
Vieste - Villaggio La Giara  
Villaggio se nachází v piniovém háji v první linii od moře, z části ve svahu, 4 km od starobylého města Vieste 

na polostrově Gargáno nacházejícím se u Jaderského moře na  hranici střední a jižní Itálie. Místo je 

charakteristické lokálním podnebím s minimem srážek , pobřežím z bílého vápence lemovaného 

piniemi a typickými bílými starými městy Vieste, Peschici , Rodi Garganico, Monte Sant´Angelo. 

 

Villaggio La Giara Ubytování ve villaggiu  je ve standardně vybavených bungalovech s jednou nebo 

dvěma ložnicemi, obytnou kuchyňkou s přistýlkami, sociálním zařízením a terasou. Přístup k pláži 

je po můstku přes místní ulici.  Rušnější komunikace je vzdálena asi kilometr od villaggia. 

Vybavení: přijímací kancelář, restaurace/pizzerie, bar, supermarket, trafika, sál se SAT/TV, wi-fi 

připojení, pračka, bazény, sportoviště, posilovna, dětské hřiště. 

Sport/zábava: velký bazén s dětským brouzdalištěm (NUTNOST – PLAVACÍ ČEPICE), oddělená vířivka, 

lehátka a slunečníky u bazénu v ceně zájezdu, dětské hřiště, animační program pro děti i dospělé od června, večerní 

programy (15.6.-7.9.), možnost využívat stolní tenis (zpoplatněno), plážový volejbal, basketbal - koše se přidají na 

multifunkční hřiště, hřiště na fotbal, lukostřelbu, kulečník, stolní fotbal. 

 

Ubytování v bungalovech pro 4 osoby - možno obsadit po třech, nebo pro 6 osob, možno obsadit i pouze 4 osobami. 

10 x jednoložnicový  chalet  obývák s rozkládací pohovkou pro dvě osoby, kuchyně (s nádobím a plynovým sporákem, 

jedna dvojlůžková ložnice, sprcha/WC, terasa. cca 25 m2  3 - 4 osoby  - všechny možno obsadit klidně i po třech.  

 

5 x dvouložnicový  bungalov  obývací pokoj s rozkládací pohovkou až pro dvě osoby, kuchyně (s nádobím, plynovým 

sporák), jídelna,  dvě dvojlůžkové ložnice, z toho jedna malá, sprcha/WC, terasa. Cca 30 m². 4 - 6 osob.   

Všechny bungalovy 4-6 osob je možno obsadit klidně i po čtyřech. 

 

Cena zahrnuje:                                                                                   
ubytování, dopravu, stravování česká polopenze, bazén s lehátky,  

sportoviště, služby delegáta, pobytovou taxu, navíc výlet  do krásného města Peschici. 

 

Děti nad 10 let a dospělí / 8.250,- 

Děti do 10 let / 7.790,- 

Děti do 3 let (bez lůžka a stravy) / 2.990,- 

Děti do 3 let (bez lůžka s dětskou porcí) / 3.590,- 
 

V případě zájmu si klienti mohou odnášet polévku od večeře do bungalovu.  

Polévka může sloužit jako oběd na druhý den. 

 

Povinný úklid 5 Euro osoba. 

Autobus zůstává na výlety. 

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, závěrečný úklid 

Povinné příplatky: závěrečný úklid 5 EUR /os  

Vratná kauce: Kč 150,- / os.  
Výlety fakultativně: lodní výlet Mořské jeskyně EUR 18,-, ostrovy Tremiti EUR 39,-, autobusem Monte Sant´Angelo s národním 

parkem Foresta Umbra Kč 290,-, Vesuv, Pompeje Kč 690,-, Neapol / Capri Kč 780,- (+ trajekt cca EUR 15). Ceny jsou kalkulovány na 

český bus bez trajektu, vstupů a vjezdů do měst při 40 platících osobách, při nižším počtu se cena dopočítává dle skutečného stavu 

platících účastníků.  

 

 

 

  



 

 

 

 


