
2015 ITÁLIE – LIGURIE – Rezidence Cherie 
500 m od vlakové zastávky Borgio Verezzi

BORGIO VEREZZI - Klidné městečko s domy příjemně tonoucími v zahradách a zeleni i na poklidných ulicích a pěších 
zónách. V Borgio je zachováno malebné středověké centrum s barokním kostelem Svatého Petra. Nad městečkem se 
nachází krásná krápníková jeskyně. Téměř vše nadosah příjemnou procházkou. 

Tipy na výlet vlakem:  CINQUE TERRE (pět vesniček balancujících na samém okraji závratných útesů, které spojuje s 
civilizací jen prastará cestička Sentiero Azzurro) • JANOV (hlavní město regionu a nejdůležitějších italský přístav se 
zachovalým městským středověkým jádrem) • AKVÁRIUM (druhé největší akvárium v Itálii, Janov)• SAN REMO 
(chloubou města je proslulé Casino Municipale) • MONACO  CANNES, NICE - FRANCIE 

Charakteristika: oblíbená rezidence je umístěna na relativně klidném 
místě, u příjezdové komunikace, na rozhraní městečka Borgio Verezzi a 
Pietra Ligure. Velmi žádaná rezidence s výbornou cenou, doporučujeme 
včasnou rezervaci. 

 



Rezidence CHERIE
Ubytování: apartmány jsou standardně zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, SPR+WC, TV/SAT, 
balkon nebo terasa. Na vyžádání bezbariérový apartmán. Klimatizace na vyžádání, za přípaltek.

A 2 – 4 osoby:  studio (jedna místnost) s rozkládacím nebo vyklápěcím dvojlůžkem a dvěma vysouvacími 
lůžky, kuchyňský kout. (18-21 m2)
B  5 osob: ložnice se 3 lůžky, denní místnost s rozkládacím dvojlůžkem a kuchyňským koutem. (35-40m2) 

Vybavení a služby: recepce, výtah, TV místnost, Wi-Fi připojení (8.00 – 20.00, zdarma), bazén (10x5 m), 
křesla a slunečníky zdarma, dětský koutek, stolní tenis. 
Pračka, tenisové kurty (cca 800 m, za poplatek). Parkování: 
u rezidence (zdarma, do vyčerpání míst), garáž € 60,-/ 
týden. 

Vzdálenost od centra: 500 m. 

Rezidence je 500 m od vlakové zastávky Borgio Verezzi. 

Vzdálenost od pláže: 150 m. Pláž: štěrkopísková s relativně 
pozvolným vstupem do moře, větší část pláže s plážovým 
servisem (za poplatek),  část pláže volná.

Pobyt: sobota/ sobota.

V ceně za celý apartmán je zahrnuto: 7x ubytování, 
spotřeba energií, ložní prádlo a ručníky 

Kauce (vratná): € 100,-/ apartmán.

Nepovinné příplatky: klimatizace A4  50 €/ týden,  

B5  70€/týden

CHERIE APT APT
2015  B 5 A 4

23.05. - 30.05. 10090 7090
30.05. - 06.06. 10090 7090
06.06. - 13.06. 11790 8190
13.06. - 20.06. 16490 11390
20.06. - 27.06. 16490 11390
27.06. - 04.07. 16490 11390
04.07. - 11.07. 16490 11390
11.07. - 18.07. 23090 16090
18.07. - 25.07. 23091 16090
25.07. - 01.08. 23092 16090
01.08. - 08.08. 26590 18790
08.08. - 15.08. 26591 18790
15.08. - 22.08. 26592 18790
22.08. - 29.08. 16490 11390
29.08. - 05.09. 11790 8190
05.09. - 12.09. 10090 7090
12.09. - 19.09. 10090 7090
19.09. - 26.09. 10090 7090


