěny v terasovitém terénu propojeném schůdky.
Z poslední terasy vede pěšinka k moři (cca 50 schodů). Součástí villaggia je bazén se solární terasou
s lehátky a výhledem na moře, bar, posilovna, Wi-Fi, prádelna (na žetony), stolní tenis, hřiště na
volejbal, dětský koutek a hlídané parkoviště. Apartmány se nachází v třípatrové residenci (typ mono
v přízemí nebo v prvním patře, typ bilo ve druhém nebo třetím patře), samostatně stojící bungalowy
jsou jak dřevěné, tak nové zděné, všechny s vlastním vchodem. Všechny ubytovací jednotky jsou
vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení a otevřenou lodžii (mono) nebo zastřešenou terasu
(bungalow) s kuchyňským koutem. U typu B je kuchyň uvnitř apartmánu a je bez balkonu. Villaggio je
vhodné také pro skupinovou rekreaci.
»» Vzdálenost od: pláže 30 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a dalším lůžkem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky, kuchyň.

bungalow

A mono 3
B bilo 4

dřevěný bilo 4

zděný bilo 4

A

30. 05. – 20. 06.

9210

11510

13820

B

20. 06. – 04. 07.

13160

15790

18090

C

04. 07. – 18. 07.

16320

19580

22850

D

18. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

20890

22850

26110

E

01. 08. – 08. 08.

25700

28910

32130

F

08. 08. – 22. 08.

32130

36940

40160

G

29. 08. – 05. 09.

13060

15670

17950

H

05. 09. – 17. 10.

9210

11510

13160

»» V ceně: pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 63.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 10 €/os., lehátko 15 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

více na azzurro.cz
» Villaggio MACINELLE (Marina di Camerota)

Villaggio je oblíbený turistický komplex obklopený středomořskou zelení, situovaný nad privátní
pláží Calanca. Areál se nachází cca 150 m od
centra městečka Marina di Camerota a v blízkosti
potápěčského centra. Disponuje bazénem, solární terasou, barem, Wi-Fi a parkovištěm.
Více informaci najdete na
marinadicamerota.azzurro.cz
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