
 ITÁLIE – KALÁBRIE 2016 
Praia a Mare – 4* REZIDENCE SPORTING CLUB 

Zcela nově postavené a luxusně zařízené prázdninové středisko nacházející se v severní části Kalábrie. Celý komplex je umístěn na panoramatickém 
místě s výhledem na záliv Policastro, kterému dominuje ostrov Dino, na krásné městečko Praia a Mare a na okolní pahorky, lemující toto nádherné 
pobřeží. Pár metrů odtud se každý čtvrtek konají trhy s bohatou nabídkou typických produktů a sezónního zboží. Centrum Praia a Mare s krásnými 
obchodními a pobřežními promenádami je vzdálené jen 500 m. Všechny apartmány mají velké prosklené balkonové dveře se vstupem na prostorné 
terasy vybavené zahradním nábytkem, které přímo vyzývají k příjemnému posezení a relaxaci.
POLOHA: pláž 800 m, nákupní možnosti 300 m Žel. stanice: Praia-Ajeta-Tortora (2 km), možnost odvozu za poplatek 10 €/cesta (1-7 osob)

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY:  bazén se slunečníky a lehátky, s moderním proskleným barem s příjemným posezením a terasou, Wi-Fi ZDARMA, recepce,  
amfiteátr, otevřený i uzavřený prostor pro cvičení, miniclub pro děti, parkoviště, zábavní program pro děti a dospělé, dětský koutek
PLÁŽ:  ZDARMA odvoz minibusem na 800 m vzdálenou hotelovou pláž s hrubým pískem a oblázky a do centra města. Na privátní pláži střediska  
najdete bar s hudbou a se zastíněnou terasou s výhledem na moře, kde si můžete vychutnat aperitiv anebo výtečnou italskou kávu. Dále je zde  
dětský koutek, sprchy, prostor na cvičení, stolní tenis a pro každý apartmán připraven slunečník, plážové křeslo a lehátko.
UBYTOVÁNÍ -  Apartmány jsou velice prostorné a luxusně zařízené. Všechny mají klimatizaci, koupelnu se sprchovým koutem a fénem, moderně  
zařízený kuchynský kout, LCD televizi, trezor a velkou terasu se zahradním nábytkem oddělenou prosklenými zatahovacími dveřmi od obývacího  
pokoje. Apartmán pro 2-4 osoby (bilo – 65 m2): Velký obývací pokoj s kuchyní, rozkládací pohovkou pro 2 osoby a ložnice s manželským lůžkem. 
Apartmán pro 2-5 osob (bilo – 70 m2): Velký obývací pokoj s kuchyní, s dvou- a jednolůžkovou rozkládací pohovkou a ložnice s manželským lůžkem. 
Apartmán pro 4-6 osob (trilo – 90 m2): Velký obývací pokoj s kuchyní, rozkládací pohovkou pro 2 osoby a 2 dvoulůžkové pokoje. 
Apartmán  pro  4-8  osob  (duplex  –  120  m2)  je  dvoupodlažní.  V  přízemí  je  velký  obývací  pokoj  s  kuchyní,  se 2  dvoulůžkovýma  rozkládacíma 
pohovkama a koupelna s WC s umyvadlem. V 1. patře jsou 2 dvoulůžkové pokoje a koupelna.

Cena apartmánu zahrnuje:  týdenní pronájem apartmánu,klimatizaci, ložní prádlo s týdenní výměnou,  Wi-Fi,  spotřebu el.  proudu,  plynu, vody, 
závěrečný úklid apartmánu, plážový servis, použití bazénu, slunečníků a lehátek, použití kánoí, animační program od 12.6. do 11.9. a odvoz na  
hotelovou pláž. Plážový servis: ZDARMA 1 slunečník a 2 lehátka pro apartmán. Ručníky: vlastní nebo za příplatek 5 € osoba/výměna. Postýlka: 70  
€/týden (nutno objednat předem). Pobyt: sobota/sobota. Kauce: 100 €, vratná.  Povinný poplatek: závěrečný úklid apartmánu 50 € (úhrada na 
místě) Zvířata: zakázána. Parkoviště: zdarma, uvnitř rezidence

  Kontakt: 602 449 442         www.libusetravel.cz

SPORTING CLUB BILO BILO TRILO DUPLEX
2016 2 – 4 4 – 5 4 – 6 5 – 8

29.05. - 12.06. a 11.09. - 25.09. 8890 9990 11690 13650
12.06. - 03.07. a 04.09. – 11.09. 10350 11490 13450 15390
03.07. -10.07. a 28.08. -  04.09. 16150 17590 19850 22350

10.07. -17.07. 17290 18450 20690 23250
17.07. - 31.07. 19890 21350 23290 25850
31.07. - 07.08. 22790 24250 26190 28750

http://www.libusetravel.cz/


ITÁLIE – KALÁBRIE 2016 
SCALEA - VILLAGGIO MEDITERRANEO

Prázdninové  středisko  ležící  přímo  u  dlouhé  písčité  a  místy  oblázkové  pláže  a  v  centru  historického 
městečka Scalea. Při večerní procházce působivě osvětleným historickým jádrem na vás dýchne tajemnost 
úzkých uliček a starých paláců. Vaší pozornosti  jistě neunikne starý normanský hrad a mnohé kostely.  
Najdete zde dostatek dobře zásobených obchodů a každé pondělní dopoledne velký trh, konající se 500 m 
od střediska. V místních pizzeriích si můžete večer vychutnat pravou neapolskou pizzu. Tento komplex  
obklopený zelení tvoří malé řadové domky s vlastními verandami vyzývající k příjemnému posezení venku. 
Žel. stanice: Scalea-S.DomenicaTalao (2 km).

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY:  Recepce, bar u moře, privátní pláž, plážové volejbalové hřiště, venkovní sprchy a 
parkoviště. 
V červenci a srpnu mají hosté možnost účastnit se zábavního programu pro děti a pro dospělé.
BUNGALOV  PRO  2  -  4  OSOBY  (mono):  Jedná  se  o  jednoduché  ubytování  s  kuchyňským  koutem 
umístěným převážně na zastíněné verandě se zahradním nábytkem. Skládají se z pokoje s manželským 
lůžkem a samostatným lůžkem nebo palandou a malé koupelny. 

Cena bungalovu zahrnuje:  týdenní pronájem apartmánu,  spotřebu el. proudu, plynu, vody, 1 slunečník a 2 lehátka na privátní pláži, animační 
program ( jen červenec - srpen) a použití plážového volejbalového hřiště. 
Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek 8 € osoba, ručníky 8 € (úhrada na místě). 

 

LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz          www.libusetravel.cz
CESTOVNÍ AGENTURA MOBIL: 602 449 442
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE:  libuse.sladeckova

MEDITERRANEO VILLAGGIO MONO
2016 2 – 4

29.05. - 02.07. a 27.08. - 23.09. 10650
02.07. - 16.07. 11190

16.07. - 23.07. a  20.08. - 27.08. 12350
23.07. - 30.07. 14990

http://www.libusetravel.cz/
mailto:info@LibuseTravel.cz


ITÁLIE – KALÁBRIE 2016 
Praia a Mare - VILLAGGIO CLUB POGGIO DEL SOLE

Poggio del Sole je nové moderní rekreační středisko, nacházející se na úpatí Apeninského pohoří v místě chráněného Národního parku - Parco del  
Pollino, které se z Tyrhenského pobřeží táhne směrem do hornatého vnitrozemí Kalábrie. Z uzavřeného komplexu, kde vládne klid a prázdninová  
pohoda, je jedinečný a okouzlující výhled na jeden z nejkrásnějších zálivů Kalábrie - Golfo di Policastro a na oblíbené městečko Praia a Mare. Od 
malebné zátoky San Nicola je Poggio del Sole (v překladu Návrší slunce) vzdáleno přibližně 2,5 km (vzdušnou čarou pouhých 400 m). Na oblázkovou  
a  písčitou  pláž  s  tmavě  zbarvenými  útesy  je  pro  hosty  zajištěna  kyvadlová  doprava.  Zde  si  zejména  v  hlavní  sezoně  můžete  vybrat  z  řady  
soukromých, dobře udržovaných pláží. Ke slunění a koupání vám jsou k dispozici i pláže volně přístupné. Budete-li si chtít užít rušný prázdninový  
život městeček, navštivte 5 km vzdálené pobřežní letovisko Praia a Mare nebo Scaleu (8 km). 

Železniční stanice: Scalea-S.DomenicaTalao nebo Praia-Aieta-Tortora (5 km), odvoz ZDARMA.

ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Bazén pro dospělé a pro děti se slunečníky, lehátky a terasou, vhodnou i ke cvičení, TV sál, bar, parkoviště a minifotbalové  
hřiště (100 m, za poplatek). Pro skupiny možnost využití kuchyně a sálu pro společenské večery. Za malý poplatek 10 €/osoba/týden můžete využít 
odvozu na pláž v  krásné zátoce.  APARTMÁNY PRO 2-6 OSOB (trilo) s výhledem na moře nebo na hory,  jsou prostorné a moderně zařízené. 
Přízemní apartmány mají malou zahrádku, v 1. patře terasu nebo balkon. Skládají se z obývacího pokoje s kompletně vybaveným kuchyňským 
koutem, z ložnice s manželským lůžkem, z dvoulůžkového pokoje a koupelny se sprchou a WC. Za příplatek možnost 5. a 6. lůžka.

Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu,vstup do bazénu s 
použitím slunečníků a lehátek, spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný 
úklid apartmánu.  Ložní prádlo: vlastní nebo za příplatek € 6 osoba/výměna 
(úhrada na místě). Přistýlka: 1400 Kč/týden. Pobyt: libovolný, sobota/sobota 
Kauce: 50 €, vratná.  Malá zvířata: povolena.  Pláž: 2,5 km, oblázky,  hrubý 
písek, útesy, zátoky, veřejně přístupná i soukromá, možnost odvozu. Plážový 
servis: za poplatek. Parkoviště: zdarma, uvnitř komplexu.  

SCALEA - RESIDENCE PARCO EMIRI 
Tato velmi lákavá rezidence vám nabízí pobyt ve dvou- a třípatrových moderních a příjemně udržovaných domcích s řadou komfortně vybavených  
apartmánů,  které  jsou  obklopeny  vzrostlými  piniemi.  Leží  zhruba  500 m od krásného centra  turisticky  oblíbeného města  Scalea. Při  večerní 
procházce působivě osvětleným historickým jádrem na vás dýchne tajemnost úzkých uliček a starých paláců. Vaší pozornosti jistě neunikne starý  
normanský hrad a mnohé kostely. Najdete zde dostatek dobře zásobených obchodů a každé pondělní dopoledne velký trh, konající se 300 m od  
rezidence Parco Emiri.  Z apartmánů vás nadchne také úchvatný pohled na úpatí Apenin s typickými horskými vesničkami, vybudovanými na jejich 
vrcholcích,  nebo výhled  na  tyrkysově  modré  moře.  K  odpočinku  lze  využít  nejrůznějších  zábavních  zařízení  a  především koupání  ve  100 m 
vzdáleném velmi čistém moři. Na soukromých plážích si můžete zapůjčit různá vodní plavidla k projížďce po rozmanitém okolním pobřeží Riviera  
dei Cedri (Pobřeží cedrátů). Žel. stanice: Scalea-S.DomenicaTalao (1,5 km).
ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY: Parkoviště, bar, dětský koutek na privátní pláži, kde jsou k dispozici slunečníky a lehátka a různé obchůdky, pizzerie a jiná 
zpříjemnění.  APARTMÁNY PRO 2-4 OSOBY (trilo) jsou velmi pěkně a funkčně  zařízeny.  Mají  prostornou a kompletně vybavenou kuchyňku s 
jídelnou a balkonem s krásným výhledem na moře nebo na městečko, útulnou ložnici  s manželským lůžkem, pokoj s palandou a koupelnu se  
sprchou a WC. Přízemní apartmány mají otevřenou verandu.

Cena apartmánu zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu,ubytování, spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu. Ložní prádlo: 
vlastní nebo za příplatek 8 €/osoba/výměna (nutno objednat předem, úhrada na místě). Pobyt: sobota/sobota. Kauce: 70 €, vratná. Malá zvířata: 
povolena, příplatek 30 €. Pláž: 50 m (přes silnici), soukromá i veřejně přístupná, hrubý písek a oblázky. Plážový servis: za poplatek. 

www.LibuseTravel.cz   Mobil: 602 449 442

POGGIO DEL SOLE TRILO
2016 2 – 4

01.04. -11.06. a 27.08. -31.10. 7050
11.06. - 02.07. 8250

02.07. -16.07. a 20.08. -27.08.   10250
16.07. - 30.07. 13150
30.07. - 06.08. 17490

PARCO EMIRI TRILO
2016 2 – 4

07.05. -28.05. a 03.09. -24.09. 10850
28.05. - 25.06. 12850
25.06. - 09.07. 16050
09.07. - 23.07. 18050
23.07. - 06.08. 19250
06.08. - 20.08. 28250
20.08. - 03.09. 14050

http://www.LibuseTravel.cz/


ITÁLIE – KALÁBRIE 2016 
BRANCALEONE - VILLAGGIO CLUB ALTALIA ****

Jedno z nejoblíbenějších prázdninových středisek. Leží přímo u písčité a oblázkové pláže, 200 m od centra městečka Brancaleone, situovaného v 
nejjižnější části Kalábrie a 60 km od Sicílie, jejíž návštěvu si nenechte ujít. Skládá se z hotelu a nově zařízených apartmánů, postavených podél pláže  
v typickém středomořském stylu, obklopených krásnou subtropickou vegetací.   Žel. stanice: Brancaleone (800 m), odvoz zdarma. 

POLOHA: u pláže, 100 m městečko Brancaleone, 60 km Reggio Calabria; nákupní možnosti v hotelu, 200 m Brancaleone. ZARÍZENÍ A SLUŽBY: bazén 
pro dospělé a bazén pro děti se slunečníky, lehátky, terasou ke slunění a barem s příjemným posezením, restaurace s výtečnou kalábrijskou kuchyní,  
TV sál se satelitním vysíláním, kongresový sál, výtah, minimarket, obchod se suvenýry, dětský park, hlídané parkoviště, 2 tenisové kurty, fotbalové,  
volejbalové a basketbalové hřiště, hotelová pláž s půjčovnou windsurfingů a vodních plavidel, celodenní zábavní a sportovní program a diskotéka.  
PLÁŽ:  Středisko se nachází přímo u krásné písčité hotelové pláže, kde je pro naše klienty zdarma vyhrazen 1 slunečník a 2 lehátka pro každý  
apartmán/pokoj.
UBYTOVÁNÍ -  APARTMÁNY  jsou  zcela  nově a  moderně vybaveny.  Nacházejí  se  v  bezprostřední  blízkosti moře,  mají  kuchynský  kout,  1  až  2  
příslušenství, stropní ventilátor, TV sat, telefon a zahradní nábytek. 
Typ A – pro 2-3 osoby (mono): Pokoj s manželským lůžkem, samostatným lůžkem a verandou. Nachází se v přízemí. 
Typ B – pro 4-5 osob (mono): Salon rozdělený dlouhou stěnovou skříní na ložnici a obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, možnost 5.  
lůžka zdarma. Nachází se v přízemí. 
Typ C – pro 4-5 osob (bilo): Obývací pokoj se 2 samostatnými lůžky, ložnice s manželským lůžkem, 2 koupelny a malá terasa v 1. patře. Možnost 5.  
lůžka zdarma.  Typ D – pro 5-6 osob (bilo):  Obývací pokoj se samostatným lůžkem a dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským 
lůžkem, 2 koupelny a malá terasa v 1. patře. Možnost 6. lůžka zdarma. 

Cena apartmánu zahrnuje:  týdenní  pronájem apartmánu,  ložní  prádlo,  spotřebu el.  proudu,  plynu,  vody,  závěrečný úklid  apartmánu,  použití  
slunečníků a lehátek u bazénu, plážový servis, použití všech sport. zařízení, windsurfingů a kánoí, diskotéku a animační program od 1/6 do 15/9.
Plážový servis: zdarma 1 slunečník a 2 lehátka pro apartmán. Stravování: vlastní, oběd nebo večeře příplatek 490 Kč/soba/den (úhrada předem)
Pobyt: sobota/sobota (na vyžádání libovolný). Ručníky: vlastní nebo za příplatek 5 € osoba/výměna. Postýlka: 20 €/týden (úhrada na místě). 
Kauce: 25 €, vratná. Malá zvířata: povolena zdarma. Parkoviště: zdarma, hlídané, uvnitř komplexu. 

VILLAGIO CLUB ALTALIA TYP A TYP B TYP C TYP D
2016 2 – 3 4 – 5 4 – 5 5 – 6

21.05. - 04.06. a 03.09. - 24.09. 8590 10050 11450 11990
04.06. - 11.06. a 27.08. - 03.09. 10650 12090 13150 13990
11.06. - 25.06. a 20.08. - 27.08. 12350 13850 14890 15650

25.06. - 09.07. 13850 16150 18650 19550
09.07. - 30.07. 16690 19890 23290 23890
30.07. - 20.08. 23690 31250 38950 40690



ITÁLIE – KALÁBRIE 2016 
SCALEA – RESIDENCE MAJESTIC   -    pro nenáročné

Zcela ideálně umístěná rezidence - nachází se v klidném prostředí, přímo v centru turisty velmi oblíbeného města Scalea 
-  místo  obdařené  klidem  a  pohodou  a  zároven  jen  několik  málo  metrů  od  jeho  okouzlujícího  středověkého  jádra.  
Oblíbená  rezidence  Majestic  nabízí  ubytování  v  prostorných  apartmánech  s  velkým balkonem nebo terasou.  Pláže  
vulkanického původu tvoří skalnaté útesy a rozličná romantická zákoutí, kam je možno doplavat nebo dojet na vodních 
šlapadlech. Každé dopoledne se v blízkosti rezidence koná ovocný a zeleninový trh se zaručeně čerstvými a kvalitními  
produkty za výhodné ceny. Celý objekt se třemi vchody je oplocený a uvnitř se nachází bar s příjemným posezením v  
zahradě. Žel. stanice: Scalea (500 m)

POLOHA: pláž: 550 m, letiště 120 km Lamezia Terme, 210 
km Napoli,  ve městečku Scalea,  nákupní možnosti 50 m
ZARÍZENÍ  A  SLUŽBY:  recepce,  bar  se  zahrádkou,  výtah, 

parkoviště, v blízkosti rezidence je mnoho rozmanitých obchodů a různé druhy zábavy
PLÁŽ:  Na 550 m vzdálenou písčitou a oblázkovou pláž s nedalekými útesy se dostanete velice příjemnou procházkou  
obchodním centrem městečka. Můžete si vybrat ze širokého výběru soukromých i volně přístupných pláží.
UBYTOVÁNÍ:  Apartmány jsou prostorné, velmi prakticky a funkčně zařízeny.  Každý apartmán má velký balkon nebo  
terasu, vybavenou kuchynku, koupelnu s vanou nebo sprchovým koutem a WC. 
Typ A – pro 2-3 osoby (bilo): Obývací pokoj s 1 lůžkem a kuchynským koutem a ložnice s manželským lůžkem. 
Typ B – pro 2-4 osoby (bilo):  Obývací  pokoj  s  rozkládací  pohovkou pro 2  osoby a  kuchynským koutem,  dále  je  zde ložnice  s 
manželským lůžkem. Typ C – pro 2-5 osob (super bilo): Velký obývací pokoj s jedno- a dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s 
manželským lůžkem a kuchynka.  Typ D – pro 4-6 osob (trilo):  Obývací pokoj s dvoulůžkovou pohovkou a kuchynkou, dále je zde 
ložnice s manželským lůžkem a pokoj  se 2 lůžky.  Typ E – pro 4 osoby (super trilo):  Obývací  pokoj  s  jednolůžkovou rozkládací 
pohovkou, ložnice s manželským lůžkem, pokoj s 1 lůžkem nebo rozkládací pohovkou a kuchynka. 
Typ F – pro 4-7 osob (quadri): Velký obývací pokoj s jedno- a dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, dále jsou zde 2 dvoulůžkové pokoje  
a kuchynka. Typ G – pro 4-8 osob (quadri): Velký obývací pokoj se 2 dvoulůžkovými rozkládacími pohovkami, ložnice s manželským 
lůžkem,  dvoulůžkový  pokoj  a  kuchynka.   Typ  H  –  pro  8  osob  (penta):  Velký  obývací  pokoj  se  2  jednolůžkovými  rozkládacími 
pohovkami, 2 ložnice s manželskými lůžky, dvoulůžkový pokoj a kuchynka.

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotřebu el. proudu, plynu, vody a závěrečný úklid apartmánu. 
Plážový servis: volně přístupná pláž, možnost pronájmu slunečníků a lehátek na soukromých plážích Ložní prádlo: vlastní nebo 
za příplatek € 8/osoba/výměna (nutno objednat předem, úhrada na místě) Pobyt: sobota/sobota 
Kauce: € 50, vratná 
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RESIDENCE MAJESTIC TYP A TYP B TYP C TYP D TYP E TYP F TYP G TYP H
2016  2 - 3 2 - 4 2 – 5 4 – 6 4 4 – 7 4 – 8 8

21.05. - 04.06. a 03.09. - 24.09. 7150 7450 8050 8790 9090 9890 10150 10950
04.06. - 11.06. a 27.08. - 03.09. 8890 9190 10050 10550 10850 11650 12190 13850
11.06. - 25.06. a 20.08. - 27.08. 10050 10350 10950 11690 11990 13050 13650 15590

25.06. - 09.07. 11190 11490 12350 13150 13450 14550 15390 17650
09.07. - 23.07. 12050 12360 13250 14290 14590 14690 16550 18790
23.07. - 30.07. 13250 13550 14690 15750 16250 18290 19150 21390
30.07. - 06.08. 15250 15550 16750 17790 19250 20890 21750 25450
06.08. - 20.08. 18750 19350 20490 22150 23890 25550 26690 31250
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