termální ostrov

8 dní/7 nocí
letecky s polopenzí
Ostrov Ischia je jeden z nejkrásnějších a
nejslavnějších ostrovů ve Středomoří a je
označován za ostrov snů. Ischia je známá
ve světě díky příjemnému podnebí, léčivým
termálním pramenům, křišťálovému moři,
písčitým plážím a přívětivosti místních
obyvatel. Sen o bezstarostné dovolené, procházkách v zeleni, koupání v modrém moři, o
volných chvilkách strávených ve stínu zahrad, chuti vína, dobré kávy, italských specialit.
K těmto zážitkům přibude i to, že se můžete zbavit různých zdravotních potíží, neboť už
jenom termální koupele patří k nejúčinnější léčbě revmatických, kloubních, nervových či neurologických potíží, ale i gynekologických
problémů či problémů látkové výměny. Čím to je, že se zde nachází tolik termálních pramenů? Ostrov je prakticky vrcholem sopky Monte
Epomeo (788 m n. m.) Voda prosakuje mezi puklinami ve skalách do velkých hloubek, kde se ohřívá a tlakem vyvěrá zpět na povrch,
obohacená o minerální prvky a mírnou radioaktivitu.

22. 09. – 29. 09. 2018
Hotel IL GATTOPARDO 4**** Komfortní hotelový komplex s mnohaletou tradicí, obklopený rozlehlou
zahradou s vlastní vinicí, odkud je krásný výhled na historické centrum Foria, moře i sopku Monte Epomeo. Hotel se nachází nedaleko
zálivu Citara i světoznámých Poseidonových zahrad. I v tomto hotelu mohou klienti využít široké nabídky lázeňských a kosmetických
procedur a kombinovat léčebné účinky termálních bazénů s koupáním v moři na nejbližší pláži Cava dell´Isola (200m, přístup po cca 70
schodech). Díky svým službám patří mezi nejoblíbenější na Ischii. Il Gattopardo leží v městečku Forio, které se rozkládá na západním
pobřeží ostrova a jeho "kostel záchrany" - Santa Maria delle Soccorso jistě znáte z filmu „Nebožtíci přejí lásce“.
Ubytování: 72 pokojů se sociálním zařízením, telefonem, TV-SAT, trezorem, fénem, centrálním topením a klimatizací, minibarem,
balkónem nebo terasou. Některé jsou umístěné v zahradě. Upozornění! Pokoje se mohou lišit velikostí a stylem.
Stravování: polopenze, snídaně - bufet, večeře - salátový bufet + výběr z menu.
Služby a vybavení: 1x velký venkovní sladkovodní bazén, 1x venkovní železitý termální bazén, 1x venkovní Kneippovy lázně (malý železitý
termální a malý minerální bazén), 1x vnitřní železitý termální bazén, 1x vnitřní termální bazén (cca 25°C), vnitřní vířivka, turecké lázně,
terasy s lehátky a slunečníky, recepce, restaurace, bar, pizzeria, sauna, výtah v hlavní budově, malý konferenční sál, TV-místnost, velká
zahrada a vinice s malým vinným sklípkem, internet a WiFi připojení v recepci, tenisový kurt, basketbalové hřiště, dětský koutek, ping pong,
parkoviště, vlastní lázeňské zařízení a kosmetické centrum. Několikrát denně shuttle bus do Foria nebo na pláž Citara a zpět.
Cena zahrnuje:
leteckou dopravu Praha – Neapol a zpět
7x nocleh v hotelu Il Gattopardo 4****
trajekty, pevninské i ostrovní transfery
polopenzi
Cena nezahrnuje:
komplexní zdravotní pojištění vč. storna:
do 70 let +290 Kč, nad 70 let +870 Kč
plná penze: +1.260,-Kč/osoba/týden
příplatek - výhled na moře:
+3.290,-Kč/osoba/týden
sleva: pouze snídaně -910,-Kč/ osoba/ týden

omezený počet míst – přihlášky ihned se zálohou 10.000 Kč/osoba 
INFO: BANANA TRAVEL TIŠNOV, HOT LINE: 72 111 4444
ve spolupráci s CK JOSEF SKLENÁŘ – OSVĚTA HOŘOVICE

