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Možné aktivity
v MASH Gargano

MASH Gargano
Kemp se rozkládá se na pozemku 5.000 m2 a nabízí dvě ubytovací 
kapacity: rybářský domek a velký „MASH“ stan s pevnou podsadou. 
K dispozici je také prostor pro několik stanů, velká společenská 
místnost s obrovskou kuchyní, dostatečné sociální zařízení, dopl-
něné originální venkovní MASH sprchou i políčko s bio zeleninou, 
která je k dispozici návštěvníkům. 

Klid a romantika
Chcete si užít dovolenou v turisticky téměř nedotčené části Itálie,  
a přesto mít na dosah známé turistické cíle, jako je městečko Vieste 
či ostrovy Tremiti? U MASHe leží písečná pláž, kterou budete mít 
jen pro sebe a v jeho okolí se můžete vydávat na romantické pro-
cházky a poznávat tak klasickou tvář italského pobřeží. V MASHi  
a jeho okolí najdete klidné a nikým nerušené prostředí.  

Aktivity
V MASHI si můžete vyzkoušet řadu adrenalinových i teambuil-
dingových aktivit. Ať už jízdu na čtyřkolce nebo traktoru po pláži 
či písečnými dunami, nebo výlety offroadem přírodní rezervací, 
plavbu na člunu a chytání ryb do rybářských sítí, surfování, anebo 
třeba plážový volejbal. Večer si můžete společně uvařit v prostorné 
kuchyni místní speciality a ugrilovat váš úlovek.

Džunka Esperanza
Nedaleko MASHe kotví naše džunka Esperanza, která v roce 2013 
proplula celou Evropou, z Prahy až na Gargano, a je vám plně k 
dispozici. Na její prostorné, zastřešené palubě si pohodlně sedne  
12 osob a je ideální pro výlety po okolí, třeba na ostrovy Tremiti, 
jako základna pro potápění, jízdy na rychlém člunu i vodních lyžích 
a je možné na ní i grilovat. Pro návštěvníky MASHe nabízí 20% 
slevu z běžných cen

MASH Gargano je malý kemp, plně vystihuje své jméno. Leží v přírodní rezervaci Parco Nationale del 
Gargano na předělu mezi jezerem Lesina a Jaderským mořem. Pár desítek metrů od kempu je krásná 
a opuštěná písečná pláž. MASH je ideálním místem pro nerušené aktivity uzavřených skupin milovní-
ků klidu, místní gastronomie, sportu, pro teambuildingy, ale i pro klidnou rodinnou dovolenou  
s dětmi i psy.
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Parametry a půdorysy 
MASHe Gargano

domeček

aktuální stan

stan jaro 2014

stan jaro 2015
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Ceník pronájmu
MASHe Gargano

Pronájem MASHe 1.6.-31.8. 1.9.-31.5.

den pronájmu MASHe 149 eur 99 eur

týden pronájmu MASHe 999 eur 649 eur

Cena obsahuje pronájem Mashe pro 10 - 12 osob, ovoce a zeleninu ze zahrady a použití volejbalového 
hřiště, surfu, grilu atd. zdarma. Neobsahuje další služby.

Pronájem domečku 1.6.-31.8. 1.9.-31.5.

den pronájmu domečku 69 eur 49 eur

týden pronájmu domečku 449 eur 299 eur

Cena obsahuje pronájem domečku pro 4 osoby, využití společné kuchyně a zázemí, ovoce a zeleninu ze 
zahrady a použití volejbalového hřiště, surfu, grilu atd. zdarma. Neobsahuje další služby.

Pronájem stanu 1.6.-31.8. 1.9.-31.5.

den pronájmu stanu 99 eur 69 eur

týden pronájmu stanu 649 eur 449 eur

Cena obsahuje pronájem stanu pro 6 - 8 osob, využití společné kuchyně a zázemí, ovoce a zeleninu ze 
zahrady a použití volejbalového hřiště, surfu, grilu atd. zdarma. Neobsahuje další služby.

Další služby

20% sleva na pronájem lodě Esperanza dle ceníku Esperanza Boat Trips

19 eur / ½ dne, pronájem 7místného automobilu Lancia Phedra, nebo 6místného Jeep Dodge*
39 eur / den, pronájem 7místného automobilu Lancia Phedra, nebo 6místného Jeep Dodge*

19 eur / ½ dne, pronájem čtyřkolky Yamaha Kodiak 400*, nebo traktoru Zetor*
39 eur / den, pronájem čtyřkolky Yamaha Kodiak 400*, nebo traktoru Zetor*

9 eur / ½ dne, pronájem motocyklu Yamaha 125, nebo gumového člunu s motorem 5 hp*
19 eur / den, pronájem motocyklu Yamaha 125, nebo gumového člunu s motorem 5 hp*

*Po předchozím zaškolení a se spoluzodpovědností do výše 400 eur. Cena neobsahuje phm.
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Nabídka cateringu
MASHe Gargano

Rybí gril menu
 
Slávky v marinádě (citronová šťáva, olivový olej, petržel) 
Ryby dle denní nabídky - např.: cípal nebo tuňák
Grilovaná zelenina
Bruscheta
Pečivo
Zeleninový salát (ledový salát, rukola)
 
Masové gril menu
 
Salsica - italské klobásy plněné vepřovým masem
Krůtí nebo kuřecí steak
Vepřová kotleta
Grilovaná zelenina
Bruscheta 
Pečivo
Zeleninový salát (ledový salát, rukola)
 
Zeleninový gril mix 

Brambory
Lilek
Paprika
Cuketa
Žampiony

Studené obložené mísy
 
Nápoje
 
Voda, soda, limonáda
Víno bílé a červené - stolní
Pivo Peronni
Proseco
Grapa

Cena: 20 euro / osoba (při 8 a více osobách)



Kde jsme
MASH Gargano M*A*S*H

Gargano
Capoiale, Gargano

MASH Gargano leží cca 15 km městečka Capoiale na poloostrově Gargano, cca 70 km od Vieste, na pomezí 
jezera Lesino a hráze, která jej odděluje od Jaderského moře. Návštěvníci se ocitnou v přírodní rezervaci  
s možností koupání na dlouhé, písečné a téměř liduprázdné mořské pláži. Výhodou tohoto místa je absen-
ce davů turistů a vy si tak můžete vychutnat dovolenou plnými doušky. 

Capoiale, 
Gargano

Roma
Dubrovnik

KerkiraCagnano Varano

Vico del Gargano

Peschici
Rodi

ViesteSan Nicandro
Garganico

Isole Tremiti
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Gargano, Itálie

Poloostrov Gargano, kterému se také říká ostruha italské boty, je proslulé 200 kilometry písečných pláží, 
průzračným azurovým mořem a skalnatými útesy protkanými jeskyněmi a menšími romantickými plážemi. 
Rybářská městečka a strážní věže dokreslují zdejší atmosféru, kterou doprovází vůně tradiční italské kuchy-
ně. Mezi nejvyhledávanější cíle patří městečka Vieste a  Peschici.

Capoiale, 
Gargano

Roma

Dubrovnik

Kerkira



M*A*S*H
Gargano

Kontakty
MASH Gargano

V devadesátých letech Petr Žáček na své lodi, džunce Esperanze, poprvé objevil kouzlo Gargana. Nějaký čas zde podnikal 
a žil. Od té doby tu strávil mnoho zim, kdy byla Esperanza v Praze zazimovaná. Léta s manželkou Lucií kultivoval poze-
mek, ležící přímo v přírodní rezervaci. Poté opravil malý rybářský domeček a postavil velký obytný stan, dnešní MASH.

Džunka Esperanza prošla roku 2012 v Praze rozsáhlou rekonstrukcí, aby se následující rok mohla vydat na expediční 
plavbu Evropou. Vyplula z Prahy přes Německo, Holandsko. Pokračovala přes Belgii do Francie, a poté po Středozemním 
moři doplula až na Gargano. O cestu plnou zážitků se Žáčkovi podělili s téměř stovkou zájemců, kteří se na lodi střídali 
na týdenních turnusech. A po více než 20ti letech strávených na džunce v Praze, se Petr Žáček definitivně vrátil na Gar-
gano a pro zájemce otevřel svůj nový projekt - MASH Gargano.

V MASHi Gargano si můžete pročistit si hlavu od každodenních starostí… Těšíme se na vás!

O nás

© MASH Gargano 2014

MASH Gargano

tel.: 0039 380 370 3083
e-mail: info@mashgargano.com

Petr a Lucie Žáčkovi

www.facebook.com/mashgargano
www.mashgargano.com



www.esperanzaboattrips.com 

Džunka Esperanza
náš druhý projekt

• fotografie Gargana a možných aktivit na džunce 

• fotografie interiéru a exteriéru a půdorysy džunky

• ceník pronájmu, možných aktivit a cateringu

BOAT TRIPS GARGANO


