Zájezdy na termální ostrov Ischie 2017
Hotel Bellavista**
Cestovní kancelář VS Tours Vás zve k poznání krásného termálního ostrova
Ischie v Neapolském zálivu v Itálii na zájezdech s pohodovou rodinnou
atmosférou a s průvodkyní po celou dobu pobytu.
Organizujeme týdenní pobyty na ostrově Ischie v rodinném hotelu v jižní části
ostrova s domácí italskou kuchyní a vlastním termálním bazénem. Během
pobytu na ostrově můžete s průvodkyní poznat krásy ostrova, navštívit
termální park, vyjet si na ostrov Capri, zavítat na Amalfitánské pobřeží či na
Vesuv a do Pompejí, prožít romantický západ slunce, . . . a užít si příjemnou
dovolenou, na které načerpáte nové síly. Domácí italská kuchyně, kterou
ochutnáte v hotelu, může být doplněna dalšími specialitami v místních
restauracích. Ischie má možnost Vám nabídnout mnoho krásných zážitků,
léčit tělo a osvěžit unavenou mysl.

Termíny pobytů:
16.6. – 25.6.
15.9. – 24.9.

Cena na osobu ve 2lůžk. pokoji:
8.700,- Kč
8.700,- Kč

V ceně je zahrnuto:
- 7 x ubytování ve dvou- nebo třílůžkovém
pokoji se sociálním zařízením
- koupání v termálním bazénu
- 7 x zesílená kontinentální snídaně
- 7 x servírovaná večeře (bez nápojů)
- pojištění CK proti úpadku
- průvodkyně po celou dobu zájezdu
Cena nezahrnuje:
- pobytovou taxu 1 EUR/os./den – platí se
na místě

Afroditiny zahrady

Typické ischitánské výrobky

Uvedené termíny jsou od soboty do soboty, v případě autobusové dopravy je
odjezd z ČR vždy v pátek a návrat zpět v neděli po ukončení pobytu. V případě
letecké dopravy je odlet a přílet sobota – sobota.
Cena autokarové dopravy: 3.890,- Kč (odjezd z Prahy a z Brna) včetně trajektu
Cena letecké přepravy: 8.790,- Kč (odlety z Prahy)
Cestovní pojištění: 36,- Kč/den včetně stornopoplatku

Ostrov Ischie a program s CK VS Tours:
-

-

-

Ischie je termální zelený ostrov s krásnou přírodou, který leží 30km od
Neapole a kde na 46km2 vyvěrá více než 100 léčivých pramenů. Léčí se
zde potíže pohybového aparátu, zažívacího ústrojí, kožní problémy a
mnoho dalších neduhů.
Hotely jsou jednoduché, rodinné 2* s ubytováním ve dvoulůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím, s domácí italskou kuchyní
připravovanou z čerstvých surovin a s vlastním bazénem s univerzálně
léčivou termální vodou.
Zájezdy s CK VS Tours probíhají v komorní atmosféře, kde se nikdo
necítí osamělý a kde má každý možnost zúčastnit se společného
programu s průvodkyní, při kterém se nabízí seznámení s ostrovem a
jeho koloritem a s místními gastronomickými specialitami. Dále je
možné zavítat do léčivého termálního parku nebo se pokochat
nádherným západem slunce.

Další informace a prodej v cestovní kanceláři:

Věra Schmittová – VS TOURS
Kollárova 1045
565 01 Choceň
Tel.: 465 471 588
Mail: vstours@vstours.cz
Web: www.vstours.cz
Kostelík Soccorso
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