
PRIHLÁŠKA NA OZDRAVNO- POBYTOVÝ ZÁJAZD 
Názov služby:  Taliansko – Veste – kemping Arcobaleno 

Termín:   16.06.2016 – 25.06.2016 

Program:   podľa katalógu resp. ponukového listu  

 

 
Popis strediska 

Perlou južného Talianska a turistickým rajom regiónu Puglia je polostrov Gargano. Svojich návštevníkov očarí vôňou 
olivovníkov a záplavou zelene. Čisté more s priezračnou vodou je tu samozrejmosťou. Pláže s jemným pieskom strieda 
skalnaté pobrežie, posiate starobylými vežičkami a zbytkami stredovekých hradieb. Spoznáte tu typický „južanský“ spôsob 
života. Azda najviac navštevovaným miestom polostrova je mestečko Vieste. Spleť úzkych kamenných uličiek s 
množstvom obchodíkov, maličké námestia, reštaurácie plné lákavých jedál robia z Vieste najmalebnejšie mesto 
Gargana. Asi 2 km od starobylého centra mesta je situovaný kemping Arcobaleno. Kemping má jedinečnú polohu na 
hlavnej promenáde „Lungomare“, priamo pri piesočnej, vyše 2 km dlhej pláži. 
Vybavenie kempingu 

Areál prázdninového komplexu Arcobaleno tvorí novovybudovaná apartmánová časť s bazénom so slanou vodou a 

kempingová  časť s jednoducho vybavenými sociálnymi zariadeniami. Kemping je umiestnený v tieni eukalyptov a 

nájdete tu recepciu, telefónne automaty, bazén (za poplatok), futbalové ihrisko s umelým trávnikom (za poplatok), ale i 

obchod so zmiešaným tovarom,  reštauráciu s pizzeriou ako i talianske animačné centrum (júl - august). Mladí určite ocenia 

bohaté možnosti zábavy na diskotékach v blízkom okolí. 

Pláž 

Kemping priamo pri mori ponúka výborné kúpanie a slnenie na širokej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 

Možnosť prenájmu slnečníka a lehátok za poplatok. Na pláži je viacero možností športovania (plážový volejbal, vodné 

bicykle, skákacie trampolíny). Vzdialenosť na pláž: cca 80 m. 

Ubytovanie 

V kempingu sú umiestnené stany patriace CK FIFO. Všetky stanové mestečká sú umiestnené v kempingoch  medzinárodného 

štandardu. Veľkopriestorový stan má dve spálne a veľkú predsieň so skrinkou na odkladanie odevov. Ku každému 

stanu patrí záhradný stôl so stoličkami. Samozrejmosťou vybavenia stanu sú v každej spálni dve pevné vyvýšené postele s 

matracom,  vankúšom a paplónom (dekou). Všetkým klientom je k dispozícii spoločný voľne prístupný stan s chladničkami na 

uloženie potravín a rýchlovarnou kanvicou. 

Stravovanie 

Celodenné stravovanie pozostávajúce z raňajok, desiatovej polievky na obed a večere. Profesionálni kuchári zabezpečujú 
celodenné stravovanie s použitím kvalitných a čerstvých surovín od miestnych dodávateľov. Na raňajky sa podáva teplý 

nápoj (čaj) a chlieb alebo pečivo. Na doplnenie sa strieda maslo, syr, med, džem, nátierky. Obed tvorí desiatová polievka 
s chlebom alebo pečivom. Na večeru sú pripravované rôzne druhy mäsových jedál s prílohou a šalátom alebo kompótom 
(napr.pečené kura s ryžou a kompótom). 
Doprava 

Autokarom s klimatizáciou. Trasy vedú alternatívne cez Maďarsko a Slovinsko do Talianska alebo cez Rakúsko do Talianska.  

Cesta od slovenskej hranice trvá asi 21 hodín 

 

Základná cena na osobu : 236,19,- €/pobyt  

Rozsah služieb zahrnutý v základnej cene: 7x ubytovanie v stanoch,  7x celodenné stravovanie “FIFO” 

(raňajky, desiatová polievka na obed a večera), autobusová doprava, DPH,  delegát na mieste, komplexné 

cestovné poistenie, fakultatívny výlet) 

Vrátna kaucia       15,-€/os. 

Fakultatívne výlety na mieste: 

Morské jaskyne: poldenný lodný výlet pozdĺž pobrežia, kde budete mať možnosť obdivovať mnohé jaskynné útvary a skalné útesy (15 

€- je zarátaný v cene). 

Ostrovy Tremity: celodenný lodný výlet (45 €- podľa záujmu na mieste). 

Taliansky večer: slávnu taliansku kuchyňu spoznáte v miestnej reštaurácii. Môžete si vybrať z niekoľkých druhov pizze,  lasagní  

alebo rýb, ochutnáte tiež miestny likér limoncello a večeru zavŕšite chutným dezertom (13-17 €- podľa záujmu na mieste). 
 

Základná cena je kalkulovaná a platná na osobu v skupine s minimálnym záväzným počtom plne platiacich osôb.  Zníženie počtu plne platiacich 

osôb v skupine pod hranicu minimálneho záväzného počtu plne platiacich osôb môže mať za následok zmenu základnej ceny na osobu. 

 

 

Prihlášku je potrebné donies čo najskôr. Najneskôr do 27.10.2015. Po naplnení kapacity bude vaše 

dieťa už len náhradník. Prihlášku prosím doniesť Mgr. Z. Ferencovej (kabinet biologie). 

 
 



Výška zmluvnej pokuty (storna) pri zrušení služieb pre jednotlivého člena skupiny je stanovená podľa počtu dní zostávajúcich odo dňa 

doručenia tohto oznámenia do  

začiatku čerpania služieb nasledovne :  

a) storno do 105 dní pred začiatkom čerpania služieb: 15 % zo základnej ceny na osobu 

b) storno od 104 do 70 dní pred začiatkom čerpania služieb: 30 % zo základnej ceny na osobu 

c) storno od 69 do 21 dní pred začiatkom čerpania služieb: 50 % zo základnej ceny na osobu 

d) storno od 20 do 08 dní pred začiatkom čerpania služieb: 75 % zo základnej ceny na osobu  

e) storno od 07 a menej dní pred začiatkom čerpania služieb: 100% zo základnej ceny na osobu 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

PREHLÁSENIE 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ............................................................…….. dátum narodenia: …………………… 

 

Prihlasujem svoje dieťa na horeuvedený zájazd podľa podmienok zmluvy, ktorú uzavrel objednávateľ s Cestovnou kanceláriou 

FIFO s.r.o. Potvrdzujem, že sú mi známe „Zmluvné podmienky CK FIFO s.r.o. pre poskytovanie služieb cestovného ruchu 

realizovaných pre skupinovú klientelu“, rozumiem im a súhlasím s nimi.  

 

Zakrúžkujte spôsob splácania 1. Jednorázovo (február 2016- záloha 20€ vopred do konca novembra) 

 

                                                  2. formou splátok  - 1. splátka 80€ (november 2015) 

                                                                                     2. splátka 80€ (február 2016) 

                                                                                     3. splátka 76,19 € (apríl 2016) 

 

V ....................................., dňa .......................          

 

             

 
 ................................................                                       ............................................ 

           meno rodiča/zákonného zástupcu                                     podpis rodiča/zákonného zástupcu 
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