
 
 

 
Termíny  

 apartmány 
MONO 2 

při obsazení  
2 osobami  

BILO 4 
při obsazení  
4 osobami  

BILO 4 
při obsazení  
3 osobami  

TRILO 6 
při obsazení  
6 osobami  

TRILO 6 
při obsazení  
5 osobami  

TRILO 6 
při obsazení  
4 osobami  

24.5. - 2.6. 13.100 11.750 12.490 11.300 11.650 12.200 
26.5. - 2.6. 12.300 11.250 11.790 10.900 11.180 11.600 

 
Příplatek za neobsazené l ůžko v apartmánu MONO 3.690 K č 
 
Časy let ů: odlet z Prahy v 06:10 hod. (p řílet do Itálie v 08:00 hod.), odlet z Bari (Itálie) : 08:30 
hod. (p řílet do Prahy v 10:25 hod.). 
 
CENY ZA OSOBU ZAHRNUJÍ:  
leteckou dopravu přímým letem Praha – Bari – Praha (cca 2 hod.), letištní taxy a palivový příplatek, 
transfer letiště – ubytování - letiště, cvičení s Danou 2 x denně, ubytování v apartmánu bez stravy dle 
obsazenosti v apartmánu, spotřeby energií (voda, plyn a el. energie), povlečení, ručníky, závěrečný 
úklid (kromě kuchyňského koutu), využití sportovního centra, plážový servis (slunečníky + křesílka + 
lehátka), delegátské služby, pojištění CK proti úpadku, 1 malé kabinové zavazadlo (max. rozměry 
včetně koleček 42 x 32 x 25cm).  
Podložky s sebou!  
Záloha při sepsání smlouvy o zájezdu: 6.000 Kč/osoba. Doplatek: 1 měsíc před odletem. 
 
CENY ZÁJEZDU NEZAHRNUJÍ: 

1. Povinná platba na míst ě. Pobytová taxa: € 1/osoba/den (max. 7 dní). 
 

2. Cestovní pojišt ění. 198 Kč/osoba/pobyt - komplet pojištění včetně storna zájezdu s 
pojišťovnou ALLIANZ. Pojištění DOPORUČUJEME, pokud by někdo nemohl ze zdravotních 
důvodů odjet, pojišťovna vrací až 80%! Je nutné objednat s datem sepsaní smlouvy o 
zájezdu. Podrobné informace na našem webu: http://www.apulia-in.cz/stranky/doplnkove-
sluzby/cestovni-pojisteni 
 

 
3. Odbavení zavazadla.  V ceně není zahrnuto ŽÁDNÉ odbavené zavazadlo! Počet odbavených 

zavazadel záleží na klientech! Je možné, aby např. 2 osoby měli jeden společný kufr. 
Nabízíme 2 možnosti odbavených zavazadel (dle váhy) - cena 1 odbaveného zavazadla: max. 
23 kg za poplatek 1.100 Kč (550 Kč/jedna cesta), max. 32 kg za poplatek 1.650 Kč (825 
Kč/jedna cesta). 

 
RESORT 
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 necelých 20 km od krásného barokního města Lecce. 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. Soukromá plně vybavená pláž s plážovým servisem je v ceně, relaxační zóna v 
uzavřené zahradě s lehátky a slunečníky, sportovní centrum, velké dětské hřiště, bar-kavárna, bar na 



pláži, klimatizovaná restaurace s venkovním posezením, obchod, amfiteátr pro zábavu, p
jízdních kol, recepce. Výborný terén pro b
UBYTOVÁNÍ:  velmi pěkně a komfortn
řadových vilkách. Všechny disponují pln
vlastním sociálním zařízením, TV, trezorem a p
 
Mono 2 osoby:  1 obývací místnost s kuchy
Bilo 3/4 osoby:  obývací pokoj s kuchy
s manželským lůžkem.  
Trilo 4/5/6 osob:  obývací pokoj s
s manželským lůžkem, 1 pokoj se 2 odd
 

  
 
Informace o cvi
Dana Pikousová 
tel. 777 948 718

e-mail: d.pikousova@seznam.cz

www.danapik.cz

 

 

 

 

 
 
Infor mace CK na tomto odkaze:
http://www.apulia
jogou- do
 
 
 

imatizovaná restaurace s venkovním posezením, obchod, amfiteátr pro zábavu, p
jízdních kol, recepce. Výborný terén pro běh i jízdu na kole, sympatický vláček na pláž a zp

 a komfortně zařízené apartmány v jednopatrových a dvoupatrových 
adových vilkách. Všechny disponují plně vybaveným kuchyňským koutem v obývací místnosti/pokoji, 

ízením, TV, trezorem a předzahrádkou nebo terasou se zahradn

1 obývací místnost s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou. 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice 

obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, 1 ložnice 
žkem, 1 pokoj se 2 oddělenými lůžky.  

Informace o cvi čení:  
Dana Pikousová  
tel. 777 948 718 

d.pikousova@seznam.cz 

www.danapik.cz 

mace CK na tomto odkaze:  
http://www.apulia -in.cz/italie/apulie- salento/otranto/letecky

do-jizni-italie-s-danou-pikousovou-397001  

imatizovaná restaurace s venkovním posezením, obchod, amfiteátr pro zábavu, půjčovna 
ek na pláž a zpět.  

ízené apartmány v jednopatrových a dvoupatrových 
ským koutem v obývací místnosti/pokoji, 

edzahrádkou nebo terasou se zahradním nábytkem.  

ůžkovou pohovkou.  
žkovou pohovkou, 1 ložnice 

žkovou pohovkou, 1 ložnice 

salento/otranto/letecky -zajezd-s-


