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Sardinie 55+ hotel Horse country resort 4* 
 
Typ zájezdu 

 
Pobytový - seniorský 

Stát Itálie 

Destinace Sardinie 

Datum 13.9.2017 - 20.9.2017 

Délka 8 dní 

Strava Polopenze formou 
bufetu  
(včetně vody a vína) 

Doprava Letecky 

Odjezd z Praha 

Typ ubytování Hotel 

Cena 16 990 Kč 

Sleva Dovln.cz         -250 Kč 

Cena po slevě:   16 740 Kč 
 

Záloha: 2.500 Kč/os (akce platí jen do 30.11.16) 

 
Ceník 

Základní cena 

Osoba 55+ ve dvoulůžkovém pokoji 
s polopenzí 

16 990 Kč 

Sleva Dovln.cz     -250 Kč 

1. a 2. dítě 0 - 5,99 let 14 990 Kč 

 
Příplatky, slevy, další ceny 

Příplatek za jednolůžkový pokoj 3 500 Kč 

Plná penze 2 990 Kč 

Cestovní pojištění od Allianz (od 70 let)     484 Kč 

Cestovní pojištění od Allianz (do 69 let)     242 Kč 

Cestovní pojištění od Allianz (dítě)    121 Kč 
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Informace 

 
Sardinie - Smaragd ve Středomoří  
 
Vše, co z tohoto ostrova činí tak nádherné a přitažlivé místo, nabízí právě západ Sardinie. 
Okouzlující bělostné pláže s jemným pískem omývá čisté a neuvěřitelně tyrkysové moře. 
Od nich pak stoupají rozsáhlé zelené svahy s prastarými zříceninami a tajemnými 
kamennými věžemi nuraghi. Tepajícím srdcem všeho je pak středověké město Oristano se 
svou neopakovatelnou atmosférou. Sardinie je díky svým krásám unikátním místem a vždy 
byla řazena mezi dražší evropské destinace. Díky naší jedinečné nabídce zde můžete nyní i 
vy strávit svoji vysněnou dovolenou.  
Na co se tedy můžete na Sardinii těšit?  
Krásné pláže a moře, vynikající sardinská vína a výtečné tradiční sýry, historická města a 
prastaré památky, nedotčená příroda, žulové skalní útvary a krasové jeskyně…    
 

Hotel Horse Country Resort****  
 
Je stylový hotelový resort s udržovanou zahradou s ideální polohou v bezprostřední 
blízkosti pláže. Vzdálenost od letiště v Cagliari cca 90 km, vzdálenost od městečka Arborea 
cca 5 km.    

 
Vybavení hotelu 
 
V hotelu Horse Country Resort naleznete vybavení a servis: recepce s Wi-Fi, restaurace, 
pizzerie, bar, venkovní bazén se sluneční terasou s lehátky a slunečníky zdarma, 
parkoviště, wellness centrum (za poplatek) – vstup od 15 let věku, použití bazénů s 
talasoterapií a relaxačním koutkem, sauna, turecké lázně 

 
Pokoje 
 
2-4 lůžkové pokoje jsou zařízené v tradičním sardinském 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 

 
Pláž, sport a zábava 
 
Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do Tyrhénského moře je vzdálená cca 200 m. 
Slunečníky a lehátka jsou v ceně hotelu. Plážové osušky za poplatek. Na pláži je k dispozici 
bar.   
 
Aktivity: půjčovna lodí (za poplatek), jezdecké centrum na koních (projížďky na koních za 
poplatek), tenisový kurt (použití zdarma, půjčení raket a míčků za poplatek), fotbalové 
hřiště, stolní tenis, půjčovna jízdních kol (za poplatek) 
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Cena zahrnuje 
 

� leteckou přepravu Praha – Cagliari – Praha včetně všech poplatků 

� 7 nocí ve 4* hotelu Horse Country resort 

� polopenzi formou bufetu včetně vody a vína 

� transfer v místě pobytu: letiště – hotel – letiště  

� ZDARMA: lehátka a slunečník na hotelové pláži 

� přípitek na uvítanou 

� promítaní dokumentárního filmu o Sardinii 

� nadstandardní delegátskou péči 55+ / náš delegát je všude s Vámi 

� pronájem místnosti na cvičení a trénink paměti  

 
Cena nezahrnuje 
 

� fakultativní výlety 

� cestovní pojištění 

� svoz na/ z letiště Václava Havla v Praze 

� případnou povinnou pobytovou taxu, která je splatná na místě. Není známo, že by 
se v dané lokalitě pobytová taxa vybírala, nicméně taxa může být kdykoli zavedena 
nebo její výše změněna v závislosti na vyhláškách místních úřadů. 
 

 
 
* změna hotelu vyhrazena  
 
 
 
Více na stránkách: https://sites.google.com/site/ccvsardinie/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


