Informace k pobytu v Itálii 2019
Termín: 16.- 25. 8. 2019 (pátek – neděle)
Místo: Caorle, severní pobřeží Jadranu. Jedná se o jedno z nejbližších přímořských
letovisek. Kromě dlouhých písčitých pláží se může pochlubit 2000 let starým historickým
centrem, díky obdobné poloze na laguně často nazývaným „malé Benátky“
Ubytování: Hotel Minerva:
leží v blízkosti centra historického městečka Caorle. Má 3 podlaží, v každém se nachází 7
pokojů. Je vzdálen asi 200m od pláže a 50m od ulice Viale Santa Margherita, což je hlavní
nákupní ulice v Caorle.
Vybavení: v přízemí hotelu je jídelna, bar s českým točeným pivem, s venkovní krytou
terasou, TV s českými programy, lze platit v českých korunách. Hotel nemá výtah.
Ubytování: dvoulůžkové – čtyřlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (koupelna se
sprchou, WC).dvoulůžkový pokoj – manželská postel, třílůžkový pokoj – manželská postel +
1 lůžko, čtyřlůžkový pokoj – dva oddělené pokoje s manželskou postelí a dvěma lůžky nebo
rozkládací pohovkou. Klimatizace za příplatek.
Strava: polopenze
snídaně – kontinentální – výběr ze tří druhů, částečný bufet, káva, čaj
večeře- polévka nebo předkrm, hlavní jídlo (výběr z 3 druhů), ovoce, zmrzlina nebo moučník
Pláž: Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, je vzdálená 200 metrů od hotelu. Plážový
servis zajištěn za příplatek.

Cena: 8990Kč dospělá osoba, 7300Kč děti do 12 let.
Cena zahrnuje:
 doprava autobusem tam i zpět
 7x ubytování, povlečení, ručníky
 7x polopenze
 Služby delegáta přímo v hotelu
 Komplexní cestovní pojištění včetně storna (pojištění léčebných výloh,
asistenční služba, ztráta dokladů, úraz, odpovědnost za způsobené škody,
zavazadla),pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje:
pobytovou taxu 1 €/osoba/den - děti do 12 let neplatí.
Plážový servis je součástí hotelu (slunečník + 2 lehátka) 1300Kč – platit budeme na místě,
záleží na Vás, zda v eurech nebo v českých korunách.
Způsob platby – převodem na účet, hotově v Domečku nebo faktura pro zaměstnavatele.
č.ú. KB 35-7041020237/0100
Záloha 3000,-Kč do konce února, doplatek do konce června 2019.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí akce Vlaďku Šlosarovou 739633520
vslosarova@domecekhorovice.cz – obdržíte přihlášku.

S pozdravem

Vlaďka Šlosarová

