Emilia Romagna
• region, který je stále dobře dostupný z ČR, nabízí spoustu klidnějších i rušnějších
letovisek s krásnými písčitými plážemi
• za návštěvu stojí historická města ve vnitrozemí jako je Bologna, Ravenna,
Ferrara, Marzabotto nebo San Marino
• od Lido Adriano po Cattolica jsou v blízkosti ubytovacích kapacit zábavní
parky jako Mirabilandia, Fiabilandia, Italia in Miniatura, letecké muzeum Parco
dell´Aviazione nebo expozice Ferrarri v Maranello
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Lido di Volano

Apartmány a vilky Lido di Volano

»» lidodivolano.azzurro.cz
z Mikulova

760 km

z Dolního Dvořiště

705 km

z Ružinova

745 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna
Codigoro (15 km)

apartmány

ubytování příklad

Apartmány a vilky LIDO DI VOLANO jsou maximálně pětipatrové domy se společnou zahradou umístěné v různých částech letoviska. Všechny apartmány jsou jednoduše, ale funkčně vybavené dle vkusu jejich majitelů, mají vlastní sociální zařízení,
TV, klimatizaci (na vyžádání, pouze u některých typů trilo, za poplatek) a balkon nebo
venkovní posezení. Místo je vhodné ke strávení klidné rodinné dovolené a pro ty, kteří
nevyhledávají rušný noční život ani obchodní třídy. Wi-Fi je k dispozici na některých
plážích.
»» Vzdálenost od pláže: 250 - 800 m.
»» bilo - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, případně s dalším lůžkem,
ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem
a kuchyňským koutem.

vilky

bilo 4

trilo 5

bilo 4

trilo 5/6

A

27. 04. – 01. 06.

4920

3940

3940

4920

B

01. 06. – 15. 06.

6520

5860

6520

5860

C

15. 06. – 29. 06.

4560

5860

6840

8140

D

29. 06. – 27. 07.

5210

6520

9770

11400

E

27. 07. – 03. 08.

4890

5860

6520

9770

F

03. 08. – 17. 08.

14430

16030

16030

19240

G

17. 08. – 24. 08.

14430

8020

16030

11540

H

24. 08. – 31. 08.

5860

5860

7170

7820

I

31. 08. – 28. 09.

3940

4920

4920

5580

»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 117.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka nebo postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., klimatizace 30
€/týden.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16.00 - 20.00 hod. / sobota do 10.00 hod.

Villaggio Spiaggia Romea

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 0,35 €/os./noc (od
11 let, max. na 14 nocí)
Lido di Volano

Lido delle Nazioni

trilo 6

z Mikulova

770 km

23360

z Dolního Dvořiště

717 km

z Ružinova

758 km

06. 04. – 18. 05.
21. 09. – 28. 09.

15580

B

18. 05. – 25. 05.

19810

28060

C

25. 05. – 08. 06.

20520

28840

D

08. 06. – 15. 06.

22800

32710

E

15. 06. – 22. 06.
07. 09. – 14. 09.

23180

33360

F

22. 06. – 29. 06.

29340

40440

G

29. 06. – 20. 07.

30370

41620

H

20. 07. – 27. 07.

33220

45340

I

27. 07. – 03. 08.

33700

45960

J

03. 08. – 10. 08.

37250

49530

K

10. 08. – 17. 08.

39780

52340

L

17. 08. – 24. 08.

38160

50490

M

24. 08. – 31. 08.

31440

42830

N

31. 08. – 07. 09.

24210

34540

O

14. 09. – 21. 09.

16670

24790

A

»» Vzdálenost od pláže: cca 200 m moře, 30 m jezero.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.

charakter pláže
písčitá, prostorná volná i placená, pozvolný
vstup do moře.

»» lidodellenazioni.azzurro.cz
bilo 4

Villaggio SPIAGGIA ROMEA (Viale Oasi) se nachází u delty řeky Pád, která je zapsána mezi
památky Unesco. Nabízí tak pobyt vhodný pro všechny milovníky přírody, který spojuje odpočinek s aktivní dovolenou pro všechny věkové kategorie. Zajímavostí je vstřícnost villaggia ke
čtyřnohým mazlíčkům, pro které je vyhrazena část pláže u jezera a v Bau Bau Gym. Villaggio leží
u soukromého jezera a jeho součástí je bazén pro dospělé a 2 dětské bazény se skluzavkou,
slunečníky a lehátky. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi (mimo pláž a jezero), restaurace,
pizzerie, bar, obchod, dětské hřiště, společenská místnost s TV, diskotéka a parkoviště. Za poplatek je půjčovna kol, jízda na koni, prádelna a wellness. Ke sportovnímu vyžití slouží (některé
u jezera) posilovna, tenisové kurty, fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště, petanque, stolní
tenis, lukostřelba, aerobik, kanoe, minigolf, šlapadla a windsurf. V průběhu letní sezóny jsou pořádány animační programy, sportovní kolektivní kurzy a zábavné programy v rámci miniklubu (od
4 let). Apartmány jsou umístěny ve vilkách se samostatným vchodem, mají vlastní sociální zařízení, fén (na vyžádání), klimatizaci, Wi-Fi, trezor, TV, telefon a terasu. Typy bilo jsou vždy v přízemí
a trilo v patře. Možnost dokoupení polopenze nebo plné penze (platba na místě).

Lido di Volano se rozkládá na podlouhlém
písčitém výběžku mezi mořem a jedním z nesčetných jezer v této oblasti. Je ponořené do
zeleně, mezi zástavbou a pláží se rozprostírá
krásný borovicový háj. Toto letovisko nenabízí příliš mnoho možností pro večerní život,
stejně tak i co se týká nákupů, ale kdo dává
přednost klidné dovolené, měl by tuto oblast
určitě navštívit.

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna
Codigoro (15 km)
Lido delle Nazioni je nevelké, ale přitom
velmi dobře vybavené letovisko ponořené v pásech pinií, které jej ze všech stran
obklopují a pronikají i mezi vilkové komplexy až téměř ke klidnému a příjemnému
obchodnímu centru. Letovisko je vhodné
především pro klidnou rodinnou dovolenou,
pláže jsou zde čisté, dobře vybavené, před
velkými vlnami chráněné kamennými vlnolamy v moři. Nabízí se zde řada příležitostí
pro sport i zábavu.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
V roce 2018 nebyla vyhlášena.
Lido delle Nazioni

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 31.01., min. pobyt 7 nocí (mimo období K)
»» sleva 5% při objednávce od 01.02. - 28.02., min. pobyt 7 nocí (mimo období K)
»» 14=12 a 7=6 v období 01.04. - 09.06. a 15.09. - 29.09. při objednávce do
30.04.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €, min.
pobyt 7 nocí, jinak 50 €), ložní prádlo, ručníky, utěrky, plážový servis (u moře
i u jezera), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 117.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 10 €/den (min. pobyt 7 nocí, jinak 25 €/den), ložní
prádlo nebo ručníky 5 €/os., půjčení kola 15 €/den, 5 €/hod., jízda na koni
22 €/hod., polopenze nebo plná penze (info o ceně na azzurro.cz).
»» Zvířata: povolena, max. 2 na apartmán, za poplatek 10 - 15 €/den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 17:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do
10:00 hod., kdykoli v období do 09.06. a od 15.09. min. pobyt 3 noci.

Emilia Romagna
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Lido di Pomposa

Camping Vigna sul Mar

»» lidodipomposa.azzurro.cz
Standard 4

Premium 4

A

20. 04. – 25. 05.
07. 09. – 14. 09.

8270

10110

761 km

B

25. 05. – 01. 06.

9190

11030

Ferrara Sud, dálnice A13 Ferrara - Porto
Garibaldi

C

01. 06. – 08. 06.

11030

14710

D

08. 06. – 15. 06.
31. 08. – 07. 09.

12770

18240

E

15. 06. – 22. 06.

14590

19150

F

22. 06. – 29. 06.

16420

22800

G

29. 06. – 06. 07.

21890

26450

H

06. 07. – 13. 07.

22800

30100

I

13. 07. – 20. 07.

24630

31920

z Mikulova

773 km

z Dolního Dvořiště

720 km

z Ružinova

Codigoro (21 km)
Lido di Pomposa je přímořské letovisko
v provincii Ferrara. Zdejší pláž se rozprostírá podél oblasti Commacchia a je dlouhá
23 km. Nachází se zde chráněný park Delta
del Po. Tento přírodní park pokrývá plochu
více než 52.000 ha a je možné jej poznat pěšky nebo na kole. Letovisko je vhodné spíše
pro rodinnou dovolenou, ale najde se zde
i řada sportovního vyžití a zábavy. Dalším
velkým kladem této oblasti je její strategická
poloha z hlediska uměleckého a kulturního.
V blízkosti je Ravenna, Ferrara, San Marino,
Benátky a Florencie.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
V roce 2018 nebyla vyhlášena.

Lido di Pomposa

Rozlehlý camping VIGNA SUL MAR (Via Capanno Garibaldi) je obklopen krásným borovicovým parkem Delta del Po. Svým klientům nabízí klidné místo k odpočinku, zároveň je i místem
plným zábavy a bohatého sportovního vyžití. V areálu je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, 2 bazény (v provozu cca 19.05. - 16.09.), jeden s hydromasážní částí, dětský bazén,
solární terasa se slunečníky a lehátky (za poplatek), bar u bazénu a na pláži, dětský koutek
a hřiště, prádelna (na žetony), Wi-Fi a trezor (za poplatek). Ke sportovnímu vyžití je k dispozici
hřiště na malou kopanou, plážový volejbal, stolní tenis, animace (19.05. - 09.09.), tenisové kurty
a půjčovna kol (za poplatek). Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, oba typy
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, barbecue, venkovní posezení a parkovací místo u mobilhomu.
»» Vzdálenost od pláže: 500 - 600 m.
»» Standard (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším
vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm, 60 kg), obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.
»» Premium (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem, 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

Lido degli Estensi

J

20. 07. – 27. 07.

24630

32840

K

27. 07. – 03. 08.

24630

34660

L

03. 08. – 10. 08.

27830

34110

M

10. 08. – 17. 08.

26930

32320

N

17. 08. – 24. 08.

22800

29190

O

24. 08. – 31. 08.

18240

21890

Co potěší: (slevy 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
»» sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 4=3 a 7=4 v období 11.05. - 25.05.
»» 7=5 v období 18.04. - 11.05., 25.05. - 08.06. a 07.09. - 15.09.
»» 7=6 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09.
»» 14=10 v období 18.04. - 11.05., 25.05. - 06.07. a 31.08. - 15.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Premium), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 118.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20
€/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: malého vzrůstu (max. jedno zvíře do 15 kg) povolena, na dotaz, za
poplatek 150 Kč/den + 600 Kč/pobyt za extra úklid (pouze Standard).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. /sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období 08.06. - 29.06., min. pobyt 7 nocí, v období A-C min. pobyt 3 noci.

Residence Doria

»» lidodegliestensi.azzurro.cz
z Mikulova

780 km

z Dolního Dvořiště

725 km

z Ružinova

765 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna
Codigoro (27 km)
Letovisko Lido degli Estensi těsně sousedí
s vedlejším letoviskem Lido di Spina, jejich
hranici tvoří jeden z nesčetných kanálů, Logonovo, obě jsou součástí tzv. Lido di Comacchio. Letovisko nabízí především 5 km dlouhou obchodní třídu a moderní přístav Marina
Estensi pro menší turistické lodě. V Estensi
naleznete také půvabné pláže s jemným zlatavým pískem. Pláže jsou zde široké s mírným vstupem do moře, což ocení zejména
rodiny s dětmi.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 0,30 - 0,80 €/os./
noc (od 12 let, handicapovaní taxu neplatí).
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Třípatrová residence DORIA (Viale Ariosto) má skvělou pozici blízko pláže a nedaleko centra
Lido degli Estensi. Residence se nachází na klidném místě, cca 400 m od obchodů a restaurací.
Je vhodná pro strávení příjemné rodinné dovolené. Součástí residence je zahrada s barbecue.
Všechny apartmány jsou moderně vybavené s vlastním sociálním zařízením, TV, Wi-Fi, trezorem,
mikrovlnnou troubou a balkonem (některé s výhledem na moře) nebo předzahrádkou s venkovním posezením. Některé apartmány typu trilo mají navíc pračku. Parkování je možné v blízkosti
residence nebo v jejím okolí (Viale Tasso).
»» Vzdálenost od pláže: 150 m.
»» bilo (30 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 6

A

18. 05. – 01. 06.
07. 09. – 21. 09.

8500

10800

B

01. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

10490

13230

C

22. 06. – 06. 07.

13000

15960

D

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

14820

18240

E

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

19080

21770

F

10. 08. – 17. 08.

21320

25140

G

21. 09. – 28. 09.

7810

9880

Co potěší:
»» 14=13 v období 22.06. - 24.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pobytová taxa viz str.
118.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: plážový servis cca 65 €/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli
v období do 20.07. a od 31.08. min. pobyt 4 noci.

Lido di Spina

Residence Miami, Athena, Swimming, Plaja Bianca

»» lidodispina.azzurro.cz

Plaja Blanca

Residence MIAMI (Via Caravagio) je menší komplex třípatrových budov s bazénem. Leží
na klidném místě, obklopeném zelení, cca 100 m od obchodů a restaurací. Apartmány mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci (u většiny), balkon, terasu nebo předzahrádku. Parkování
je možné na veřejném parkovišti naproti residence. Residenci ATHENA (Via Raffaello Sanzio) tvoří několik třípatrových budov nedaleko centra, v jejichž areálu je bazén a parkovací
místa. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, terasu nebo předzahrádku.
Residence SWIMMING a PLAJA BIANCA (Via Raffaello Sanzio) je tvořena jednopatrovými řadovými vilkami rozmístěnými kolem bazénu. Ke každé vilce náleží parkovací místo.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, balkon, terasu nebo předzahrádku.
»» Vzdálenost od pláže: 500 m Miami, 700 - 800 m Athena, Swimming a Plaja Bianca.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.

780 km

z Dolního Dvořiště

725 km

z Ružinova

765 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna

Swimming

Codigoro (27 km)

MIAMI
ATHENA

Miami

z Mikulova

SWIMMING
PLAJA BLANCA

A bilo 4

trilo 5/6

A

20. 04. – 08. 06.

6860

10110

B

08. 06. – 22. 06.

9770

13030

C

22. 06. – 06. 07.
27. 07. – 03. 08.

11400

14660

D

06. 07. – 27. 07.

14660

18890

E

03. 08. – 17. 08.

18920

25330

F

17. 08. – 24. 08.

14980

21170

G

24. 08. – 31. 08.

9450

13030

H

31. 08. – 12. 10.

7190

10770

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 4% při objednávce do 28.02.
»» sleva 10% při objednávce 2 týdnů v období 15.06. - 03.08. a s nástupem 17.08.
»» sleva 20% při objednávce 2 týdnů s nástupem 24.08. a 31.08.
»» sleva 30% při objednávce 2 týdnů s nástupem 20.04., 27.04., 04.05., 11.05.,
18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 07.09. a 14.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami,
pobytová taxa viz str. 119.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: postýlka nebo přistýlka 15 €/týden, ložní prádlo 9 €/os., ručníky 3
€/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:30 hod.

Lido di Spina má dlouhé písčité pláže
a společně s Lido degli Estensi tvoří střední část riviéry pod Benátkami patřící do
kraje Emilia-Romagna. Nachází se cca 70
km pod Benátkami ve směru na Ravennu.
Lido di Spina uzavírá 23 km dlouhé pobřeží
Comacchio. Klientům nabízí poklidnou, ale
i zábavnou dovolenou. Místo je proslulé
nalezištěm starého města Etrusků, podle
nichž dostalo své pojmenování. Pro milovníky umění je zde muzeum Remo Brindisi
s druhou, po Benátkách nejvýznamnější
italskou sbírkou moderního umění. Při večerních procházkách lze obdivovat moderní obchodní třídu. Nejnavštěvovanější ulice
během letní sezóny zejména ve večerních
a nočních hodinách je Carducci. Typická
kuchyně kraje Emilia Romagna více než
svými tradičními jídly a gastronomickou vytříbeností konkuruje místními rybími specialitami, kterým vévodí zejména úhoř.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 0,30 - 0,80 €/os./
noc (od 12 let, handicapovaní taxu neplatí)

Lido di Spina

Apartmány a vilky Lido di Spina

více na azzurro.cz

apartmány

Jednoduše a prakticky vybavené apartmány v residencích a vilkách
jsou rozmístěny po celém letovisku Lido di Spina (na vyžádání i v Lido degli
Estensi) a všechny nedaleko centra. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, některé TV, pračku a klimatizaci (nelze garantovat), balkon nebo předzahrádku. Parkovat je možné na parkovišti uvnitř areálu nebo na ulici.
»» Vzdálenost od pláže: 300 - 500 m apartmány, 500 - 800 m vilky.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

» residence SIRENA (Lido degli Estensi)

vilky

mono 2/3

bilo 4

trilo 5

trilo 6

bilo 4

trilo 5

trilo 6

A

20. 04. – 08. 06.

4560

4890

5420

5750

6210

6860

7190

B

08. 06. – 22. 06.

7170

7820

8140

8470

8470

9120

9770

C

22. 06. – 06. 07.
27. 07. – 03. 08.

7980

8960

10100

10420

10750

11080

11400

D

06. 07. – 27. 07.

11400

12050

13030

13360

14820

14980

15470

E

03. 08. – 17. 08.

14750

16670

18120

18440

19880

20840

20840

F

17. 08. – 24. 08.

9450

11730

12380

13030

13360

14660

15640

G

24. 08. – 31. 08.

6350

6840

7660

8140

8960

9450

9450

H

31. 08. – 12. 10.

5220

5550

6070

6400

6860

7190

7190

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 4% při objednávce do 28.02.
»» sleva 10% při objednávce 2 týdnů v období 15.06. - 03.08. a s nástupem 17.08.
»» sleva 20% při objednávce 2 týdnů s nástupem 24.08. a 31.08.
»» sleva 30% při objednávce 2 týdnů s nástupem 20.04., 27.04., 04.05., 11.05., 18.05., 25.05.,
01.06., 08.06., 07.09. a 14.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz
str. 119.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka nebo postýlka 15 €/týden, ložní prádlo 9 €/os., ručníky 3 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16.00 - 19.30 hod. / sobota do 09.30 hod.

Residence má velmi výhodnou pozici, je blízko pláže i od hlavní pěší zóny. Třípatrová, nově
vybavená residence disponuje výtahem a celkem 16 apartmány. Moderně vybavené apartmány mají samostatný vchod s bezpečnostními dveřmi, vlastní sociální zařízení, klimatizaci,
Wi-Fi, TV, pračku, mikrovlnnou troubu, v přízemí jsou bez venkovního posezení, v patře
s terasou. Pro každý apartmán je vyhrazeno
jedno parkovací místo.
Více informací najdete na
lidodegliestensi.azzurro.cz

Emilia Romagna
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Lido di Spina

Villaggio Marina, Camping Mare e Pineta

»» lidodispina.azzurro.cz
Lido di Spina

apartmány příklad

více na azzurro.cz
» residence DORIA II (Porto Garibaldi)

vilka příklad
vilka příklad

MARINA
Třípatrová residence má skvělou polohu, stojí
na klidném místě blízko pláže, v bezprostředním
okolí se nachází dětské hřiště, restaurace, pizzerie a parkoviště, ve vzdálenosti cca 300 m jsou
obchody. Tenisové kurty a bazén jsou vzdáleny
cca 800 m, diskotéka 500 m, nedaleko je půjčovna kol a prádelna na žetony. Součástí residence je zahrada s barbecue.
Více informací najdete na
portogaribaldi.azzurro.cz

Chalet

» villaggio TEODORICO (Punta Marina)

Villaggio se nachází na klidném místě, nedaleko
od pláže, kterou lemuje hustý borovicový háj.
Součástí komplexu je recepce, bazén pro dospělé, dětský bazén a dětské hřiště. Ubytování je
v moderních mezonetových vilkách s oplocenou
zahrádkou.
Více informací najdete na
puntamarina.azzurro.cz

» residence AMANDA (Lido Adriano)

Třípatrová residence disponuje 11 vkusně vybavenými apartmány vhodnými pro dovolenou
rodin s dětmi. Od pláže je vzdálena cca 100
metrů, v blízkosti jsou obchody, centrum města
s dalšími službami je vzdáleno 350 m.
Více informací najdete na
lidoadriano.azzurro.cz
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Emilia Romagna

mobilhome příklad

Villaggio MARINA a camping MARE E PINETA (Via delle Acacie) tvoří společně rozlehlé villaggio přímo u privátní pláže.
Klientům jsou k dispozici bazén pro dospělé, dále nově vybudovaný vodní park s bazény a atrakcemi pro děti (v prodozu cca
15.05. - 15.09), restaurace, pizzerie, bar, supermarket, prádelna
a parkoviště. Komplex nabízí bohaté sportovní vyžití i zábavné animace (cca 23.05. - 08.09.). K dispozici a za poplatek je lékařská
služba, Wi-Fi, půjčovna kol, fitness centrum se saunou a spinning.
Na pláži lze využít hřiště na plážový volejbal, kurzy windsurfingu,
kanoe, lukostřelbu a v bazénu kurzy plavání pro děti i dospělé. Některé přízemní vilky mají dvojí sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT
a předzahrádku s venkovním posezením. Apartmány (typ B) jsou
ve dvoupatrové budově u pláže, některé s výhledem na moře, mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT, terasu nebo zahrádku
s barbecue. Mobilhomy jsou pěkně a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci a kryté venkovní posezení. Pro každý
mobilhome je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od pláže: 50 m apartmány, 50 - 100 m vilky I. a II.,
300 m vilky III., 500 m mobilhomy.
»» bilo - ložnice s manželskou nebo patrovou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňka.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj a kuchyňka. U typu III. je prostorný kuchyňský
kout.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma
lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. U typu
Rosa 3 ložnice.

Marina
bilo 4

Tamerici
bilo 4

vilka I.
trilo 5/6

vilka II.
quadri 5/6

vilka III.
quadri 5/6

A

20. 04. – 25. 05.
14. 09. – 21. 09.

8830

9380

11400

11770

13050

B

25. 05. – 08. 06.

13790

14710

19120

19490

20220

C

08. 06. – 13. 07.

18610

19520

25720

27000

28820

D

13. 07. – 03. 08.

21890

23350

31380

33380

35030

E

03. 08. – 17. 08.

25140

26930

33040

35190

37710

F

17. 08. – 24. 08.

22820

24370

31850

33900

35800

G

24. 08. – 31. 08.

19550

20610

27340

28820

30590

H

31. 08. – 07. 09.

15170

16080

21010

21640

22680

I

07. 09. – 14. 09.

10250

10900

13610

13980

15100

»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (bilo), 60 € (vilka), pobytová taxa viz str. 119.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 5 €/os., Wi-Fi 1 €/1 hod.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo pláž), za poplatek 2,60 - 5,50 €/den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

MARE E PINETA

Giglio
trilo 4

Chalet
trilo 4

Mimosa
trilo 4+1

Space
trilo 4

Ametista
trilo 4

Rosa
quadri 6

A

20. 04. – 25. 05.
14. 09. – 21. 09.

7910

8090

8270

9010

8830

9560

B

25. 05. – 08. 06.

11400

12320

12690

13970

13790

14890

C

08. 06. – 13. 07.

14410

15870

18060

19880

19340

20430

D

13. 07. – 03. 08.

20980

21530

22440

24080

23350

25360

E

03. 08. – 17. 08.

22440

24780

26930

30520

28550

31420

F

17. 08. – 24. 08.

21400

22460

23720

25920

24840

27090

G

24. 08. – 31. 08.

16290

17490

19310

21080

20490

21840

H

31. 08. – 07. 09.

12260

13330

14220

15660

15380

16470

I

07. 09. – 14. 09.

8910

9300

9530

10430

10250

11080

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ložní prádlo,
plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pouze při pobytu kratším než 4 noci, pobytová taxa
viz str. 119.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručník 5 €/os., Wi-Fi 1 €/1 hod., 5. a 7. osoba 10 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo pláž), za poplatek 2,60 - 5,50 €/den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kratší pobyt na vyžádání.

Lido Adriano

Residence Belvedere

»» lidoadriano.azzurro.cz
z Mikulova

815 km

z Dolního Dvořiště

760 km

z Ružinova

800 km

Ravenna, dálnice A14 Bologna - Ancona
Ravenna (13 km)
Menší moderní letovisko vzdálené 10 km
od Ravenny bylo vybudováno v šedesátých
letech, a proto nemá vlastní historický střed
nebo výrazné architektonické památky. Zato
je vybaveno moderní turistickou infrastrukturou s mnoha obchody, kavárnami a cukrárnami, diskotékami a menším aquaparkem.
Vedle toho samozřejmě nabízí písčité pláže
s jemným okrovým pískem a mírným vstupem do moře, bazény s tobogány a řadu zábavních parků v okolí, z nichž nejznámější je
především Mirabilandia, jemuž se někdy říká
italský Disneyland.
trilo 6
A

27. 04. – 01. 06.
14. 09. – 28. 09.

3610

B

01. 06. – 08. 06.
31. 08. – 14. 09.

6570

C

08. 06. – 15. 06.

8140

D

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

11400

E

29. 06. – 03. 08.

14660

F

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

17630

G

10. 08. – 17. 08.

20840

charakter pláže
jemný, zlatavý písek, prostorná volná i placená, pozvolný vstup do moře; na pláži jsou WC
a sprchy, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 1 €/os./den, děti do
14 let zdarma.
Lido Adriano

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce dvou týdnů
»» sleva 10% při objednávce min. 8 apartmánů v období 18.05. 29.06.

Residence BELVEDERE (Viale Caravaggio) je komplex tvořený několika šestipatrovými budovami situovaný pár kroků od pláže, bez nutnosti přecházet silnici. Nejbližší obchody jsou vzdáleny cca 600 m. Klientům
je k dispozici bazén pro dospělé a dětský bazén (v provozu cca 01.06. - 15.09.), recepce, výtahy a nehlídané parkoviště (omezená kapacita). Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor (na vyžádání)
a 2 balkony (nebo balkon a lodžii), u většiny s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od pláže: 50 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, kuchyňský
kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 45 €/pobyt, pobytová taxa
viz str. 121.
»» Vratná kauce: 70 €.
»» K dokoupení: přistýlka nebo postýlka 40 €/týden, ložní prádlo 15
€/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 18:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Residence Giotto, Teresa

Giotto

Teresa
Dvoupatrová residence GIOTTO (Via Giotto) a pětipatrová residence TERESA (Via Caravaggio) stojí
nedaleko pláže a cca 500 m od centra s obchůdky a restauracemi. Na soukromém oploceném pozemku
nabízí klientům společnou zahradu. Apartmány jsou jednoduše, ale funkčně vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení, TV, pračku (Teresa), dva balkony a parkovací místo.
»» Vzdálenost od pláže: 100 m Teresa, 400 m Giotto.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo francouzskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

GIOTTO

TERESA

trilo 5/6

trilo 5/6

A

04. 05. – 08. 06.

3940

4600

B

08. 06. – 22. 06.

5910

7170

C

22. 06. – 29. 06.

6520

7820

D

29. 06. – 06. 07.
24. 08. – 31. 08.

9450

10750

E

06. 07. – 03. 08.

10100

11400

F

03. 08. – 10. 08.

12830

14430

G

10. 08. – 17. 08.

20840

22440

H

17. 08. – 24. 08.

16030

17310

I

31. 08. – 07. 09.

6890

7880

J

07. 09. – 28. 09.

4270

5250

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 121.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:30 - 19:00 hod. / sobota do 09:00
hod. min. pobyt 7 nocí, v případě kratšího pobytu (10-12 nocí) bude účtována částka za 14 nocí.

více na azzurro.cz
» GRAND HOTEL AZZURRA CLUB***
(Lido Adriano)

Hotel byl postaven přímo v centru letoviska u privátní pláže. Klientům je k dispozici recepce, hala,
Wi-Fi, výtah, restaurace s terasou a výhledem na
moře, diskotéka s americkým barem, animace
a večerní představení, bazén pro dospělé, dětský bazén, parkoviště, 2 tenisové kurty, petanque, menší fotbalové hřiště, půjčovna kol, stolní
tenis, plážový volejbal, windsurfing a lukostřelba.
Více informací najdete na
lidoadriano.azzurro.cz

Emilia Romagna
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Lido Adriano

Long Beach Village

»» lidoadriano.azzurro.cz
Lido Adriano

více na azzurro.cz
» villa ROSSELLA (Lido Adriano)

Dvoupatrová villa se nachází nedaleko pláže
na klidném místě, obchody a supermarket jsou
vzdáleny cca 150 m. Ve vilce je cca 8 apartmánů, 4 apartmány jsou v přízemí se zahrádkou
a 4 v prvním patře s balkonem. Vilka disponuje
prostorným venkovním parkovištěm a dětským
hřištěm.

» residence TEODORA (Lido Adriano)

Residence se nachází přímo na promenádě,
pár kroků od pláže. Nabízí ubytování v hezkých
apartmánech s prostorným balkonem. Pro každý apartmán je vyhrazeno 1 parkovací místo.

Komplex LONG BEACH village (Viale Donizetti) se nachází přímo u pláže a je
vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Součástí villaggia je recepce s Wi-Fi, bazén
(v provozu cca 10.05. - 20.09.) se solární terasou vybavenou slunečníky a lehátky
(omezený počet), půjčovna kol, hřiště na volejbal a stolní tenis, restaurace, bar, prádelna a dětské hřiště. Parkování je možné u apartmánů, jedna z budov má apartmány
pouze v patře a pod nimi jsou parkovací místa. Apartmány jsou vkusně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, trezor a klimatizaci, v patře balkon, v přízemí
malé venkovní posezení. Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové apartmány.
»» Vzdálenost od pláže: 50 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, dalším lůžkem, obývací pokoj s jedním nebo
dvěma lůžky, případně s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 2

bilo 3

bilo 4

bilo 5

A

05. 01. – 01. 06.
07. 09. – 26. 10.

9190

9650

10570

12870

B

01. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

12770

15510

16420

18930

C

22. 06. – 06. 07.

13680

16420

19840

22570

D

06. 07. – 20. 07.
24. 08. – 31. 08.

24630

25080

27360

30780

E

20. 07. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

25810

26930

28950

30520

F

10. 08. – 17. 08.

30300

31420

36810

40170

Co potěší:
»» sleva 10% v období 01.04. - 30.06. a 01.09. - 01.10. při objednání do 15.03.
»» možnost zakoupení vstupenek do zábavních parků za zvýhodněné ceny
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný
úklid, ložní prádlo, ručníky, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 121.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: zapůjčení kola 10 €/den, 2. plážový servis 18 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 5 nocí.

Residence Solaria
trilo 6

» apartmány LIDO ADRIANO (Lido Adriano)

Tří až šestipatrové apartmánové domy jsou situovány v různých částech letoviska. Apartmány
se nachází nedaleko pláže, některé mají výhled
na moře, k dispozici jsou také apartmány s možností používání bazénu.

Residence SOLARIA (Viale Vittorio Alfieri) se nachází v centru letoviska, obchody a restaurace jsou vzdáleny
cca 50 metrů. Součástí residence je recepce a výtah. Apartmány jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci, Wi-Fi a balkon. Pro každý apartmán je vyhrazeno jedno parkovací místo.

Emilia Romagna

11490

B

01. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

15960

C

22. 06. – 06. 07.

19840

D

06. 07. – 20. 07.
24. 08. – 31. 08.

26480

E

20. 07. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

28950

F

10. 08. – 17. 08.

36360

Co potěší:
»» sleva 10% v období 01.04. - 30.06. a 01.09. - 01.10. při
objednání do 15.03.

Více informací najdete na
lidoadriano.azzurro.cz
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A

05. 01. – 01. 06.
07. 09. – 26. 10.

»» Vzdálenost od pláže: 200 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti
sami), klimatizace, ložní prádlo, ručníky a plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 121.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/pobyt.
»» Zvířata: povolena, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 19:00 hod. / kdykoli do
10:00 hod. min. pobyt 5 nocí.

Cesenatico

V Hotel Rondinella***

»» cesenatico.azzurro.cz
z Mikulova

835 km

z Dolního Dvořiště

780 km

z Ružinova

820 km

Cesena, dálnice A14 Bologna - Ancona
Cesenatico

bez výhledu na moře

výhled na moře

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

A

01. 06. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

7070

9350

8890

11170

B

15. 06. – 06. 07.
31. 08. – 07. 09.

7980

10260

9810

12090

C

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

8440

10720

10260

12540

D

03. 08. – 24. 08.

12540

14820

14370

16650

Co potěší:
»» zdarma vstup na pláž Diamanti Beach village (v období 15.06. - 07.09.)
»» zdarma dítě do 9 let jako 3. osoba

Hotel RONDINELLA*** (Viale Zara) stojí na klidném místě a přitom nedaleko od
centra letoviska. Součástí hotelu je recepce, vnitřní a venkovní výtah, bar, snídaňový
sál, solární terasa, půjčovna kol, zahrada s dětským hřištěm a oplocené parkoviště
(cca pro 15 aut - nelze rezervovat, veřejné parkoviště je 200 m od hotelu). Celý hotel
je klimatizovaný. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, trezor, minibar,
telefon, TV/SAT, Wi-Fi a balkon. K dispozici jsou pokoje s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od pláže: 250 m Bagno Marconi, 500 m Diamanti Beach village.

V

Cesenatico bylo založeno roku 1302 a přesto, že žije dlouho hlavně z cestovního ruchu,
zachovalo si stále ráz staré rybářské vesnice
včetně opevnění ze 14. století. Později byl
místní přístav zcela přebudován Leonardem
da Vinci a do dnešních dnů tu kotví jako lákadlo pro turisty pestře oplachtované staré
lodě. Zvláštní ráz dodává Cesenaticu hlavně
průplav Porto Canale, tvář starobylého jádra
určují rybářské domky, soustředěné kolem
„conserve“ - kruhového sklepení, v němž
byly v ledu uchovávány ulovené ryby. Kolem
historického jádra se podél moře rozkládají
nové čtvrtě Valverde, Villamarina a Zadina
Pineta, v nichž jsou umístěny všechny turistické kapacity.

charakter pláže

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr
ze 3 menu, salátový bar, voda, víno) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 123.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 9-14 let ...30%, 15 let a výše ...20%, jako 4. osoba 2-8 let ...50%.
Dítě do 9 let jako 3. osoba zdarma (včetně stravy). Dítě do 2 let jako 4. osoba zdarma
(bez nároku na lůžko a stravu).
»» Příplatky: postýlka 6 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání neděle
/ pátek.

jemný, okrový písek, mírný vstup do moře.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
V roce 2018 nebyla vyhlášena.
Cesenatico

Hotel Santa Martina***
polopenze

plná penze

A

01. 06. – 15. 06.
07. 09. – 14. 09.

7350

9840

B

15. 06. – 06. 07.
31. 08. – 07. 09.

8420

10890

C

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

9200

11670

D

03. 08. – 10. 08.

13820

16290

E

10. 08. – 24. 08.

14590

17060

více na azzurro.cz
» hotel PALACE*** (Cesenatico)

Co potěší:
»» zdarma dítě do 10 let jako 3. osoba

Hotel SANTA MARTINA*** (Viale Pitagora) garantuje kvalitní služby a perfektní stravování díky
jeho mladým majitelům a rodinné atmosféře. Součástí klimatizovaného hotelu je recepce, výtah,
Wi-Fi, společenská místnost s TV, bar, restaurace, bazén s vířivkou a solární terasou, dětský
koutek, zahrada, půjčovna kol a parkoviště. V průběhu letní sezóny jsou pořádány zábavné animační programy. Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, Wi-Fi, telefon, TV,
trezor, minibar a některé balkon.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr z menu, salátový bar, voda) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém
pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 123.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 10-14 let ...50%, 15 let a výše ...20%, jako 4. osoba
dítě do 10 let ...50%. Dítě do 10 let jako 3. osoba zdarma (včetně stravy). Dítě
do 2 let jako 4. osoba zdarma (bez nároku na lůžko a stravu).
»» Příplatky: postýlka 6 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 5 nocí.

»» Vzdálenost od pláže: 300 m.

V Hotel Admiral***

» hotel STAR*** (Cesenatico)
bez výhledu na moře

výhled na moře

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

A

01. 06. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

7010

9350

8890

11170

B

15. 06. – 06. 07.
31. 08. – 07. 09.

7860

10260

9810

12090

C

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

8300

10720

10260

12540

D

03. 08. – 24. 08.

11040

13680

13230

15510

Co potěší:
»» zdarma vstup na Diamanti Beach village (v období 15.06. - 07.09.)
»» zdarma dítě do 9 let jako 3. osoba

Hotel ADMIRAL*** (Viale dei Mille) má výhodnou pozici, je nedaleko od pláže,
i v blízkosti obchodů, barů a restaurací. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, výtah,
bar, restaurace, půjčovna kol a prostorné parkoviště. Vkusně a moderně vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, trezor a většina balkon.
»» Vzdálenost od pláže: 350 m.

Hotel stojí u promenády a od pláže je vzdálen
cca 70 m. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi
v hale, 2 výtahy, půjčovna kol a diskotéka. Bonusem je vstup na pláž Diamanti Beach village, na
které je bazén se skluzavkami, hřistě na plážový
volejbal, dětské hřiště, bar a restaurace.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr
z menu, salátový bar, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 123.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 9-14 let ...30%, 15 let a výše ...20%, 4. osoba 2-8 let ...50%. Dítě
do 9 let zdarma jako 3. osoba (včetně stravy). Dítě do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Klimatizovaný hotel se nachází nedaleko od pláže, a také v blízkosti centra letoviska a turistického přístavu. Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi,
bar, restaurace, malý bazén s vířivkou, solární
terasa a parkoviště.
Více informací najdete na
cesenatico.azzurro.cz
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Cesenatico

V

Hotel David***

»» cesenatico.azzurro.cz
Cesenatico

Hotel DAVID*** (Viale G. Carducci) byl postaven přímo na pláži nedaleko od centra letoviska. Hotel vedou samotní majitelé a důraz je zde kladen zejména na pobyty pro rodiny s dětmi.
Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, restaurace, bazén s vířivkou, solární terasa, půjčovna
a úschovna kol a kryté a nekryté parkoviště (za příplatek). V průběhu letní sezóny jsou pořádány
zábavné animační a sportovní programy v rámci miniklubu. Pokoje jsou vkusně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, Wi-Fi, TV/SAT, trezor, telefon, minibar, u většiny je balkon
s výhledem na moře. Pouze 6 pokojů v posledním patře, z toho 3 jednolůžkové a 3 třílůžkové jsou
bez balkonu, nicméně s velkým oknem směrem k moři.

polopenze

plná penze

A

30. 03. – 01. 06.
14. 09. – 26. 10.

8140

9950

B

01. 06. – 15. 06.
31. 08. – 14. 09.

8980

10770

C

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

10440

12230

D

29. 06. – 03. 08.

11900

13690

E

03. 08. – 24. 08.

12150

13910

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně, oběd nebo večeře formou
bufetu včetně vody a vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 123.
»» Slevy 3. a 4. osoba: do 3 let ...60%, 3-5 let ...45%, 6-13 let ...30%, 14 let
a výše ...10%.
»» Příplatky: postýlka 6 €/den, parkovací místo 12 €/den (kryté), 8 € (nekryté).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli 10:00 hod. min. pobyt
5 nocí.

»» Vzdálenost od pláže: 10 m.

více na azzurro.cz

V

» hotel RENO*** (Lido di Savio)

Hotel Sayonara***

Hotel stojí přímo u privátní pláže a nedaleko
centra letoviska, v blízkosti se nachází množství
obchodů, barů i restaurací. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, bar, restaurace, výtah, společenská místnost s TV, bazén s dětskou částí.
Nechybí zde půjčovna kol, animace, miniklub,
stolní tenis a plážový volejbal.
Hotel SAYONARA*** (Via Città Gemellate) stojí přímo u pláže, od které ji odděluje pouze piniový
háj, v oblasti známé jako Zadina di Cesenatico, cca 2 km od centra letoviska. Hotel je vhodný
zejména pro rodiny s dětmi. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, restaurace, zahrada, dětské
hřiště, herna, bazén, půjčovna kol a parkoviště (omezená kapacita). Za příplatek je prádelna,
žehlírna a lékařská služba. Pokoje jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, telefon, trezor a u většiny balkon (nelze vyžádat).

Více informací najdete na
lidodisavio.azzurro.cz

polopenze

plná penze

A

04. 05. – 15. 06.
31. 08. – 21. 09.

7920

9950

B

15. 06. – 06. 07.
24. 08. – 31. 08.

8300

10320

C

06. 07. – 03. 08.

9200

11220

D

03. 08. – 24. 08.

14360

16340

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr z menu včetně vody a vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém
pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 123.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-5 let ...50%, 6-7 let ...40%, 8-11 let ...30%, 12 let
a výše ...10%. Děti do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek (dle rasy, na dotaz).
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 5 nocí.

»» Vzdálenost od pláže: 20 m.

Gatteo a Mare

V Hotel Milano***

»» gatteoamare.azzurro.cz
z Mikulova

900 km

z Dolního Dvořiště

866 km

z Ružinova

895 km

polopenze

plná penze

A

01. 06. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

6560

8820

B

15. 06. – 06. 07.
31. 08. – 07. 09.

7410

9650

C

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

8080

10320

D

03. 08. – 24. 08.

10600

12810

Cesena, dálnice A14 Bologna - Ancona
Cesenatico
Ač se Gatteo a Mare zdá, a v podstatě i je
typickým moderním letoviskem jaderského
pobřeží s barvitou historií.

Co potěší:
»» zdarma dítě do 10 let jako 3. osoba

charakter pláže
písčitá, pozvolný vstup do moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
V roce 2018 nebyla vyhlášena.
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Hotel MILANO*** (Via Bologna) stojí v blízkosti pěší zóny, nedaleko jsou bary, restaurace a obchody. Součástí klimatizovaného hotelu je recepce, Wi-Fi, půjčovna kol (omezený počet), hala,
bar, restaurace, výtah, terasa, miniklub a dětské hřiště. Parkoviště je k dispozici 200 m od hotelu
(za příplatek). Pokoje jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor, Wi-Fi, TV,
klimatizaci a většina s balkonem.
»» Vzdálenost od pláže: 250 m.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr z menu, salátový bar, včetně vody a vína) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 124.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 10-14 let ...50%, 15 let a výše ...20%. Dítě do 10 let
jako 4. osoba ...50%. Dítě do 10 let jako 3. osoba zdarma (včetně stravy). Dítě
do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 6 €/den, parkoviště 2,50 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 4 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 5 nocí.

Rimini Viserbella

Residence Beach Paradise

»» riminiviserbella.azzurro.cz
z Mikulova

840 km

z Dolního Dvořiště

785 km

z Ružinova

826 km

Rimini Nord, dálnice A14 Bologna Ancona
Viserba
Viserbella leží severně od centra Rimini, mezi částmi Torre Pedrera a Viserba. Nachází
se zde turisty vyhledávaná výstava Italia in
Miniatura. Jedná se o klidnější část Rimini,
přesto i zde najdete různé restaurace, bary
a obchody.

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, pozvolný vstup do moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy. V letovisku se nachází
oplocená pláž pro psy.

Residence BEACH PARADISE (Viale Porto Palos) leží blízko pláže, v klidné části
letoviska, pouhé 2 km od výstaviště. Klientům nabízí recepci, výtah, malý bazén s vířivkou a solární terasou s lehátky, půjčování kol, pračku a sušičku (na žetony) a hlídané parkoviště (omezená kapacita). Apartmány jsou moderně a komfortně vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, trezor, Wi-Fi, TV/SAT, mikrovlnnou troubu,
klimatizaci a balkon, u některých s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od pláže: 20 m.
»» mono (20 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
U mono 4 předsíň s rozkládací patrovou postelí.
»» bilo (55 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládací patrovou postelí (bilo 6) a kuchyňským koutem.

mono 2

mono 4

bilo 4

bilo 6

A

27. 04. – 01. 06.
07. 09. – 21. 09.

6890

9190

10510

12480

B

01. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

9770

11080

13520

15960

C

22. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

12220

14660

16290

20200

D

29. 06. – 20. 07.

14010

17270

19870

22800

E

20. 07. – 03. 08.

14660

17920

21170

27690

F

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

16030

20840

24050

28860

G

10. 08. – 17. 08.

19880

25650

28860

32060

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019:
1,50 /os./den (do 14 let)

Rimini Viserbella

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo
a ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 50 € (bilo), kuchyňský kout
uklízí klienti sami, pobytová taxa viz str. 125.
»» Vratná kauce: 50 €/os.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/týden, plážový servis cca 90 €/týden, parkovací místo 60
€/týden (vše na vyžádání při rezervaci), výměna ložního prádla a ručníků 12 €/os.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 15:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Rimini Viserba

Residence Carioca

»» riminiviserba.azzurro.cz
z Mikulova

842 km

z Dolního Dvořiště

787 km

z Ružinova

828 km

Rimini Nord, dálnice A14 Bologna Ancona
Viserba

Residence CARIOCA (Via Dati) se nachází v blízkosti pláže, v okolí
jsou obchody, restaurace, bary a veškeré další služby. Součástí residence je recepce, 2 výtahy (vnitřní a vnější), solární terasa, půjčovna
kol, úschovna zavazadel, prádelna, Wi-Fi, parkoviště (omezená kapacita, nelze objednat předem) nebo garáž (za poplatek). Společné
prostory jsou klimatizované. Residence je bezbariérová. Apartmány
jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi, TV, balkon, většina s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od pláže: 50 m.
»» mono - ložnice s manželskou postelí, dalším lůžkem nebo patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 2

mono 3

mono 4

bilo 4

bilo 5

A

27. 04. – 15. 06.

6240

6890

8540

9850

13130

B

15. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

9120

10420

12050

13030

16290

C

22. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

11730

13360

14980

16610

19870

D

29. 06. – 20. 07.

12700

14010

15640

18240

21500

E

20. 07. – 03. 08.

13360

14660

16290

17590

19220

F

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

14980

16290

17920

22150

25410

G

10. 08. – 17. 08.

19240

21160

22760

26610

29820

H

07. 09. – 21. 09.

4920

5910

6570

8210

9850

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 50 € (bilo), kuchyňský kout uklízí klienti sami,
pobytová taxa viz str. 125.
»» Vratná kauce: 50 €/os.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/týden, garáž 60 €/týden (obojí na vyžádání při rezervaci) výměna ložního
prádla a ručníků 12 €/os.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 30 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 15:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Viserba leží severně od centra Rimini, mezi částmi Viserbella a Rivabella. Jedná se
o klidnější část Rimini, kde přitom není nouze
o zábavu a najdete zde mnoho restaurací,
barů a obchodů. K návštěvě láká turisty vyhledávaná výstava Italia in Miniatura. Volně
přístupný je minerální pramen Sacramora
s léčebnými účinky.

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, pozvolný vstup do moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019:
1,50 €/os./den (od 14 let).

Rimini Viserba

Emilia Romagna
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Rimini Viserba

Residence Algarve

»» riminiviserba.azzurro.cz
Rimini Viserba

více na azzurro.cz
»»residence PARADISO (Bellaria)

Residence má strategickou pozici, stojí cca 150
m od pláže i od centra letoviska. Klientům je
k dispozici výtah a za poplatek kryté parkovací
místo nebo venkovní parkoviště.
Více informací najdete na
bellaria.azzurro.cz

Třípatrová residence ALGARVE (Via G. Rossini) je situována přímo na promenádě v části Rimini Viserba, v blízkosti restaurací, barů
a různých obchodů. Residence disponuje výtahem, recepcí, půjčovnou kol, Wi-Fi a parkovištěm (omezená kapacita). Parkování je možné také v okolí residence. Všechny apartmány jsou vkusně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, fén, TV, telefon, balkon (některé s výhledem na moře). Residence je bezbariérová.
»» Vzdálenost od pláže: 20 m.
»» mono (24 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí, gaučem, nebo
dvěma lůžky, případně patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.

Rimini Torre Pedrera

mono 2

mono 3

mono 4

bilo 4

bilo 5

A

27. 04. – 01. 06.

6140

6790

8400

9700

12930

B

01. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

9120

10420

12050

13030

16290

C

22. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

11730

13360

14980

16610

19870

D

29. 06. – 20. 07.

12700

14010

15640

18240

21500

E

20. 07. – 03. 08.

13360

14660

16290

17590

19220

F

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

14980

16290

17920

22150

25410

G

10. 08. – 17. 08.

19240

21160

22760

26610

29820

H

07. 09. – 21. 09.

4920

5910

6570

8210

9850

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 50 € (bilo), kuchyňský kout uklízí klienti sami,
pobytová taxa viz str. 125.
»» Vratná kauce: 50 €/os.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/týden, plážový servis cca 90 €/týden, parkovací místo 60 €/týden (vše na
vyžádání při rezervaci), výměna ložního prádla a ručníků 12 €.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 15:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

V Hotel Essen***

»» riminitorrepedrera.azzurro.cz
z Mikulova

905 km

z Dolního Dvořiště

870 km

z Ružinova

896 km

Rimini Nord, dálnice A14 Bologna Ancona
Torre Pedrera
Torre Pedrera byla původně malá vesnička,
kterou díky rozmachu turistického ruchu postupně pohltilo nedaleké Rimini.

charakter pláže

pobytová taxa
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polopenze

plná penze

A

3510

5200

7070

B

22. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

5200

6900

8780

C

29. 06. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

7070

8530

10490

D

03. 08. – 17. 08.

9650

11330

13340

E

07. 09. – 19. 10.

2940

4190

6040

Co potěší:
»» zdarma děti do 4 let jako 3. a 4. osoba

písčitá, převážně placená, z menší části volná, pozvolný vstup do moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

Výše taxy v roce 2019: 1,50 - 2 €/os./den
(od 14 let).

snídaně
04. 05. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

Hotel ESSEN*** (Via Lazzaro Papi) má velmi výhodnou polohu, stojí nedaleko pláže a v jeho blízkosti
jsou restaruace, bary i obchody. Součástí klimatizovaného hotelu je recepce, Wi-Fi ve společných
prostorách, výtah, místnost s TV, bar, restaurace, půjčovna kol a parkoviště. Pokoje jsou moderně
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, minibar (za příplatek), trezor, fén, TV, klimatizaci (červen - září)
a balkon, u některých s výhledem na moře (nelze vyžádat předem).
»» Vzdálenost od pláže: 100 m.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd nebo večeře výběr z menu, včetně vody) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 126.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 4-10 let ...50%, 11 let a výše ...15%. Děti do 4 let
zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: 150 Kč/os./den (italský státní svátek 01.06. - 02.06.), 600 Kč/
os./den (veletrh 10.10. - 12.10.), minibar 3 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
v období A, E min. pobyt 3 noci.

V

Rimini Marina
Centro

Hotel Vannucci***

»» riminimarinacentro.azzurro.cz

snídaně

polopenze

4020

5400

A

01. 06. – 15. 06.
07. 09. – 14. 09.

B

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 07. 09.

5470

7070

C

29. 06. – 10. 08.

6610

7980

D

10. 08. – 17. 08.

9430

11220

E

17. 08. – 24. 08.

5930

7750

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 6% při objednávce do 25.04.
»» sleva 5% při objednávce do 30 dnů před nástupem v období 01.06. 29.06. a 17.08. - 14.09.
»» 7=6 a 14=12 v období 01.06. - 29.06. a 24.08. - 14.09.

Nedávno zrenovovaný hotel VANNUCCI*** (Viale Gabriele D’Annunzio) se nachází nedaleko od pláží,
obchodů, barů a restaurací. Klientům je k dispozici recepce, úschovna zavazadel, Wi-Fi ve společných prostorách, dětský bazén, bar, restaurace a parkoviště (za příplatek). Pokoje jsou velmi pěkně
vybavené, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, trezor, TV, telefon, minibar (za příplatek) a balkon.
K dispozici jsou pokoje s francouzským oknem (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od pláže: 200 m.

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu, zeleninový bufet, ovoce, dezert, minerální voda a 1/4 l vína) na
osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 127.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-5 let ...50%, 6-11 let ...30%, 12 let a výše
...10%. Děti do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: minibar 4 €/den, parkoviště 8 €/den, postýlka 8 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den (do 5 kg), 8 € (5-10
kg), 11 € (10-25 kg).
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 12:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:30 hod.
min. pobyt 3 noci, v období D min. pobyt 6 nocí.

V Hotel Radar***
snídaně

polopenze

A

25. 05. – 15. 06.
31. 08. – 21. 09.

4600

7070

B

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

5470

7980

C

29. 06. – 03. 08.

7750

10260

D

03. 08. – 17. 08.

10550

13230

E

17. 08. – 24. 08.

6270

8780

z Mikulova

850 km

z Dolního Dvořiště

795 km

z Ružinova

835 km

Rimini Sud, dálnice A14 Bologna Ancona
Rimini
Rimini se pyšní tím, že vynalezlo turismus,
když zde roku 1843 otevřeli první mořské lázně, a nazývá se „hlavním městem prázdnin.“
Nosit toto přízvisko město opravňuje nejen
jeho dlouhá historie, ale také bohaté zázemí,
jež svým návštěvníkům nabízí kilometry upravených písčitých pláží, více než 1500 hotelů,
nespočet residencí, obchodů, světoznámých
diskoték a barů. Pobřeží Rimini se dělí do několika částí: Torre Pedrera, Viserbella, Viserba
(nachází se zde výstava Italia in Miniatura),
Rivabella, San Giuliano Mare (tyto části se nachází severně od centra). Samotné centrum je
označováno jako Marina Centro. Jižně od něj,
směrem k Riccione, následují části Bellariva,
Marebello, Rivazzurra (nachází se zde zábavní
park Fiabilandia) a Miramare. Během let jednotlivé části Rimini splynuly a vytvořily jedno
velké přímořské letovisko. Část Centro je jako
stvořená pro milovníky zábavy, kteří chtějí být
vždy ve středu dění. V blízkosti přístavu se nachází jedinečné delfinárium.

charakter pláže
písčitá, prostorná, téměř vždy placená, výjimečně volná, na pláži jsou WC a sprchy, pozvolný vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 1,50 /os./den
(do 14 let)

Rimini Marina Centro

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» 14=13 ve všech obdobích
»» sleva 20% při objednávce do 25.04. v období 25.05. - 14.06. a 31.08.
- 20.09.
»» sleva 10% při objednávce do 25.05. v období 15.06. - 30.08.
»» 4=3 při 2 dospělých a 2 dětech do 13 let (manželská a patrová postel)

Hotel RADAR*** (Viale G. Giusti) je vzdálen cca 20 minut pěšky od centra a od pláže necelých 100
metrů. Moderně vybavený hotel nabízí recepci, výtah, Wi-Fi, bar, restauraci, místnost s TV, půjčovnu
kol a za příplatek parkoviště. Pokoje jsou moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT,
telefon, trezor, Wi-Fi, klimatizaci, minibar (za příplatek) a u většiny balkon.
»» Vzdálenost od pláže: 90 m.

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu, zeleninový bar, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 127.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-6 let ...40%, 7-12 let ...20%, 13 let a výše ...10%.
Dítě do 2 let jako 4. osoba ...50%. Zdarma dítě do 2 let jako 3. osoba.
»» Příplatky: postýlka 5 €/den, minibar 5 €/den, parkovací místo 15 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.
min. pobyt 3 noci.

více na azzurro.cz
» residence CUCCIOLO
(Rimini Marina Centro)

V Hotel Bel Mare***
snídaně

polopenze

plná penze

A

18. 05. – 22. 06.
24. 08. – 14. 09.

4410

5770

6900

B

22. 06. – 06. 07.
17. 08. – 24. 08.

6280

7520

8870

C

06. 07. – 03. 08.

6960

8080

9430

D

03. 08. – 17. 08.

9720

10820

11930

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 25.05.

Hotel BEL MARE*** (Viale D’Annunzio) stojí na klidném místě, a přitom nedaleko pláže. Hotel je
vhodný pro rodiny s dětmi, mládež a také pro páry. Součástí hotelu je recepce, výtah, sál s TV, bar,
restaurace, Wi-Fi ve společných prostorách, půjčovna kol, herna, zahrada se slunečníky a parkoviště
(za příplatek). Pokoje jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, fén (na vyžádání
na recepci), Wi-Fi, trezor (za příplatek), TV/SAT, minibar, telefon a většina pokojů má balkon. Hotel
disponuje také bezbariérovými pokoji.
»» Vzdálenost od pláže: 200 m.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd nebo večeře výběr z menu, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 127.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-4 roky ...50%, 5-9 let ...30%, 10 let ...20%,
11 let a výše ...10%. Děti do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 2 €/den, parkovací místo 8 €/den, trezor 10 €/
pobyt.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.
min. pobyt 3 noci, v období D min. pobyt 6 nocí.

Čtyřpatrová residence se nachází v samém
centru letoviska, blízko hlavní promenády
s mnoha obchůdky, restauracemi a kavárnami. Pobyt v této pěkné residenci ocení milovníci rušnějšího prostředí, kteří chtějí být v centru
zábavy. Residence má recepci, výtah, prádelnu a parkoviště.
Více informací najdete na
riminimarinacentro.azzurro.cz
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Riccione

V Hotel Gran San Bernardo***

»» riccione.azzurro.cz
z Mikulova

860 km

z Dolního Dvořiště

805 km

z Ružinova

845 km

Riccione, dálnice A14 Bologna - Ancona
Riccione
Původně rybářské městečko Riccione je
dnes elegantní lázeňské město a jedno
z nejnavštěvovanějších italských letovisek. Často bývá označováno jako „zelená
perla Jadranu“. Pyšní se několik kilometrů
dlouhou pláží s jemným pískem, podél které se táhne promenáda, jež se večer mění
v rušné korzo. Kromě možnosti procházek
mezi piniemi a cedry se klientům nabízí
také pobyt v termálních lázních (Riccione
Terme), návštěva delfinária nebo aquaparku Acquafan. Na závěr si dovolujeme upozornit, že městem vede železniční trať (někdy i nedaleko apartmánů), proto je nutno
počítat s občasným přecházením kolejí
a případným hlukem. Tento fakt ovšem nic
neubírá na lesku tohoto vyhledávaného
letoviska, jež se stává cílem turistů z celé
Evropy.

pobytová taxa
Hotel GRAN SAN BERNARDO*** (Via G. D’Annunzio) má výbornou polohu, stojí přímo naproti
pláži, nedaleko vodního parku a tenisových kurtů. Svým vybavením je vhodný pro nenáročnou klientelu. Svým klientům nabízí recepci, Wi-Fi ve společných prostorách, halu, bar, restauraci, půjčování
kol a za příplatek parkoviště (omezená kapacita). Pokoje jsou jednoduše vybavené, mají vlastní malé
sociální zařízení (sprcha je oddělena pouze závěsem), fén, klimatizaci, telefon, TV, trezor (za příplatek)
a balkon.
»» Vzdálenost od pláže: 90 m.

Cattolica

polopenze

plná penze

A

4070

5320

6670

B

15. 06. – 29. 06.

5840

6960

8300

C

29. 06. – 03. 08.

7070

8190

9650

D

03. 08. – 10. 08.

8160

9270

10770

E

10. 08. – 17. 08.

9610

10710

12260

F

17. 08. – 24. 08.

7240

8400

9860

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 30 dnů před nástupem
»» 7=6 ve všech obdobích
»» 4=3 při objednávce v období 25.05. - 21.06. a 21.08. - 13.09.
»» zdarma děti do 8 let jako 3. a 4. osoba

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, privátní s plážovým servisem, pozvolný
vstup do moře.

Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018: 0,50 - 1,50 €/os./den.

snídaně
25. 05. – 15. 06.
24. 08. – 14. 09.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr z menu, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 128.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 8-13 let ...50%, 14 let a výše ...15%. Děti do 8 let
zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: trezor 2 €/den, parkoviště 5 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min
pobyt 3 noci, v období 07.08. - 21.08. min. pobyt 7 nocí.

Residence Club House

»» cattolica.azzurro.cz
z Mikulova

869 km

z Dolního Dvořiště

814 km

z Ružinova

854 km

Cattolica, dálnice A14 Bologna - Ancona
Cattolica
Nejjižnější část regionu Emilia Romagna
a známé lázeňské letovisko Cattolica nabízí
kromě tradičních předností italského Jadranu, tedy upravených písčitých pláží, mírného vstupu do moře a pravého turistického
ruchu, také příležitosti ke sportovnímu vyžití
pro milovníky windsurfingu, plachtění, golfu,
tenisu nebo cyklistiky.

bilo 4
mono 2

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, pozvolný vstup do moře, po celém
pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018:
- apartmány 2 €/os./den
- hotel** 0,50 €/os./den
- hotel*** 1 €/os./den
Cattolica

Moderní residence CLUB HOUSE (Via Torino) má skvělou polohu, leží nedaleko oblíbené promenády s různými obchody, bary a restauracemi a přitom kousek od pláže. Je vhodná pro strávení příjemné rodinné dovolené. Residence nabízí recepci, bar (možnost dokoupení kontinentální
snídaně), internet a Wi-Fi, bar, střešní bazén s dětskou částí a s hydromasáží a solární terasu
se slunečníky (omezený počet). Za poplatek je k dispozici prádelna (na žetony), sušárna a žehlírna. Parkování je možné na nedalekém parkovišti nebo v garáži (nelze vyžádat). Apartmány jsou
moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, telefon, TV/SAT, trezor, klimatizaci (za poplatek)
a balkon. Apartmány bilo mají navíc myčku a mikrovlnnou troubu.
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»» Vzdálenost od pláže: 80 m.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.

boční výhled
na moře

přímý výhled
na moře

A

20. 04. – 15. 06.
14. 09. – 21. 09.

9720

12870

16810

B

15. 06. – 22. 06.

12770

20590

24500

C

22. 06. – 13. 07.
24. 08. – 31. 08.

15640

25280

29190

D

13. 07. – 03. 08.

17720

28410

32580

E

03. 08. – 10. 08.

20260

30520

34370

F

10. 08. – 24. 08.

24370

35650

39500

G

31. 08. – 14. 09.

11730

15900

19810

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 30.04.
»» sleva 10% při objednávce 14 nebo 21 nocí (mimo období F)
»» V ceně: spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a ručníky.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 € (mono), 70 € (bilo), pobytová taxa viz str. 128.
»» Vratná kauce: 160 €.
»» K dokoupení: přistýlka +10% (pouze bilo), postýlka 40 €/týden (pouze bilo),
klimatizace 30 €/týden (mono), 50 € (bilo), snídaně 5 €/os./den, praní 10 €/
žeton.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 -19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Cattolica

V Hotel International***

»» cattolica.azzurro.cz
snídaně

polopenze

plná penze

A

25. 05. – 15. 06.

4410

5090

6000

B

15. 06. – 22. 06.

5660

6220

7350

C

22. 06. – 03. 08.

7860

8530

9760

D

03. 08. – 24. 08.

10820

11370

12700

E

24. 08. – 07. 09.

6510

7180

8420

F

07. 09. – 21. 09.

5090

5660

6560

Cattolica

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 5% při objednávce v období A-C a E,F při objednávce do 10.05.
»» 14=13 v období A,B a E,F.
»» zdarma dítě do 4 let jako 3. osoba

Hotel INTERNATIONAL*** (Viale Modena) stojí nedaleko od pláže a přitom pár kroků od pěší zóny
a obchodní třídy. Součástí hotelu je recepce, výtah, Wi-Fi, internet, místnost s TV, bar, klimatizovaná
restaurace a snídaňový sál, dětské hřiště, půjčovna kol a parkoviště (za příplatek, omezená kapacita).
Hotelové pokoje jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, trezor, minibar a klimatizaci (obojí na vyžádání, za příplatek), Wi-Fi a balkon.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně a večeře formou bufetu, oběd výběr z menu, minerální voda) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 128.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 4-7 let ...50%, 8-12 let ...20%, 13 let a výše ...
10%. Dítě do 4 let jako 4. osoba ...50%. Dítě do 4 let jako 3. osoba
zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: 840 Kč/os./den (státní svátek 31.05. - 03.06.), 450 Kč/
os./den (svátek notte rossa 05.07. - 07.07.), 750 Kč/os./den (motogp 13.09. - 15.09.), postýlka 5 €/den, klimatizace 4 €/den, minibar
3 €/den, parkoviště 7 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.
min. pobyt 3 noci, v období E min. pobyt 5 nocí, v období C min. pobyt
6 nocí, v období D min. pobyt 7 nocí.

»» Vzdálenost od pláže: 100 m.

V

Hotel London***
Classic

Moderní hotel LONDON*** (Via Carducci) se nachází v centrální části letoviska blízko
pláže. Klientům nabízí recepci, Wi-Fi, výtah, bazén, restauraci, společenskou místnost s TV, dětský koutek, miniklub, bar, půjčovnu kol a parkoviště vzdálené cca 700
m od hotelu. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, Wi-Fi, TV/
SAT, trezor a balkon orientovaný směrem k promenádě. Pokoje Comfort jsou nově
vybavené, mají výhled na moře a minibar.
»» Vzdálenost od pláže: 30 m.

V

více na azzurro.cz

Comfort

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

A

18. 05. – 01. 06.

6840

7240

9580

10030

7860

10260

10720

B

01. 06. – 22. 06.

7520

C

22. 06. – 13. 07.

8670

8980

11400

11860

D

13. 07. – 03. 08.

9810

10100

12540

13000

E

03. 08. – 10. 08.

11170

11260

13910

14370

F

10. 08. – 24. 08.

16650

16560

19380

19840

G

24. 08. – 31. 08.

8890

9200

11630

12090

H

31. 08. – 07. 09.

7300

7690

10030

10490

I

07. 09. – 21. 09.

6160

6560

8890

9350

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr
z menu, bez nápojů na ) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 128.
»» Slevy 3. a 4. osoba: do 3 let ...80%, 3-5 let ...50%, 6-14 let ...25%, 15 let a výše
...10%.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo společné prostory).
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Hotel Cormoran****

Moderní hotel CORMORAN**** (Via Francia) se nachází poblíž pláže a poblíž Aquario di Cattolica,
jehož návštěvu ocení zejména rodiny s dětmi. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, výtah, společenská místnost s TV, bar, restaurace s výhledem na moře, olympijský bazén se solární terasou s lehátky
a slunečníky, dětský bazén a hydromasážní bazén a 2 oplocená parkoviště. V blízkosti je tenisový
kurt, biliár a stolní tenis. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, Wi-Fi, telefon, TV/SAT,
rádio, trezor, fén, minibar a balkon, u některých s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od pláže: 10 m.

» hotel LEONARDO** (Cattolica)

Velmi pěkný hotel leží přímo na pěší zóně v centru letoviska a současně jen pár kroků od pláže.
Hotel je klimatizovaný a má recepci, Wi-Fi, výtah,
restauraci s možností bezlepkové, veganské
a vegetariánské stravy, společenskou místnost
s TV, bar, půjčovnu kol a parkoviště.

» hotel MONA LISA*** (Cattolica)
snídaně

polopenze

A

04. 05. – 01. 06.
21. 09. – 28. 09.

plná penze

7690

8820

-

B

01. 06. – 15. 06.

8750

9880

11220

C

15. 06. – 22. 06.

10680

11800

13150

D

22. 06. – 06. 07.

11000

12120

13470

E

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

12120

13240

14590

F

03. 08. – 10. 08.

13070

14190

15530

G

10. 08. – 17. 08.

15460

16560

17890

H

17. 08. – 24. 08.

14510

15610

16950

I

31. 08. – 07. 09.

8820

9950

11310

J

07. 09. – 14. 09.

8160

9320

-

K

14. 09. – 21. 09.

8640

9830

-

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd nebo večeře výběr z menu, bez nápojů, salátový bar) na osobu
a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 128.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-5 let ...50%, 6-11 let ...30%, 12 let a výše
...20%. Dítě do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu).
»» Příplatky: postýlka 15 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.
min. pobyt 3 noci.

Hotel byl nedávno zrenovovaný, nachází se v historickém centru, nedaleko promenády a pár kroků od turistického přístavu. Pro klienty je k dispozici recepce, bazén, solární terasa s lehátky,
klimatizovaná restaurace, bar, internet a Wi-Fi,
půjčování i úschovna kol. Dále je možné využít
hlídané parkoviště cca 1,5 km od hotelu se zajištěným transferem.
Více informací najdete na
cattolica.azzurro.cz

Emilia Romagna
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