
 

   
 

TERMÍN: 04.06. – 11.06.2021 (pátek -pátek)  nebo 04.06. – 14.06.2021 (pátek – pondělí)   
 

           Termíny 
Počet 
nocí 

TRILO 6     
při obs. 

 6 osobami 

TRILO 6     
při obs.  

5 osobami 

TRILO 6     
při obs.  

4 osobami 

TRILO 6     
při obs.  

3 osobami 

TRILO 6     
při obs.  

2 osobami 

BILO 4     
při obs.  

3 osobami 

BILO 4     
při obs.  

2 osobami 
04.06.-11.06. 

(pá-pá) 
7 nocí 13 260 13 690 14 350 15 450 17 600 14 100 15 600 

04.06.-14.06. 
(pá-po) 

10 
nocí 

14 200 14 750 15 700 16 950 19 700 x x 

 
Letový řád:  
Termín 04.-11.06.: odlet 04.06. z Prahy v 06:15 hod. (přílet do Bari v 08:00 hod.), odlet z Bari v 08:25 hod. (přílet do Prahy v 10:15 hod.). 
Termín 04.-13.06.: odlet 04.06. z Prahy v 06:15 hod. (přílet do Bari v 08:00 hod.), odlet z Bari ve 21:50 hod. (přílet do Prahy v 23:40 hod.). 
 
CENY ZA OSOBU ZAHRNUJÍ:  
leteckou dopravu přímým letem Praha – Bari – Praha (cca 2 hod.), letištní taxy a palivový příplatek, transfer letiště – ubytování - 
letiště, ubytování v apartmánu bez stravy dle obsazenosti v apartmánu na 7 nocí/8 dní nebo 10 nocí/11 dní (dle ceníku), spotřeby 
energií (voda, plyn a el. energie), povlečení, ručníky, závěrečný úklid (kromě kuchyňského koutu), plážový servis (slunečníky + křesílka + 
lehátka), pojištění CK proti úpadku, 1 malé kabinové zavazadlo (max. rozměry 40 x 30 x 20 cm), 1 odbavené zavazadlo (do 20 kg).  
 
CENY ZÁJEZDU NEZAHRNUJÍ /povinná platba na místě/:  
Pobytová taxa: € 10,50/osoba/pobyt (děti do 12 let neplatí). 
 

   



   
 
POLOHA: tento velmi dobře vybavený a oblíbený resort leží ve stínu rozlehlého piniového háje podél dlouhé pláže s jemným pískem v těsné 
blízkosti přírodní rezervace Laghi Alimini, 10 km od historického městečka Otranto a 25 km od krásného barokního města Lecce. Je to oáza 
klidu v bohaté zeleni, která poskytuje příjemný chládek i ve vrcholné sezóně, kde každý najde své soukromí. Tato volba uspokojí požadavky i 
toho nejnáročnějšího klienta, který hodlá strávit dovolenou v těsném kontaktu s překrásnou subtropickou přírodou a přesto v maximálním 
pohodlí a veškerými službami vysoké kvality na dosah ruky. 
 

PLÁŽ: resort se nachází přímo podél překrásné dlouhé pláže s jemným pískem a plážovým servisem v ceně, která je lemovaná písečnými 
dunami a staletým piniovým hájem. 
 

SLUŽBY A VYBAVENÍ: soukromá plně vybavená pláž s plážovým servisem v ceně (sprchy, toalety), bar u pláže, dětské hřiště, bar-
kavárna, klimatizovaná restaurace (také s venkovním posezením), potraviny, amfiteátr pro zábavu, půjčovna jízdních kol, recepce. Výborný 
terén pro běh (lesní cesty), jízdu na kole, sympatický vláček na pláž a zpět. 
 

UBYTOVÁNÍ: „střešní apartmány“ typu TRILO pro 4/6 osob se nachází ve 2. patře dvoupatrových řadových vilek. Všechny mají obývací 
pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovku, 2 pokoje vždy se 2 lůžky, vlastní sociální zařízení (sprchový 
kout, umyvadlo, toaleta, bidet), TV, trezor, malý balkon a velkou soukromou střešní terasu (nad apartmánem) se zahradním nábytkem a 
venkovní sprchou. Menší apartmány typu BILO pro 2/4 osoby se nachází v 1. patře dvoupatrových řadových vilek. Všechny mají obývací 
pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovku, 1 pokoje s manželským lůžkem, vlastní sociální zařízení 
(sprchový kout, umyvadlo, toaleta), TV, trezor, balkon se zahradním nábytkem. 
 

CVIČENÍ: 2 x denně za poplatek 2 000 Kč/cvičící osoba. 
Cvičitelka: Helena Čechurová - osobní a kondiční fitness trenér (cvičení vahou vlastního těla pomocí prvků DNS metody Pavla Koláře, 
pilates, joga). Webové stránky: https://hubnutishelenou.cz/ 
 
 

  
 

   
 



  
 

  
 

   
 

     
 
 

   
 

 


