
 

Pobytově poznávací zájezd do Itálie 

Krásy Neapolského zálivu 

Sorrento  (Massa Lubrense), ostrov Capri, ostrov Ischia, Siena, Miláno. 

06.06.2014 - 15.06.2014 

 

 

06.06.2014 Odjezd z Příbora  v 18.00 hod. 

07.06.2014 V brzkých ranních hodinách (cca 05.00)Příjezd do Sieny prohlídka Sieny –

Unecko,město s největší gotickou stavbou Toskánska - Pallazzo Publico , 

románský dóm z 12. století, gotická bazilika San Domenico, ve 14:00 hod. 

odjezd ze Sieny, večer příjezd do letoviska Massa Lubrense u Sorrenta – 

ubytování v komplexu Nettuno a večeře 

08.06.2014 snídaně, volný program – koupání, večeře 

09.06.2014 snídaně, celodenní lodní výlet na ostrov Capri – fakultativně, večeře 

10.06.2014 snídaně, výlet do hor, turistika,večeře 

11.06.2014 snídaně, volný program- koupání, večeře 

12.06.2014 snídaně, celodenní výlet na termální ostrov Ischia – fakultativně, večer 

návrat na ubytování, večeře 

13.06.2014 snídaně, v cca 10:00 uvolnění bungalovů, zajištění jednoho až dvou 

bungalovů pro úschovu zavazadel a osprchování, v 19:00 odjezd směr 

Miláno 

14.06.2014 v ranních hodinách příjezd do Milána, prohlídka centra hlavního města 

Lonmbardie se slavnou La Scalou, Dómem, pasáží V. Emanuella, večer 

odjezd z Milána směr ČR 

15.06.2014 příjezd v dopoledních hodinách do Příbora 

 



 

Cena: 5 890 Kč/osoba a 7 nocí s polopenzí v bungalovu pro 4 osoby 

 Je možno objednat bez polopenze, tj.  –1 800 Kč 

 Celková cena zájezdu: cca 10 000,- 

 

Cena ubytování zahrnuje:  

1. Ubytování na 7 nocí v bungalovech Nettuno, letovisko Massa Lubrense bungalov 

pro 4 osoby: 2 dvoulůžkové ložnice, v jedné ložnici jsou dvě postele vedle sebe 

(spojené k sobě), v druhé ložnici jsou oddělená lůžka, v bungalovu se nachází 

koupelna, kompletně vybavená kuchyň s lednicí, venkovní terasa se stoly a židlemi a 

lehátka na opalování. 

2. 7x polopenze (snídaně a večere v restauraci s terasou s nádherným výhledem na 

moře, snídaně – bufet, večeře servírovaná)  

3. Denní úklid a konečný úklid bungalovů 

4. Ložní prádlo a ručníky 

5. Parkování autobusu 

6. Vstup na soukromou pláž, která se nachází 100m – 200m od bungalovů 

7. Pobytovou taxu 

8. Spotřebu vody, plynu a elektřiny 

 

Pláž: získala modrou vlajku v roce 2007 od ministerstva turismu za kvalitu a čistotu 

pláže a mořské vody, komplex se nachází mezi ostrovem Capri a Positano, několik 

kilometrů od Sorrenta, v letovisku Massa Lubrense 

Komplex Nettuno se nachází přímo u moře, volný vstup na privátní pláž. Pláž patří jen 

komplexu Nettuno.  

 

Přihlášky: 

Do 24.3.2014 na emailovou adresu: 1.kctpribor@email.cz 

V případě dostatečného počtu zájemců, po vyzvání zaplatí do 27.3 zálohu 5 000 Kč 

mailto:1.kctpribor@email.cz

