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Nabídka pobytu u moře  
 

Termín: 16. 6. (pátek) – 25. 6. (neděle) 2017 (pobyt od soboty do soboty, 7 nocí) 

Cena :    7 450,- Kč/osobu  

 

Paestum - Villagio Cerullo 

Nachází se cca 3 km od Paesta a 3 km od Agropoli. Villaggio 

Cerullo je komplex apartmánů situovaný v příjemném zálivu 

Tyrhénského moře, leží přímo u moře a má vlastní soukromou 

písečnou pláž. Komplex tvoří 24 apartmánů (v příz., 1. a 2. 

patře), bar, minigolf, místnost s TV - satelitní příjem, herna, 

bowling, hřiště pro děti, prostor pro pořádání pikniků, půjčovna 

šlapadel. 

 

Ubytování: ve vícelůžkových apartmánech 

5-ti lůžkový apartmán: apt. se 3 pokoji, 85 qm, pro 5 osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 

ložnice s manž. postelí, 1 pokoj se třemi samostatnými lůžky, koupelna se sprchou/WC, balkon. 

6-ti lůžkový apartmán: apt. se 3 pokoji, 85 qm, pro 6 osob, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 1 

ložnice s manž. postelí, 1 pokoj se čtyřmi samostatnými lůžky, koupelna se sprchou/WC, balkon. 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, TV, DVD, občerstvení během cesty) - týdenní 

pronájem uvedených apartmánů, místní pobytovou taxu, spotřebu elektřiny, vody a plynu, plážový 

servis (1 slunečník a 2 lehátka na 1 apt.), zákonné pojištění při úpadku CK a DPH. 

Stravné 5x denně /vlastní vaření zajišťuje škola/, pitný režim. 

Povinný příplatek na místě: kauce ve výši 30€ /apt. (vratná v den odjezdu, po předání uklizených a 

nepoškozených apartmánů). 

Cena nezahrnuje:), komplexní cestovní pojištění do zahraničí, povlečení a ručníky (vlastní, nebo za 

poplatek 8,- EUR/osobu a výměnu).    

Fakultativně: komplexní cestovní pojištění do zahraničí (vč. pojištění léčebných výloh a storna 

zájezdu z důvodu nemoci) – 300,- Kč/osobu a celý pobyt 

Výlety: v ceně návštěva Paesta-vykopávky, Agropoli a možnost připlatit další výlet: Vesuv, Pompeje 

 

Příjezd na místo: sobota 17. 6. 2017 cca 17:00 - 20:00 hod.          

Odjezd zpět: sobota 24. 6. 2017 do 10:00 hod. 

 

Dotazy vám zodpoví Mgr. Blanka Prokopová 466 959 228 

nebo e-mail: blanka.prokopova@zssmprelouc.cz 
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