
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                    
 

Občanské sdružení Jablíčko dětem a ČMJN ve spolupráci s cestovní 
kanceláři CK Jiří Kalousek připravili pro Vás a Vaše děti pobytový 

zájezd, který se uskuteční 2. července – 11. července 2012  v Jižní Itálii  
- Kalábrii Marina Mandatoriccio za zvýhodněnou cenu. Tuto nabídku 

mohou využít sluchově postižení z celé České republiky.
 

Výhody 
ü klidné a mělké moře s pozvolným vstupem
ü hezké ubytování 100 m od moře 
ü sladkovodní bazén a bar za české Kč
ü nabídka výletů – Sicílie, Neapol…
ü klidné prostředí bez davů turistů 
ü speciální cena pro Vás a Vaše děti
ü česky mluvící personál, tlumočník ZJ na místě

Destinace 
Jižní Itálie je přesně taková, jak ji znáte ze starých italských filmů. Vypadá, jakoby se 
zde zastavil čas. Vládne tady příjemná atmosféra a místní obyvatelé stále ctí tradice a 
folklór. Teploty již v květnu a červnu dosahují 30 stupňů, v červenci a srpnu šplhají nad 
tropických 40 stupňů a sezóna trvá až do konce října. V době, kdy je u nás chladné, deštivé 
počasí, v této oblasti dozrávají pomeranče, citróny a mandarinky. V Kalábrii nepotkáte davy 
turistů a po většinu roku je zde příjemný klid. Vydejte se s námi do Tarentského zálivu, cca 
300 km od Sicílie, kde Vás okouzlí nejen průzračné Jónské moře, dlouhé písčité pláže a 
exotická příroda, ale i oblast bohatá na historické památky. 
Ubytování 
Moderní apartmánový dům obklopený exotickou zelení se nachází 100 m od moře. Komplex 
je k dispozici pouze klientům CK Kalousek a během sezóny jsou pro klienty připraveny 
různé doprovodné programy. K dispozici jsou 2 až 8 lůžkové apartmány s vlastním sociálním 
zařízením.

jednoroční dítě bez stravy 1 699 Kč
dítě do 7 let na přistýlce    3 999 Kč
dítě do 13 let na přistýlce 4 999 Kč
dospělá osoba                    7 599 Kč

 

Cena zahrnuje: autobusovou dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, povlečení, ručník, služby 
delegáta, pojištění CK proti úpadku. Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, klimatizaci, 
neobsazené lůžko, vratnou kauci. 
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Zálohu 2 000,-- Kč / osoba je NUTNÉ zaplatit do 15. března 2012, zbytek ceny je nutné 
doplatit do 1. června 2012 
Přihlášky a více informací  na jablickodetem@email.cz
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