Hotel Santa Caterina Village Resort & Spa
****
Otoczony śródziemnomorskim ogrodem, rozległy teren położony na pięknym
wybrzeżu – Riwierze Cedrów to doskonałe miejsce na wakacyjny wypoczynek.
Jest tu taras z zapierającym dech widokiem na morze, restauracje serwujące
pyszne, włoskie i śródziemnomorskie przysmaki oraz wygodne, jasne i
nowocześnie urządzone pokoje. Dodatkowym atutem jest bliskość plaży z
bezpłatnym serwisem i centrum z barami i restauracjami. Dla aktywnych hotel
przygotował bogatą ofertę sportową z basenami i kortami tenisowymi.

POŁOŻENIE: w pierwszej linii brzegowej, na Riwierze Cedrów, ok. 300 m od
centrum SCALEI, najbliższe sklepy i bary ok. 60 m od hotelu, ok. 20 km od Pollino
National Park; ok. 121 km od lotniska Lamezia Terme; przystanek autobusowy
ok. 200 m od hotelu (Torre Talao).
PLAŻA
publiczna, wydzielony odcinek hotelowy - Santa Caterina Beach, żwirkowopiaszczysta, bezpośrednio przy hotelu, łagodne zejście do morza, dojście do plaży
ścieżką hotelową, parasole, leżaki i materace bezpłatnie od 3. rzędu.
HOTEL: czterogwiazdkowy, zadbany, zbudowany w 1972 r., odnowiony w 2016
r., ok. 40000 m, 379 pokoi, 2 budynki w śródziemnomorskim stylu, oddzielone
ulicą (część RESORT w pierwszej linii brzegowej oraz część VILLAGE, ok. 100 m
od plaży, połączone przejściem podziemnym, w którym znajdują się sklepy), 4
piętra, 2 windy, duży hol, całodobowa recepcja, restauracja w części Resort i
restauracja w części Village (klienci korzystają z restauracji tylko w części, w której
są zakwaterowani), dania w formie bufetu, kuchnia włoska, śródziemnomorska i
regionalna, dania wegetariańskie, Grill (obsługa kelnerska), grillowane mięso,
ryby, sałatki, w ogrodzie: 2 bary: główny, w ogrodzie i Beach bar, sejf w recepcji,
sklepy z upominkami, rękodziełem, zabawkami, sprzętem plażowym, wyrobami
tytoniowymi, parking, przechowalnia bagaży, sala telewizyjna, bezpłatny internet
bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych. Za opłatą: opieka medyczna,
fryzjer; taras z widokiem na morze i basen, ogród z roślinnością
śródziemnomorską, akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American
Express, Diners Club.

POKÓJ: standardowy w części Resort: 2-os. ok. 20 m², nowoczesny,
indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc, suszarka), telewizja
satelitarna, telefon, lodówka, sejf, bezpłatny internet bezprzewodowy, balkon
(stolik i krzesełka; suszarka).

ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.30-9.30), obiad (12.45-14.15), kolacja (19.4521.15) w formie bufetu w restauracji głównej. Do posiłków: woda, napoje
bezalkoholowe, lokalne wino i piwo, przekąski w wyznaczonych godzinach w
wyznaczonym miejscu; napoje bezalkoholowe z dystrybutora, woda, wino, piwo i
lokalne alkohole w wyznaczonym barze (10.00-21.00).

SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny, ok. 200 m², słodka woda: gł. 1,6-4 m i gł. 1,42,5 m (czynny w terminie: 25.05-30.09), brodzik dla dzieci, ok. 20 m², słodka
woda, gł. 0,5 m, basen dla dzieci, ok. 25 m², słodka woda, gł. 0,5 m, zjeżdżalnia,
wymagane czepki, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i materace, boisko do
five-a-side, boisko do koszykówki i siatkówki (bezpłatne podczas animacji), tenis
stołowy, łucznictwo, łodzie canoe, siatkówka plażowa, amfiteatr, dyskoteka,
animacje dla dzieci i dorosłych (w terminie, gry i zabawy, zajęcia sportoworekreacyjne, przedstawienia, muzyka na żywo; za opłatą: 2 korty tenisowe z
wypożyczalnią sprzętu i oświetleniem (nawierzchnia syntetyczna), centrum
wellness: masaże, zabiegi relaksujące, centrum nurkowe przy plaży.

Cena: 3.340,- PLN

Wycieczki fakultatywne:
Pompeje i Wezuwiusz
Zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem terenu
wykopalisk antycznego miasta, zasypanego
popiołem wulkanicznym w 79 r. Pompeje były
bogatym portem i metropolią, przez które
przechodziła ogromna ilość towarów zasilających
potrzeby stolicy. Do dzisiaj zachowały się ulice, domy, łaźnie, jadłodajnie i domy
publiczne. Wjazd na Wezuwiusz, który pięknie dominuje nad Zatoką
Neapolitańską i jest najbardziej znanym wulkanem w kontynentalnej części
Europy. Możliwość przejścia w okolice krateru. Cena ok. 87 Euro

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH
w Bydgoszczy
85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 68/6
Tel. 52 3224536

Pizzo, Tropea i degustacja
Przejazd do Tropei, uważanej za perłę Morza
Śródziemnego. Miasteczko jest pięknie położone na
nadmorskim klifie, warto zwiedzić urokliwe
centrum, najważniejsze zabytki to normańska
katedra i kościół St. Maria dell’Isola. Degustacja
produktów lokalnych. Barwa, zapach i prawdziwy
smak Kalabrii – można je poznać podczas tej
gastronomicznej podróży. Dla chętnych zakupy regionalnych produktów na
miejscu. Przejazd do Pizzo z zamkiem, gdzie był więziony i rozstrzelony francuski
generał Murat. Niedaleko od starego miasta znajduje sie ciekawy kościół
Piedigrotta, zbudowany w skale. Cena ok. 50 Euro

Impreza

Włochy – Kalabria

Sorrento i Capri
Zwiedzanie Sorrento – krótki spacer po słynnym
kurorcie, kolorowym, pełnym życia i radości
miasteczku z pięknymi widokami, następnie rejs na
malowniczą wyspę Capri – zwiedzanie miasteczka
Capri, ogrody Augusta oraz rejs do Lazurowej
Groty. Cena ok. 90 Euro

Termin: 08 – 15.09.2019
Wylot z Poznania

