
SARDÍNIE 55+ 2017 

  

Termíny a ceny  

Termín Délka Stravování Cena 

27. 5. – 5. 6. 2017 10 dní / 9 nocí polopenze 16 990 Kč 

5. 6. – 14. 6. 2017 10 dní / 9 nocí polopenze 17 990 Kč 

14. 6. – 21. 6. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 16 490 Kč 

21. 6. – 28. 6. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 16 990 Kč 

30. 8. – 6. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 17 990 Kč 

6. 9. – 13. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 17 490 Kč 

13. 9. – 20. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 16 490 Kč 

20. 9. – 27. 9. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 15 490 Kč 

27. 9. – 4. 10. 2017 8 dní / 7 nocí polopenze 14 490 Kč 

4. 10. – 12. 10. 2017 9 dní / 8 nocí polopenze 13 990 Kč 

 

Cena za osobu zahrnuje: 

 leteckou dopravu Praha – Cagliari – Praha včetně všech poplatků 

 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji ve 4* – 3* hotelu Horse Country Resort Congress & 

SPA* 

 polopenzi formou bufetu včetně vody a vína 

 transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště 

* Změna hotelu vyhrazena. 

Navíc k ceně zájezdu ZDARMA 

 lehátka a slunečník na hotelové pláži (dle dostupnosti) 

 přípitek na uvítanou 

 promítání dokumentárního filmu o Sardinii 

 nadstandardní delegátská péče zaměřená na potřeby klientů 55+ 

 

 

 

 



Hotel Horse Country Resort 4* – 3* 

Hotelový komplex Horse Country Resort s krásnou udržovanou zahradou se nachází u 

moře v borovicovém háji, na západním pobřeží Sardinie, cca 5 km od mestečka Arborea a cca 

90km od Cagliari. Umístění hotelu je v bezprostřední blízkosti dlouhé pláže se zlatým pískem, 

obývané vzácným druhem růžových plameňáků. 
 

POKOJE 

2-4 lůžkové pokoje jsou zařízené v tradičním sardenském stylu. Hotel nabízí pokoje i pro 

handicapované osoby. 

Vybavení pokojů: 

 balkón nebo terasa 

 telefon 

 trezor (na pokoji nebo v recepci) 

 minilednička 

 satelitní TV 

 klimatizace 

 koupelna s WC 

 fén 

VYBAVENÍ HOTELU 

Hotel má recepci s WI-FI, restauraci, pizzerii, bar,  venkovní bazén se sluneční terasou s 

lehátky  zdarma, parkoviště, půjčovnu lodí,  jezdecké centrum na koních (projížďky na koních 

cca 20 euro/hodina), dětské hřiště, tenisový kurt (použití zdarma, půjčení raket a míčků za 

poplatek 8 euro), fotbalové hřiště, ping-pong, půjčovnu jízdních kol (za poplatek cca 10 euro/ 

půlden, cca 15 euro/celý den), Wellnes centrum za poplatek cca 15 euro/osoba/den, vstup od 

15ti let věku, použití bazénů s talasoterapií a relaxačním koutkem, cca 25 euro/osoba/den  i s 

používáním sauny a tureckých lázní. 

STRAVOVÁNÍ 

Formou polopenze – kontinentální snídaně, podávané formou bufetu, večeře  – formou bufetu 

s  vodou a místním vínem v ceně (1/2 l vody a ¼ l vína). Za příplatek možnost plné penze. 

PLÁŽ 

Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do thyrhénského moře je vzdálená cca 200 m. 

Slunečníky a lehátka jsou v ceně hotelu. Plážové osušky za poplatek 10 euro/půjčovné, 5 euro 

výměna (vyžadována kauce). Na pláži je k dispozici bar. Možnost půjčení windsurfingu, 

kanoí (za poplatek cca 8 euro/hodinu). 

 

Ing. Libuše Valešová CA AMITIÉ 

Petrská 2, Praha 1, 11000, tel: 603 217 041, 245 008 334 

mail: caamitie@seznam.cz  web: www.travelonline.cz 

http://www.travelonline.cz/

