Cestovní kancelář F&K Sokolov,

kempingpark uprostřed zeleně
na břehu moře

Skupinové nabídky 2011

UBYTOVÁNÍ : kemp Adriano.
Na okraji městeček Lido Adriano a Punta Marina se
uprostřed zeleně nachází čtyřhvězdičkový kemp,
který je velmi dobře vybaven pro turisty. Součástí
kempu je mimo jiné: restaurace, bar, pizzerie,
bazén, hřiště, nové sociální zařízení vysoké kvality
– se sprchami a umývárnami s teplou a studenou
vodou, WC. Kemp navíc pořádá zdarma animační
programy– diskotéka, sportovní akce apod. Za
další zábavou v Punta Marině a Lidu Adrianu
(promenáda s trhy, obchody, Akvapark s
tobogánem, restauranty, lunapark, apod.) se dá
dojít 5-15 min pěšky nebo si zapůjčit naše jízdní
kola. Z nabízených výletů jistě využijte zábavného
parku Mirabilandia (obdoba Disneylandu) a
nezapomenutelné chvíle prožijete Vy i Vaše děti.
Také vzhledem k pozvolnému vstupu do moře a
časové nenáročnosti na dopravu
je toto místo
ideální pro rodinnou dovolenou i s dětmi. (Další
popis viz str18). Pobyty
v karavanech jsou
oblíbenou a vyzkoušenou stálicí v naší nabídce,
jde o levnější variantu pro méně náročné, kteří
chtějí strávit dovolenou u moře za příznivou cenu.
Pro náročnější doporučujeme apartmány nebo
hotel.

Karavany pro 2- 4 osoby (cca 10 m2)
s osvětlením, v každém jsou po rozložení dvě dvoulůžka, skříňka na nádobí( plastové talíře a kelímky, skleničky na kávu, jídelní
příbor) šatní skříň, malá místnost s umyvadlem (není tekoucí voda). U každého karavanu je lednička, kempinkový nábytek - stolek a
židle. Karavany jsou uzamykatelné. Ve vybavení není přikrývka a polštář, nutno
vzít vlastní deku nebo spacák. Prostěradla jsou ve vybavení. Pro všechny klienty
jsou k dispozici ve společné kuchyňce vařiče a konvice na ohřev vody.

STRAVOVÁNÍ:

Polopenze/ Snídaně a večeře doplněné navíc polévkou
na oběd/. Český kuchař –centrální kuchyně je přímo u „ karavanového městečka“,
z hygienických důvodů si každý účastník zajišťuje mytí jídelní soupravy a příboru
individuelně. První službou je večeře v den příjezdu a končí se snídaní v den
odjezdu.

DOPRAVA:

Pohodlným autobusem vybaveným klimatizací, videem / DVD ,
možnost zakoupení teplých a chlazených nápojů.

ODJEZDY : Chomutov, Klášterec, Ostrov, K.Vary, Sokolov, Cheb, V.Hleďsebe, Planá, Plzeň

PLÁŽ: široké písčité pláže,

cca 450 m. Vybrat si můžete z volné neplacené pláže nebo privátních pláží
vybavených lehátky, slunečníky, sprchou, barem, hřištěm nebo dětským koutkem, půjčovnou sportovních
potřeb apod.

CENA ZAHRNUJE: 9x nocleh s

LIDO ADRIANO
Autobusem s polopenzí

DOSPĚLÝ na 9 nocí

polopenzí , dopravu autobusem,
pojištění léčebných výloh, pojištění
Ve 3 a 4
Ve 2
Č.záj. Nocí
lůžkovém lůžkovém
CK proti úpadku. Dětská cena je při 2 TERMÍN
platících dospělých pro 1-2 děti( na 3. a 4. lůžku v karavanu)
923
9
6890
7990
CENA NEZAHRNUJE: závěrečný úklid karavanu, který zajišťují sami 10/8-21/8
účastníci nebo na místě za doplatek 15 Euro. Připojištění komplex (proti stornu za 108 Kč/ osoba a pobyt)
Děti do 2 let se 2 dosp. : bez nároku na služby=ZDARMA , nebo jen za dopravu+pojištění = 1.850 Kč.

DÍTĚ
do 12 let
V karavanu
se 2
dospělými
3990

Zábavný park Mirabilandia

Zábavný park Mirabilandia

Lido Adriano

