
Dovolená s GATE CRASHER 2014 
 
Zájezd pořádáme ve spolupráci s cestovní kanceláří Gargano CK (http://www.gargano.cz/). 
 
KDY:   19.9. - 28.9.2014   (7 nocí tj. osm pobytových dní) 
 
KAM: na italský poloostrov Gargano do vesničky Mattinata do areálu Villaggio Riccio. Villaggio je 
areál na způsob kempu, s úžasnou polohou 50m od moře s oblázkovou pláží.  
 
CENA:  ZAHRNUJE DOPRAVU, UBYTOVÁNÍ, POLOPENZI A HLAVNĚ SOLIDNÍ VEČÍREK! 

 
Apartmán:  5 490,-Kč/os. 
Bungalov:  4 990,-Kč/os. 
Chata:  4 790,-Kč/os. 
Karavan:  4 590,-Kč 

 
Tato cena je konečná, na místě platíte pouze následující povinné příplatky: 
€10 – povlečení/os./pobyt – jen do apartmánů a bungalovů (do chat a karavanů si klienti zajišťují 
povlečení sami, nebo si připlatí na místě) 
€7 – lehátko/os./pobyt  
€2,20 – rekreační taxa/os./den 
Doplatky celkem činí 32,40€ na osobu. 
 
VYBAVENÍ: Areál Villaggio Riccio je vybaven recepcí, barem (platí se pouze EUR), kuchyňkou, 
jídelnou, univerzálním sportovním hřištěm, beach-volejbalovým hřištěm, dětským hřištěm 
s trampolínou, ping-pongovým stolem, el. šipkami, půjčovnou sportovních potřeb (badminton, 
tenis, míče, aj.). Přístup k internetu přes WIFI za poplatek. 
 
VYBAVENÍ ubytování: 
 

 Apartmán je vybaven vlastním sociálním zařízením, dvěma ložnicemi po dvou lůžkách 
(možné dodat až dvě přistýlky), kuchyňkou s lednicí, mikrovlnkou a plynovým sporákem. 

PITNÁ VODA:  speciální kohoutky – klasická sladká, jinak v celém areálu - trochu slanější, ale 
pitná. 

 Bungalov, Chata, Karavan nejsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Je 
zde k dispozici budova společných sociálních zařízení. 

 
DOPRAVA (zahrnuta v ceně): 
 

 BUS:  
Dopravu nám zajišťuje Gargano CK zahraničními autobusy s klimatizací a WC, s DVD 
přehrávačem a možností zakoupení nápojů po cestě za Kč (pivo, nealko, káva, čaj). Během cesty 
následuje přibližně po každých 4hod. občerstvovací a hygienická přestávka na předem 
stanovených odpočívadlech. 

REZERVUJTE IHNED, POČET MÍST OMEZEN! 



  
NÁSTUPNÍ MÍSTA: Brno – Mikulov 
Jede se po trase B: Brno - Mikulov -  Itálie (Mattinata)  
K trase je možné využít za menší poplatek svozovou přepravu Ostrava - Olomouc do Brna. Tento 
svoz se uskuteční pouze při minimálním počtu 15 osob a je zajišťován menšími autobusy nebo 
mikrobusy. 
 

 Vlastní: 
V případě zájmu lze do areálu přijet individuálně, jak autem (na motorce), tak letecky. V areálu 
máme vlastní parkoviště – parkovné 150,-Kč/den. Je zde také možnost využití letecké dopravy z 
Prahy do Itálie - letiště Bari. 
Letenku si každý klient zajišťuje sám na www.wizzair.com. CK zajišťuje také transfer z letiště Bari 
přímo do Mattinaty - Villaggio Riccio a zpět za poplatek 1400 Kč/os. Vzdálenost z Bari do Villaggio 
Riccio je cca 120 km. Doba letu cca 1,5 hodiny. 
Při nevyužití autobusové dopravy Vám CK odečte z ceny 500,-Kč/os. 
 
DĚTI 

- pro vaše děti je možné využít spolupráci s animátorem CK 
 

FOTOGRAFIE 
- fotografie z místa pobytu najdete na FB – Villaggio Riccio: 
 https://www.facebook.com/villaggioriccio nebo na http://www.gargano.cz/ 

 
 
POSTUP PRO ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ K POBYTU 
 
1.  Nejdříve je nutná telefonická rezervace ubytování na tel. čísle 777 330 413 - u sl. Škrabalové, 
která je zástupcem GARGANO CK pro tuto akci. 
2.  Poté Vám bude zaslána smlouva o zájezdu k vyplnění potřebných údajů, podepsání a zaslání 
zpět. 
3.  Spolu se smlouvou zasíláme i pokyny k platbě zálohy, která činí 1 000,-Kč/osobu a je nutné ji 
uhradit do sedmi dnů od telefonické rezervace. 
4.  Po uhrazení zálohy Vám bude zaslána potvrzená smlouva o zájezdu. 
5.  Doplatek je nutné uhradit nejpozději 30ti dnů před odjezdem. 
6.  Po uhrazení doplatku Vám bude zaslán voucher spolu s pokyny k odjezdu. 
 
JELIKOŽ JE POČET MÍST PRO TUTO AKCI OMEZEN, DOPORUČUJEME UDĚLAT 
REZERVACI JIŽ NYNÍ!!! 
 
Informace k odjezdu, cestě, ubytování a místě pobytu, rezervacím a smlouvám Vám rádi sdělíme 
na tel.čísle 777 330 413 a e-mailu: skrabalova@gargano.cz -sl. Škrabalová, zástupce cestovní 
kanceláře GARGANO CK pro tuto akci. 
 


