
 
 
 
 

 
 
    
 

Nabídka pro školy a skupiny 2021   
jižní Itálie, poloostrov Gargano 

Poloha 

Areál Villaggio Riccio se nachází v letovisku nedaleko městečka Mattinata v jižní a možná nejkrásnější 

části poloostrova Gargano. 

Popis areálu  

Areál je umístěn uprostřed olivového háje a svou vybaveností uspokojí klienty všech věkových 

kategorií. Mezi jeho hlavní přednosti patří čistota, klid a kvalitní služby. Je vybaven recepcí, kde mimo 

jiné můžete zakoupit pohledy, známky a drobné upomínkové předměty (mezi nejoblíbenější patří 

beze sporu olivový olej), barem s bohatou nabídkou nápojů, mražených výrobků a občerstvením. 

Nechybí ani mini-market se smíšeným zbožím (drogerie, potraviny, nápoje, uzeniny, apod.) V celém 

areálu jsou česky mluvící pracovníci a je zde možnost platit pouze v měně EUR. Bankomaty naleznete 

v nedaleké Mattinatě. Přístup k internetu přes WIFI v omezeném čase za poplatek. Dále zde najdete 

nově vybudované univerzální sportovní hřiště s  umělým povrchem, beach-volejbalové hřiště s 

možností nočního osvětlení, zastřešenou tělocvičnu, klienty velmi vyhledávaný „fotbálek“ a 

pingpongový stůl. Sportovní vybavení si můžete vzít vlastní nebo si zapůjčit v místní půjčovně (míče 

na hry, pálky na badminton a ping-pong, rakety na tenis, aj). Na své si přijdou i nejmenší návštěvníci 

na dětském hřišti vybaveném trampolínou, velmi oblíbenou „lanovkou“, houpačkami a mnoha 

dalšími dětskými prvky. 

Ubytování s vlastním sociálním zázemím  

APARTMÁNY TRILO se dvěma oddělenými ložnicemi pro 4osoby s možností až 2přistýlek, vlastní 

sociální zařízení, vybavený kuchyňský kout, lednice s mrazákem, vnitřní posezení, prostorná terasa 

vybavená plastovým stolem a židlemi, možnost klimatizace za příplatek.  

APARTMÁNY BILO se dvěma menšími průchozími ložnicemi pro 4 osoby, vlastní sociální zařízení, 

vybavený kuchyňský kout, lednice s  mrazákem, vnitřní posezení, terasa vybavená plastovým stolem a 

židlemi, možnost klimatizace za příplatek. 

Ubytování bez sociálního zázemí  

DŘEVĚNÉ CHATKY s jednou ložnicí pro 4osoby (2x 2 lůžka), základní kuchyňské vybavení, lednička 

s mrazákem, menší teráska, plastový stůl a židle, sušák na prádlo, sociální zařízení umístěno centrálně 

v areálu. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
    
 

Sociální zařízení  

V areálu pro chatky: WC oddělené pro dámy a pány, sprchy, prostory zvlášť pro osobní hygienu a 

mytí nádobí. O čistotu celého zázemí se několikrát denně starají pracovníci areálu. 

Stravování 

Plná penze – snídaně formou bufetu, obsluhovaný oběd a večeře, připravuje český kuchař, stravování 

zajištěno v prostorné jídelně. Pitný režim zajištěn po celý den.                                                                

*Možnost dokoupit dopolední i odpolední svačiny. 

Pláž  
Oblázková pláž Lido Riccio je vzdálena pouhých 50 m od brány areálu a je obklopena krásnou přírodní 

scenerií. Oblázky na pláži nejsou ostré, ale pro větší pohodlí při chůzi doporučujeme obuv do vody.  

Doprava 

 Zajištěna autobusy s klimatizací, WC a DVD. Některý autobus je vybaven elektrickými zásuvkami s 

příkonem 230 V. Při cestě možnost zakoupení nápojů a drobného občerstvení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
    
 

Ceník 2021  

kód 
zájezdu 

termín noci/dny 
apartmán 
Trilo/Bilo 

chatka 

G1-01 30.04. - 09.05. 7/10 6 490 5 490 

G1-02 07.05. - 16.05. 7/10 6 490 5 490 

G1-03 14.05. - 23.05. 7/10 6 990 5 990 

G2-03 17.05. - 26.05. 7/10 6 990 5 990 

G1-04 21.05. - 30.05. 7/10 6 990 5 990 

G2-04 24.05. - 02.06. 7/10 7 490 6 490 

G1-05 28.05. - 06.06. 7/10 7 490 6 490 

G2-05 31.05. - 09.06. 7/10 7 490 6 490 

G1-06 04.06. - 13.06. 7/10 7 990 6 990 

G2-06 07.06. - 16.06. 7/10 7 990 6 990 

G1-07 11.06. - 20.06. 7/10 8 490 7 490 

G2-07 14.06. - 23.06. 7/10 8 490 7 490 

G1-08 18.06. - 27.06. 7/10 8 490 7 490 

G2-08 21.06. - 30.06. 7/10 8 490 7 490 

G1-12 27.08. - 05.09. 7/10 7 490 6 490 

G2-13 30.08. - 08.09. 7/10 7 490 6 490 

G1-13 03.09. - 12.09. 7/10 7 490 6 490 

G2-14 06.09. - 15.09. 7/10 7 490 6 490 

G1-14 10.09. - 19.09. 7/10 7 490 6 490 

G2-15 13.09. - 22.09. 7/10 7 490 6 490 

G1-15 17.09. - 26.09. 7/10 6 990 5 990 

G2-16 20.09. - 29.09. 7/10 6 990  5 990 

* V letních měsících jsou pobyty také možné. Cena na vyžádání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
    
 

Cena za osobu zahrnuje                                                                                                                                                          
Ubytování ve vybraném objektu, dopravu autobusem (nástupní místo dle domluvy), plnou penzi a 

pitný režim, využívání víceúčelového hřiště a zastřešené tělocvičny ke cvičení, zapůjčení hudební 

aparatury bez notebooku, povlečení a úklid (zahrnuje povlečení, prostěradlo a ručník/os., toaletní 

papír, utěrku, houbičku a jar/objekt, závěrečný úklid), pojištění CK proti úpadku dle zákona 159/99 

Sb. 

Cena nezahrnuje                                                                                                                                                                   
Povinnou rekreační taxu s klubovou kartou 2,80 EUR/os/noc (platí se v místě pobytu) a nepovinné 

cestovní pojištění (možnost dokoupení v CK), závěrečný úklid (každý z účastníků musí předat objekt 

v uklizeném stavu). Možnost dokoupení lehátka na pláži. 

Každoročně s naší CK jezdí školní, sportovní a jiné kolektivy. Jsme připraveni veškeré Vaše požadavky 

a dotazy prokonzultovat na předem sjednané nezávazné schůzce přímo ve Vašem městě. Na každých 

10 platících osob je 1 osoba zdarma - platí pro skupiny nad 40 platících osob. 

Kontakt                                                                                                                                        
Pro více informací,  nás neváhejte kontaktovat .                                                                                            
Telefon +420 606 879 960                                                                                                                      

E-mail: info@skolkyvprirode.cz 
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