
2018  ITÁLIE – OSTROV ISCHIA 
Uvedené ceny jsou v Kč a platné na osobu na týden s polopenzí. Na ostrově Ischia zahrnují delegátské služby v češtině,
informační  materiály  pro klienty.  K dispozici  je  také široká nabídka skupinových a  individuálních  výletů s českou průvodkyní  a
zlevněné vstupy do termálních parků. Cena nezahrnuje místní lázeňské taxy.

  3*+ Hotel Hibiscus - Via Monticchio 31, Forio 

Popis: kompletně zrekonstruovaný hotel je tvořen převážně zahradními pavilóny, kde je umístěna velká většina pokojů.  Výhodou je
optimální pozice v klidné a zelené residenční zóně u městečka Forio, ale zároveň jen cca 300 m od písčité pláže Chiaia, od přístavu a
autobusové zastávky okružního busu, cca 400 m od historického centra městečka. 
Pokoje: moderní  pokoje  mají  vlastní  příslušenství,  telefon,  klimatizaci  a  minibar  (za příplatek),  TV,  fén a  malou terásku.  Pokoje
superior s výhledem na moře v hlavní budově jsou za příplatek.  WIFI za příplatek.
Stravování:  snídaně - formou bufetu, večeře - servírovaná, výběr ze dvou menu a zeleninový bufet.
Služby: venkovní minerální bazén a krytý minerální bazén vyhřívaný, sluneční terasa
vybavená lehátky a slunečníky, bar, hala TV. 

Cena: je za osobu a týden ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí. 

2018 Hibiscus

12.05. - 02.06.

02.06. - 30.06.

30.06. - 04.08.

04.08. - 01.09.

01.09. - 29.09.

29.09. - 13.10.

7 590

8 290

9 290

13 350

9 290

7 590



2018  ITÁLIE – OSTROV ISCHIA 
4* Hotel Mediterraneo a 3* dependance - Strada Statale, 270, 80075 Forio 

Popis: hotelový komplex je složen z hlavní budovy a dalších 4 přilehlých  menších budov, umístěných v udržované privátní
rozlehlé zahradě s raritními exempláři tropických a subtropických rostlin a dále z depandančích domků umístěných mimo
komplex v samostatných zahradách.   Hotelový komplex se nachází v klidné zóně blízko hlavní silnice,  cca 1 km od  pláže
Citara a Poseidonových zahrad a 1,5 km od centra městečka Forio.  Okružní místní bus staví u komplexu.
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 4* Hotel Mediterraneo a 3* dependance  
Strada Statale, 270, 80075 Forio 

1 recepce a v prvním patře pokoje superior
2 superior pokoje v zahradě
3,4 termální bazény  
5 Kneipp bazén a vjezd do hotelu, parkoviště
6 vnitřní bazén a kolem standartní a superior pokoje
7 termální centrum a beauty farm
8 vinice majitelů
9 standardní pokoje (cca 50 m)
10 depandance v areálu (cca 350 m)
11 snack bar a společenské místnosti
12 depandance mimo areál (cca 800 m)
13 standardní pokoje a superior pokoje

Pokoje: standardní  pokoje  jsou  rozmístěny  v  zahradě  v  nízkých
budovách, mají všechny vlastní příslušenství, balkónek nebo terásku,
telefon,  TV,  topení  a  za  příplatek  klimatizaci.  Pokoje  superior  se
nachází v budově s recepcí a v budovách v zahradě v těsné blízkosti
hlavní budovy s recepcí, jsou prostornější, mají modernější  vybavení
minibar a klimatizaci. K dispozici jsou i pokoje v depandancích, které
jsou umístěné v samostatných budovách v zahradách vzdálených od
250 do 800 m od budovy s recepcí.   

Stravování: snídaně – formou bufetu, večeře - servírované, výběr z
několika menu a salátový bufet, možnost oběda za příplatek. 

Služby: čtyři termální bazény o různé teplotě vody (26-38°C), z nichž
jeden je krytý a jeden Kneippův bazén, sluneční terasy s lehátky 
a  slunečníky,  termální  lázně  a  centrum  krásy,  televizní  hala,
restaurace, recepce, hotelové prostorné parkoviště. 

Cena: je za osobu a týden ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí.

   ZDARMA svozy na pláž 

2018 Mediterraneo dep. Mediterraneo hotel

21.03. - 14.04.

14.04. - 12.05.

12.05. - 11.08.

11 08. - 25.08.

25.08. - 13.10.

13.10. - 27.10.

27.10. - 10.11.

7 950 8 590

8 590 9 350

9 390 10 990

11 350 13 350

9 390 10 450

8 590 9 350

7 950 8 590



 3* Hotel Corona  -  Via Provinciale Panza, Forio 

Popis: hotel je situovaný na klidném místě v udržované zahradě s  trávníkem mezi centrem městečka Forio a  zónou Citara. Soukromá
cesta (300 m) vede k prostorné písčité pláži Cava dell´Isola vzdálené jen cca 500 m. Pouze  900 m od hotelu se nachází další písčitá
pláž Citara se slavným termálním parkem Poseidonovy zahrady.  Do historického centra městečka Forio (1 km) se dá dojít podél moře
krásnou a romantickou procházkou. V blízkosti autobusová zastávka okružního autobusu.

Pokoje: standardní pokoje s oknem jsou umístěny v budově s recepcí,  pokoje s terasou se nachází v přízemní budově v zahradě,
několik pokojů s balkónem a výhledem na moře je situováno v prvním patře budovy s recepcí.  Všechny jsou účelně zařízené s
vlastním příslušenstvím, telefonem a TV. Na vyžádání a za příplatek je možná  klimatizace, balkón/výhled na moře a terasa.

Stravování: snídaně - formou menšího bufetu (nápoje: káva, kapučíno, džusy, teplá čokoláda, čaj, mléko; k jídlu: marmeláda, med, 2
typy pečiva (bílé/tmavé), máslo, suchary, jogurt, corn flakes, sladké pečivo, vařená vejce, různé druhy sýru, salámu a šunky. Večeře –
servírovaná, výběr ze 3. prvních chodů (těstoviny, polévka),  2 druhých chodů (maso, ryby, zelenina), desert střídavě ovoce, zmrzlina,
zákusek. Vyhlášená kuchyně!

Služby: restaurace s místní kuchyní, klimatizované veřejné prostory, překrásná zahrada s pěstěným trávníkem, bar, TV hala, sluneční
terasa, krytý termální bazén, hydromasážní vana, velký venkovní minerální bazén s vybavenou terasou. Možnost využití termálních
lázní v blízkém hotelu, parkoviště.  WIFI ZDARMA.

Cena: je za osobu a týden ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí. 

Příplatek: balkon – výhled na moře 2500 Kč/pokoj.  VHODNÉ PRO SKUPINY
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2018 Corona

21.04. - 12.05.

12.05. - 04.08.

04.08. - 01.09..

01.09. - 22.09.

22.09. - 30.10.

7 590

8 890

15 190

8 890

7 590

http://www.libusetravel.cz/
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     3* Hotel Cesotta -  Via T. Cigliano 86,  Forio 

Popis: nachází se v klidné, residenční zóně San Francesco a přímo u stejnojmenné písčité pláže. Hotel má vlastní soukromou cestičku
k moři – zóna placená nebo volná. Díky své pozici je velice dobře pěšky dosažitelné za cca 25 min  přístaviště a historické centrum
městečka Forio nebo botanická zahrada La Mortella. Hotel se nachází  10 min chůze od autobusové zastávky okružního busu.
Pokoje: všechny pokoje mají vlastní příslušenství, telefon, balkónek nebo terásku. 
Stravování:  snídaně - kontinentální rozšířená, večeře - servírovaná, zeleninový salát a výběr ze dvou menu.
Služby: dva bazény, (jeden vnitřní termální 36°C s hydromasáží za poplatek a druhý venkovní minerální), bar s venkovním posezením, 
společenská místnost s TV,  klimatizovaná restaurace, v blízkosti hotelu placené parkoviště. WIFI ZDARMA ve všech pokojích.

Cena:  je za osobu a týden ve
dvoulůžkovém  pokoji  s
polopenzí. 

      LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz www.libusetravel.cz
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2018 Cesotta

28.04. - 26.05.

27.05. - 28.07.

28.07. - 11.08.

11.08. - 18.08.

18.08. - 25.08.

25.08. - 22.09.

22.09. - 20.10.

7 290

8 850

9 990

13 410

9 990

8 850

7 290

http://www.libusetravel.cz/
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    3* Hotel Aragonese  -  Via G. B. Vico 84, Ischia Ponte

Popis: příjemný rodinný hotel nacházející se v obci Ischia Ponte. Jen několik minut pěší chůze odděluje hotel od historického centra
městečka, impozantního Aragonského hradu a od moře. Výhodou je klidná, ale zároveň centrální pozice. Vzdálenost od nejbližší
písčité pláže cca 600 m vzdálenost od hist. centra cca 400 m, nad hotelem autobusová zastávka a potraviny, tabák.  
Nejbližší písčité pláže je Spiaggia dei Pescatori a nedaleko je také pláž Cartaromana, kde do moře pramení teplé termální prameny a
je odtud krásný výhled na protilehlý Aragonský hrad.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají vlastní příslušenství, telefon, TV, většina balkón nebo terasu. Pokoje s  výhledem
na bazén nebo panoramatický výhled za příplatek. 
Stravování: snídaně -  kontinentální  (pečivo,  máslo,  marmeláda,  suchary,  salám/šunka,  sýr;  káva,  kapučíno,  čaj,  mléko,  džus,  na
vyžádání vejce, ovoce atd.) Večeře -  servírovaná,  jednotné menu (první chod, druhý chod s přílohou, desert; na vyžádání možná

variace).
Služby: společenská  místnost  s  televizí,  restaurační  hala,  venkovní
termální bazén 34°C s vybavenou terasou, bar, sluneční terasa.
Cena: je za osobu a týden ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí.

       

VHODNÉ PRO SKUPINY 3. osoba:   1 dítě do 12 let ZDARMA

      LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz www.libusetravel.cz
      CESTOVNÍ KANCELÁŘ MOBIL: 602 449 442

      Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova   

ARAGONSKÝ HRAD

2018 ARAGONESE

26.05. - 30.06.

30.06. - 28.07.

28.07. - 25.08.

25.08. - 15.09.

15.09. - 29.09.

29.09. -20.10.

6 790

6 990

10 290

7 290

6 990

6 690

2018 ARAGONESE 55+

26.05. - 16.06.

16.06. - 30.06.

29.09. - 13.10.

13.10. - 20.10.

6 490

6 690

6 490

6 390

http://www.libusetravel.cz/
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    2* Hotel Penzione Casa Nicola  -  Succhivo, Via Provinciale

Popis: malý  rodinný  penzion  leží  v  centru  městské  části  Succhivo,  skládá  se  z  několika  přilehlých  budov.  Autobusová  zastávka
okružního autobusu přímo u penzionu, pláž Cava Grado velmi dobře dosažitelná pěšky (15min), do termálního parku Tropical a
Afroditiny/Appolonovy zahrady a centra Sant´Angela. 
Pokoje: všechny se sociálním zařízením – sprchový kout, telefonem a centrálním topením, většina má balkon nebo terasu, některé
výhled na moře – bez příplatku, trezor za poplatek, klimatizace na vyžádání. 
Stravování:  polopenze v hotelové restauraci, na vyžádání vegetariánská kuchyně nebo bezlepková kuchyně. Snídaně - kontinentální
rozšířená, servírovaná (pečivo, máslo, marmeláda, čokoláda, sýr, uzenina, jogurt, croissant), večeře - zeleninový salát, výběr prvního a
druhého chodu ze dvou možností, desert. 1x denně čaj nebo káva podávaná odpoledne.
Služby: vstupní hala s TV, bar, venkovní termální bazén 36 – 38°C, malý vnitřní termální bazének 36-38°C, sluneční terasy, v blízkém
baru internetpoint za menší poplatek, veřejné nehlídané parkoviště zdarma, tenisové kurty za poplatek. OTEVŘENO PO CELÝ ROK. 

Cena: je za osobu a týden ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí.

Senioři navíc mají ZDARMA odpolední kávu nebu čaj.

Příplatky: balkon/terasa 1250Kč/os.

VHODNÉ PRO SKUPINY

      LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz www.libusetravel.cz
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      Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova

2018 Casa Nicola

31.03. - 07.04.

07.04. - 19.05.

19.05. - 31.07.

31.07. - 31.08.

31.08. - 19.10.

19.10. - 17.11.

6 690

5 990

6 990

10 390

6 990

5 990

http://www.libusetravel.cz/
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  3* Hotel Park Victoria  -  Forio, Via Chiena 11

Popis: je postaven u historického centra městečka Forio v zahradě,
skládá  se  z  několika  budov  a  vzdálenějších  cca  200-400m
depandancí.  Od  nejbližší  pláže  Cava  dell´Isola  cca  10min
chůze a od největšího termálního parku Poseidonovy zahrady
s pláží Citara je vzdálen cca 1 km.

Pokoje: celkem 49 pokojů, každý má vlastní příslušenství, telefon,
klimatizaci v časových pásmech, TV/SAT, balkón nebo terasa
(za příplatek). 

Stravování:  snídaně - formou bufetu, večeře - zeleninový bufet a
výběr z menu. 

Služby:  prostorná  vybavená  sluneční  terasa,  bar,  restaurace,
venkovní  nefiltrovaný  termální  bazén  a  vnitřní  termální  bazén,
prostorná  zahrada  –  doporučujeme  pro  skupiny  cvičení,
parkoviště, recepce s malým posezením s wifi připojením zdarma. 

      LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz www.libusetravel.cz
      CESTOVNÍ KANCELÁŘ MOBIL: 602 449 442
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2018 Park Victoria

14.04. - 26.05.

26.05. - 21.07.

21.07. - 25.08.

25.08. - 06.10.

06.10. - 03.11.

6 990

7 790

9 990

7 790

6 990

Park Victoria senior 55+ senior 55+ senior 55+ 

pokoj pokoj s balkonem/terasou jednolůžkový pokoj

21.04. - 23.06.

25.08. - 29.09.

29.09. - 03.11.

2 018

6 690 7 390 7 850

7 390 7 990 8 490

6 690 7 290 7 850

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

	3*+ Hotel Hibiscus - Via Monticchio 31, Forio
	Popis: je postaven u historického centra městečka Forio v zahradě, skládá se z několika budov a vzdálenějších cca 200-400m depandancí. Od nejbližší pláže Cava dell´Isola cca 10min chůze a od největšího termálního parku Poseidonovy zahrady s pláží Citara je vzdálen cca 1 km.
	Pokoje: celkem 49 pokojů, každý má vlastní příslušenství, telefon, klimatizaci v časových pásmech, TV/SAT, balkón nebo terasa (za příplatek).
	Stravování: snídaně - formou bufetu, večeře - zeleninový bufet a výběr z menu.

