
Máte rádi léto, sluníčko, moře ? 
Připravili jsme pro Vás pobyt na krásnou Palmovou riviéru. 

V minulosti jsme si z tohoto letoviska přiváželi mnoho hezkých zážitků a byla by velká škoda se na
pobřeží italského Jadranu nevrátit. 

Itálie –  San Benedetto del Tronto 
Jedno z nejkrásnějších letovisek  s bohatou vegetaci s oleandry a palmami.  Množství plážových
barů, dvakrát týdně pořádané trhy, možnosti společenského a sportovního vyžití, atrakce pro děti.

Pláže s bílým pískem obklopené azurovým mořem, jež se rovněž mohou chlubit prestižní modrou 
vlajkou,  mají pozvolný vstup do moře a jsou tak vhodné pro všechny věkové kategorie. 
Ubytování v moderní pěkné rezidenci obklopené zelení, která se nachází cca 150 metrů od moře.
apartmán Bilo 2-4 osoby samostatná neprůchozí ložnice s manželským lůžkem, obytná místnost s
rozkládacím gaučem, vybavená kuchyňka s plynovým sporákem, nádobím, lednicí, trezor, sociální
zařízení a balkon nebo terasa. Plážový servis (slunečník a 2 křesílka). Možnost dokoupení přistýlky
pro pátou osobu. 
Strava vlatní, v residenci lze individuálně zakoupit obědy nebo večeře od 200 Kč, nápoje od 30 Kč.

14. 7. - 23. 7. 2023       8 590 Kč  (3/10 190 Kč, 2/12 090 Kč) 

Cena za osobu zahrnuje : 7 x ubytování (so-so), doprava zájezdovým autobusem, ložní prádlo, 
spotřeba vody, plynu a elektrické energie, závěrečný úklid, pobytovou taxu, služby delegáta,  
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění  UNIQA 370 Kč (úraz, léčebné výlohy, storno) .

Nástupní místa: od 16:00 hodin Prostějov, Vrchoslavice, Vyškov, Brno, příjezd do cíle 8:00 hodin.
               Předpokládaný odjezd ze San Benedetta je mezi 17 – 18 hodinou.

Nejznámější místa kam se podívat: Řím 60 Eur (dospělí), 45 Eur (dítě do 10 let),  Offida 20/15
Eur, Gran Sasso (nejvyšší italský hřeben) 45/30 Eur, Loreto 27/20 Eur, Ascoli Piceno 20/15 Eur,
Grotte di Frasassi (jeskyně) 45/35 Eur do 6 let, Aquapark Onda Blu* 28/17 Eur do 1 m. 
Výlety nabízí italská CK s česky mluvícím průvodcem. Přehled i ceny jsou orientační! 

   Rezervace nutná do 20. února!
                Záloha 1500 Kč

Hlásit se mohou i jednotlivci, spolubydlící budou po dohodě přiděleni.

Helena Brabcová cestovní kancelář, Vrchoslavice 140, 798 27 Němčice nad Hanou
+420 608 812 581, brabcova.helena@gmail.com, www.ckhelena.cz
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