
AGROTURISMUS „GIAN PIERO“ 
 
Ceník ubytování na rok 2014 (ceny jsou uvedeny v EUR za týden pobytu a jsou platné celoročně): 
 

Apartmán Celková kapacita Cena při obsazenosti 

2 pax 620,00 

2 dospělí + 1 dítě 800,00 Malvasia (2+2 pax) 

2 dospělí + 2 děti 890,00 

Sangiovese (4 pax) 4 pax 1.160,00 

4 pax 1.160,00 
Trebbiano (2+2+1 pax) 

4 pax + 1 dítě 1.250,00 

Gelso (2 pax) 2 pax 620,00 

 
Exkluzivní pronájem celé vily, u příležitosti svatby a/nebo pobytu pro početnou skupinu 15+1 pax: EUR 3.500,00/týden 
 
Ceny apartmánů jsou včetně spotřeby vody, elektřiny, ložního prádla, ručníků, parkování, užívání bazénu a finálního úklidu.  
 
Check-in: od 15:00 hod do 19:00 hod 
Check-out: do 10:00 hod 
 
Obecní daň z pobytu: ke všem zde uvedeným cenám nutno počítat s příplatkem ve výši EUR 1,50 – 2,00 na osobu a noc v Itálii nově 
zavedené obecní daně z pobytu (na děti do 12 let se daň z pobytu nevztahuje); výše daně se liší dle katastrálního území. 
 
 
 
ITÁLIE CESTOVÁNÍ – Renata Kostelníková 
tel.: +39 333 64 78 242; email: info@italiecestovani.com 



 
AGROTURISMUS „GIAN PIERO“ 
 
Ceník ubytování na rok 2014 (ceny jsou uvedeny v EUR za 3 dny pobytu a jsou platné celoročně): 
 

Apartmán Celková kapacita Cena při obsazenosti 

2 pax 360,00 

2 dospělí + 1 dítě 460,00 Malvasia (2+2 pax) 

2 dospělí + 2 děti 510,00 

Sangiovese (4 pax) 4 pax 670,00 

4 pax 670,00 
Trebbiano (2+2+1 pax) 

4 pax + 1 dítě 720,00 

Gelso (2 pax) 2 pax 360,00 

 
Ceny apartmánů jsou včetně spotřeby vody, elektřiny, ložního prádla, ručníků, parkování, užívání bazénu a finálního úklidu.  
 
Check-in: od 15:00 hod do 19:00 hod 
Check-out: do 10:00 hod 
 
Obecní daň z pobytu: ke všem zde uvedeným cenám nutno počítat s příplatkem ve výši EUR 1,50 – 2,00 na osobu a noc v Itálii nově 
zavedené obecní daně z pobytu (na děti do 12 let se daň z pobytu nevztahuje); výše daně se liší dle katastrálního území. 
 
 
 
 
ITÁLIE CESTOVÁNÍ – Renata Kostelníková 
tel.: +39 333 64 78 242; email: info@italiecestovani.com 


