
 Dovolená s bridžem 
  Sicílie - Trapani - Marsala 
  

Turnaje každý večer pod vedením lektorky bridže Evy Fořtové  

 

 

 

 
 

Hotel Delfino Beach****  25.5. - 1.6. 2013 
Poloha:  Hotel je umístěn v klidné části letoviska. Vzdálenost od centra letoviska: 5 km. Komplex se skládá z několika 

menších budov. Klienti jsou ubytováni převážně v komplexu „Piscina“ s bazénem – viz prostřední foto. Jednolůžkové pokoje 
jsou v budově Gardino. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace ( viz foto), bar, zóna wi-fi ve společných prostorách u recepce, venkovní  bazén s 

možností odpočinku na lehátku, stolní tenis.  
Pláž : 300 m  
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností přistýlky : balkón, telefon, TV + satelit, klimatizace, fén, sprchou/WC , za poplatek 

možnost využití trezoru a minibaru. Malý počet 1-lůžkových a 4-lůžkových pokojů.  
Stravování:Polopenze 
 

 

Dospělá osoba dítě 2-11,99 let dítě do 1,99 let 

14.790,- 6.650,- 
ZDARMA  

( bez nároku na lůžko, sedadlo 
v letadle, stravu ) 

Cena zahrnuje: 

 ubytování 7 nocí v 2-lůžkovém pokoji                                                   polodenní výlet do města Mazzara del Vallo s /změna  

 leteckou dopravu, transfery do hotelu        vyhrazena  

 folklórní sicilský večer s živou hudbou a typickou 
sicilskou večeří v hotelu  

 letištní taxy a palivový příplatek   

 stravování – polopenze 

 lehátka a slunečník na hotelové pláži    3x týdně večer živá hudba 

 1x denně turnaj - každý večer  1x organizový transfer do města Marsala/Mazzara ke 
strávení individuální volného času   zákonné pojištění záruky pro případ úpadku CK 

 

  

Ceny jsou kalkulovány vždy za osobu při plně obsazeném pokoji. Účastníkům, kteří neobsadí celý hotelový pokoj, nabízíme doplnění. 

Nedílnou součást smluvního vztahu tvoří smluvní podmínky CK, které pozorně prostudujte před svým podpisem. 

                                                   

Informace a přihlášky: Eva Fořtová,  tel.: 603 596 748 
 

 

CK CAPRO s.r.o. 
Ostrovského 3, 150 00  Praha 5 

257 003 474, 257 314 278 
603 550 414, 603 240 044 

www.capro.cz 
                           prodej@capro.cz 

Rezervace a zálohy prosíme do konce ledna  

http://www.capro.cz/

