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NABíDkA LETOVISEk REGIONu FRiuLi – VENEZIA GIuLIA

•  nejbližší místo z ČR pro ty, kteří nechtějí cestovat daleko za sluncem a mořem, 
snadno dosažitelné díky sítí dálnic z České i Slovenské republiky, za pár hodin 
můžete být v místě pobytu

•  s tímto regionem nás spojuje společná historie v rámci Rakouska – Uherska, 
dobře se zde domluvíte německy i anglicky
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bungalow vilka mobilhome

Grado 4 B Trieste 4 Teodora 4
Teodora 
Plus 4

a
18. 05. – 15. 06. 
31. 08. – 14. 09.

7350 11030 15630 16180

B 15. 06. – 29. 06. 9120 12770 18790 19340

C 29. 06. – 13. 07. 13680 17330 22070 22620

D
13. 07. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

17060 20650 28550 29450

e 03. 08. – 24. 08. 20650 24240 31420 32320

MaRina JuLia CaMPinG ViLLaGe

Prostorné villaggio MARINA JULIA CAMPING VILLAGE (Via Giarrette), dříve 
nazývané villaggio Albatros, leží u pláže, vstup na pláž je volný a přímo z villaggia 
bez přecházení silnice nebo pěší zóny. Celý pozemek o rozloze 15 ha je plný zeleně 
a pinií. Na náměstí uprostřed villaggia probíhají animace a různé hudební večery (cca 
29.05. - 07.09.), dále se zde nachází restaurace, pizzerie, bar, supermarket, banko-
mat a informační kancelář s internetem a Wi-Fi (za poplatek). Klientům je k dispozici 
aerobik, kurzy plavání pro děti i dospělé, dětské hřiště, psí hřiště a sprcha pro psy, 
volejbalové a basketbalové hřiště a také hřiště na plážový volejbal, bazén pro dospě-
lé se skokanským můstkem, olympijský bazén, dětský bazén (všechny v provozu 
cca 15.05. - 15.09.), bazén se skluzavkou a river-bazén (cca 01.06. - 07.09.). Bazény 
jsou otevřené 10.00 - 19.00 hod. mimo pondělní dopoledne z důvodu pravidelné 
údržby. Dále jsou k dispozici za poplatek tenisové kurty a hřiště na malou kopanou, 
které mají osvětlení, minigolf a stolní tenis. V těsné blízkosti kempu se nachází také 
psí pláž. Mobilhomy Classic jsou jednoduše, ale komfortně vybavené, všechny mají 
vlastní sociální zařízení, klimatizaci, venkovní posezení, barbecue na dřevěné uhlí ne-
bo elektrický gril a pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo. Všechny ostatní 
typologie mají vlastní sociální zařízení (mobilhomy Teodora a Teodora Plus dvojí), TV/
SAT, klimatizaci, Wi-Fi (500 MB pro osoby od 16 let), krytou terasu s venkovním 
posezením a parkovací místo. Některé vilky jsou vybaveny venkovním zděným krbem 
(nelze vyžádat předem, grilovací mřížka je k vyzvednutí na recepci).

Vzdálenost od pláže: »  10 - 300 m.
Classic »  - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice s patrovou postelí a dalším 
lůžkem nebo malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je povo-
leno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyň-
ským koutem.
Grado, B Trieste  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a dal-
ším lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem. 5.osoba za poplatek.
Teodora  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem.
Teodora Plus  » - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem. 5. a 6.osoba na vyžádání, za poplatek.

Co potěší: (včetně poplatku za 5. a 6. osobu)
sleva 15% v období do 01.06. a od 07.09., min. pobyt 7 nocí »
sleva 20% v období do 01.06., min. pobyt 14 nocí.  »

V ceně » : pronájem bungalowu, vilky nebo mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, ložní prádlo, Wi-Fi (500 MB pro osoby od 16 let), klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 11.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5. a 6. osoba od 2 let 240 Kč/den (v období do 12.07. a od 31.08.), 300 
Kč (13.07. - 02.08. a 24.08. - 30.08.), 360 Kč (03.08. - 23.08.), do 2 let zdarma, postýl-
ka 3,50 €/den (na vyžádání), ručníky 7 €/os., plážový servis 4 €/den/lehátko, 4 €/den/
slunečník, lehátko u bazénu 4 €/den (omezený počet), Wi-Fi 5 €/0,5GB, 8 €/1GB, 15 
€/2GB, snídaně, polopenze nebo plná penze (cena na vyžádání v CK), minigolf 4 €/hod., 
stolní tenis 3 €/hod., tenis 10 €/hra, malá kopaná 30 €/hra, 2. parkovací místo 10 €/den 
(na vyžádání).
zvířata » : malého vzrůstu povolena (do 20 kg), na dotaz, za poplatek 4 €/den (pouze vilka B).
Příjezd/odjezd » : sobota, neděle 17:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 09:30 hod., 
kdykoli v období do 15.06. a od 31.08. min. pobyt 7 nocí, v období do 01.06. a od 07.09. 
min. pobyt 4 noci.

Classic 6

a
18. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 14. 09.

7350

B 25. 05. – 08. 06. 8270

C 08. 06. – 15. 06. 9190

D
15. 06. – 22. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10950

e 22. 06. – 29. 06. 11860

F 29. 06. – 06. 07. 17060

G
06. 07. – 13. 07. 
17. 08. – 24. 08.

17950

H 13. 07. – 20. 07. 19750

i 20. 07. – 10. 08. 23340

J 10. 08. – 17. 08. 24240

K 24. 08. – 31. 08. 14590

Co potěší:
sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
7=4 a 4=3 v období do 25.05. »
7=5 v období 25.05. - 15.06. a od 07.09. »
7=6 v období 15.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »
14=10 v období 25.05. - 06.07. a od 31.08. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 11.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/
den (vše na vyžádání při rezervaci).
zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 150 Kč/den  
+ 600 Kč/pobyt za extra úklid.
Příjezd/odjezd » : sobota, středa 16:00 - 20:00 hod. / sobota, středa do 10:00 hod., kdy-
koli v období do 29.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci.

Classic

Marina Julia 
marinajulia.azzurro.cz »

z Mikulova 579 km

z Dolního Dvořiště 533 km

z Ružinova 600 km

Monfalcone, dálnice A4 Tarvisio – Trieste

Monfalcone (2 km)

Marina Julia je přímořská část spadající pod 
město Monfalcone, od kterého leží pouhých 
pár kilometrů. Letovisko bylo vybudováno za 
účelem turismu a koupání, jedná se o malé 
satelitní městečko umístěné na pobřeží. Plá-
že jsou prostorné a dlouhé, letovisko nabízí 
kempy, vilové komplexy, restaurace a bary, 
plážový servis, pěší zóny.

charakter pláže
písčitá s oblázky, kamínky a místy s trávou, 
volná i placená.

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

Marina JuLia

více na azzurro.cz 

» camping village MarE PinETa (Sistiana)

Velmi pěkné villaggio má panoramatický výhled 
a leží blízko zálivu, který se nachází jen pár kilo-
metrů od města Trieste, kde je možnost plach-
tění a windsurfingu. Klientům je k dispozici ba-
zén pro dospělé a dětský bazén (v provozu cca 
15.06. - 15.09.), slunečníky s lehátky u bazénu 
(za poplatek), restaurace s pizzerií, bar, super-
market, posilovna, stolní tenis, miniklub, dětské 
hřiště, animace (cca 01.07. - 31.08.). Dále za 
poplatek prádelna, Wi-Fi, fotbalové, basket-
balové, volejbalové a tenisové hřiště, půjčovna 
lodí, kol a aut. V campingu jezdí vláček (čer-
ven-září), který klienty dopraví zdarma na pláž 
a zpět. Přímo na pláži se nachází bar. V okolí 
vedou cyklotrasy a turistické stezky.

Více informací najdete na
sistiana.azzurro.cz
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RESIDENCE San PieTRo D´oRio, CoSTa azzuRRa

APARTMáNy GRaDo PineTa

Residence SAN PIETRO D´ORIO ( Via San Pietro d´Orio) leží u turistického přístavu, nedaleko od volné 
pláže a cca 500 m od historického centra. Klientům je k dispozici výtah. Všechny apartmány jsou velmi 
vkusně zařízeny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, pračku, prostorný balkon nebo terasu s ven-
kovním posezením a garáž (apartmán v přízemí venkovní parkovací místo). K vybavení většiny apartmánů 
patří také myčka. Residence COSTA AZZURRA (Riva Brioni) má výbornou polohu, nachází se přímo 
u turistického přístavu, pár kroků od volné pláže a cca 500 m od historického centra. Klientům je k dispozici 
výtah. Všechny apartmány jsou velmi vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, myčku, 
pračku a balkon nebo zahrádku s terasou. Většina apartmánů má také garáž a výhled na lagunu, některé 
mají mikrovlnnou troubu.

Vzdálenost od pláže: »  250 m Costa Azzurra, 300 m San Pietro d´Orio.
bilo 4 »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Jednotlivé apartmány GRADO PINETA jsou rozmístěné ve vícepatrových residencích 
po celé části letoviska a v různé vzdálenosti od pláže. Všechny apartmány jsou jednoduše 
a účelně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV nebo TV/SAT a balkon nebo terasu. 
Většina apartmánů má pračku a parkovací místo, některé mají klimatizaci (typ economy 
žádný), mikrovlnnou troubu a myčku. Klienti na místě obdrží kupóny na slevu 10% do 
některých restaurací a pizzerií, na pronájem kol a výlet do laguny nebo ostrov Barbana 
(informace na recepci).

Vzdálenost od pláže: »  10 - 400 m.
mono  » - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo manželskou postelí, případně 
s dalším gaučem a kuchyňským koutem.
bilo  » - ložnice s jedním až dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky (možná patro-
vá postel), obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

economy Standard Comfort

mono 2/3 bilo 3/4 trilo 5/6 mono 2/3 bilo 3/4 trilo 5/6 mono 2/3 bilo 3/4 trilo 5/6

a 08. 06. – 15. 06. 5370 7490 8960 6520 8630 9770 7490 9940 11080

B 15. 06. – 29. 06. 6190 8630 10260 7170 10100 11080 8630 11240 12870

C 29. 06. – 06. 07. 8140 10750 12380 9280 12050 13360 10750 13030 14980

D 06. 07. – 03. 08. 9120 12220 13520 10420 13360 14330 12220 14330 15960

e 03. 08. – 10. 08. 10580 14270 15870 12500 15390 16830 14270 16350 18600

F 10. 08. – 17. 08. 11860 15070 17310 14110 16990 18280 15070 17960 20200

G 17. 08. – 24. 08. 8470 11240 12220 9770 12220 13030 11240 13360 14330

H 24. 08. – 31. 08. 6190 8140 8800 7000 9120 10100 8140 10590 11400

i 31. 08. – 21. 09. 4430 5910 7060 5250 7060 8210 5910 7550 9190

San PieTRo 
D´oRio

CoSTa 
azzuRRa

bilo 4 bilo 4

a
23. 03. – 01. 06. 
14. 09. – 28. 09.

12150 13130

B 01. 06. – 22. 06. 14660 15640

C 22. 06. – 29. 06. 16290 17270

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

19240 21800

e 03. 08. – 17. 08. 20840 23090

F 24. 08. – 31. 08. 16290 17920

G 31. 08. – 14. 09. 14770 16420

Co potěší:
sleva 10% v období do 15.06. a od 24.08. při objednávce 2 týdnů »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 € (mono), 50 € 
(bilo), 60 € (trilo), závěrečný úklid 20 € (mono), 30 € (bilo), 40 € (trilo), pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz. str. 12.

Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 10 €/os., ručníky 8 €/os., klimatizace 0,30 €/kWh (mimo 
typ economy a na vyžádání při rezervaci).
zvířata » : na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období do 
08.06. a od 21.09. najdete na azzurro.cz.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
včetně klimatizace, 55 €/týden, závěrečný úklid 55 €, pokud klienti 
neuklidí sami (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami, jinak za další 
poplatek dle znečištění), pobytová taxa viz str. 12.
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : ložní prádlo, ručníky 10 €/os., parkovací místo 10 €/
den nebo garážové stání 15 €/den (může být vzdálené od residen-
ce), vše na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 55 €/pobyt/úklid.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Grado
grado.azzurro.cz »

z Mikulova 610 km

z Dolního Dvořiště 555 km

z Ružinova 595 km

Palmanova, dálnice A4, Tarvisio -Trieste

Cervignano (17 km)

Cca 11 km jižně od aquileia, na osamoceném 
místě uprostřed laguny a na konci dlouhého 
silničního mostu přes lagunu, se nachází 
starobylé ostrovní město Grado, jehož pro-
střednictvím aquileia kdysi obchodovala 
se Sýrií, Kyprem, arábií i Malou asií. Grado 
a jeho malé a velmi pěkné historické centrum 
není zdaleka ztraceno mezi budovami velké-
ho moderního letoviska, ale právě spojení 
historického centra s písčitými plážemi z něj 
vytvářejí příjemné místo pro strávení zajíma-
vé dovolené. 

charakter pláže
hodně pozvolný vstup do moře, pro nenároč-
nou klientelu, placené i neplacené, neplacené 
se nacházejí v části Pineta.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena. 
Výše taxy v roce 2018: 1 €/os./den. 
Taxa vyžadována za prvních 14 dní pobytu, 
děti do 18 let zdarma. 

Grado

více na azzurro.cz 

» residence LuCa (Grado)

Třípatrová residence se nachází v těsné blízkosti 
místních lázní, má k dispozici výtah a parkovací 
místo nebo garáž. 

» residence TErME (Grado)

Residence se nachází v části Città Giardino, 
přímo naproti aquaparku a pár kroků od pláže. 
Klientům je k dispozici výtah a parkovací místo 
ke každému apartmánu). 

Více informací najdete na 
grado.azzurro.cz

San Pietro d´orio

Costa azzurra

Costa azzurra
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CAMPING TenuTa PRiMeRo

VILLAGGIO PunTa SPin

Camping TENUTA PRIMERO (Via Monfalcone) se nachází přímo naproti pláži, v zeleni piniového háje, cca 8 
km od samého centra Grada a cca 14 km od města Aquileia, zapsaného pro své antické památky na seznamu 
UNESCO. V okolí je golfové hřiště a cyklistické stezky, které vedou až do Grada. Koupání v moři u tohoto kempu 
je značně ovlivněno přílivem a odlivem, při odlivu moře hodně ustoupí. Součástí kempu je bazén pro dospělé 
s hydromasážní částí, se slunečníky a lehátky a 2 dětské bazény (v provozu cca 01.05. - 15.09.), recepce, 
restaurace s pizzerií, bar, bar u pláže a bazénu, dětský bar, supermarket, obchod s oblečením, sportovním vy-
bavením a suvenýry, novinový stánek, dětské hřiště, hřiště na volejbal a plážový volejbal, fotbalové a basketbalové 
hřiště, petanque, stolní tenis, atletická dráha, animační programy (cca 25.05. - 08.09.) a diskotéka. Wi-Fi je 
dostupné zdarma v recepci, restauraci, u tenisových kurtů, v baru u bazénu a pláže. Dále jsou za poplatek te-
nisové kurty, golf, půjčovna kol, motorových člunů, loděk a šlapadel, kurzy windsurfingu, plachtění, kitesurfingu, 
tenisu a golfu, prádelna a masáže. Kemp má také vlastní přístav s kapacitou ukotvení až 200 lodí do délky 8 m 
(za poplatek). Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, kli-
matizaci (za poplatek), terasu s venkovním posezením, barbecue na dřevěné uhlí nebo elektrický gril a vyhrazené 
jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 500 m.
mobilhome »  - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je 
povoleno pouze dítě, max. 150 cm a 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba 
za poplatek.

Prostorné villaggio PUNTA SPIN (Via Monfalcone) leží přímo naproti pláži, jen cca 4 km od 
Grada. Klientům je k dispozici privátní pláž, supermarket, restaurace, pizzerie, 2 bary, cukrárna 
se zmrzlinou, Wi-Fi (v okolí recepce), diskotéka, animace, bazén pro dospělé, bazén s mož-
ností zakrytí a vyhřívání v případě špatného počasí, zrenovovaný dětský bazén se skluzavkou 
a dětské hřiště. Za poplatek mohou klienti využívat 2 tenisové kurty s nočním osvětlením, hřiště 
na malou kopanou a basketbal, plážový volejbal, minigolf, stolní tenis, posilovnu, saunu, turecké 
lázně, prádelnu, půjčovnu kol a šlapadel. Všechny bungalowy jsou zděné, mají vlastní sociální za-
řízení, klimatizaci, topení, ventilátor, trezor, TV, parkovací místo, zahrádku a terasu s posezením. 
Typ B má navíc menší venkovní krb, typy C jsou bezbariérové. Všechny maxikaravany mají vlastní 
sociální zařízení, klimatizaci, topení, venkovní posezení a parkovací místo. K dispozici jsou i další 
typy bungalowů nebo maxikaravanů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  250 - 500 m.
bungalow typ B  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem. 4. a 5.osoba za poplatek.
bungalow typ C  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice s francouzskou postelí (šíře cca 140 
cm), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 4. - 6. osoba za po-
platek.
maxikaravan Twin  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem 
a kuchyňským koutem. 3. a 4.osoba pouze děti do 12 let, za poplatek.
maxikaravan Family »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6.osoba za poplatek.

Standard 4

a 18. 05. – 25. 05. 7350

B 25. 05. – 08. 06. 9190

C
08. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

11860

D 15. 06. – 22. 06. 14590

e 22. 06. – 29. 06. 15510

F 29. 06. – 06. 07. 19150

G 06. 07. – 20. 07. 21550

H
20. 07. – 03. 08. 
10. 08. – 17. 08.

25140

i 03. 08. – 10. 08. 26930

J 17. 08. – 24. 08. 20650

K 24. 08. – 31. 08. 16420

L 07. 09. – 21. 09. 8270

bungalow maxikaravan 

B trilo 3 C trilo 3
Twin 
bilo 2

Family 
trilo 4

a
13. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

12630 14130 11680 14700

B
25. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 14. 09.

13400 15060 12560 15520

C 01. 06. – 15. 06. 15330 17390 14770 17580

D 15. 06. – 22. 06. 15850 17800 15130 17960

e 22. 06. – 03. 08. 18960 20240 17300 20240

F 03. 08. – 24. 08. 22820 24660 19320 24660

G 24. 08. – 31. 08. 20060 21500 17880 21500

H 31. 08. – 07. 09. 16370 18200 15490 18340

Co potěší: (nelze kombinovat)
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018. »
sleva 5% při objednávce do 31.01.2019 »
sleva 20% v období do 12.07. a od 02.09. pro pobyty 4-5 nocí od neděle  »
do pátku
7=6 v období do 07.07. a od 02.09. »

V ceně » : pronájem bungalowu nebo maxikaravanu na 7 nocí, spotřeba vody, 
plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ložní prádlo, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 12.
Vratná kauce » : 50 € (pouze hotově)
K dokoupení » : osoba navíc od 3 let (cena na vyžádání v CK), Wi-Fi (pouze 
cca 100 m od recepce, 1x připojení pro bungalow/karavan zdarma, další za 
poplatek), postýlka 3 €/den, plážový servis 10 €/den (v období 30.05. - 20.06. 
a 02.09. - 08.09.), 11 € (21.06. - 01.09.), snídaně 10 €/os./den, 7 €/děti 3-11 
let, polopenze 18 €/os./den, 16 €/děti 3-11 let, plná penze 30 €/os./den, 28 
€/děti 3-11 let, prádelna 6 €/vyprání.
zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 4,50 €/den (v období 30.05. - 
20.06. a 02.09. - 08.09.), 5,50 €/den (21.06. - 02.08. a 26.08. - 01.09.),  
6,50 €/den (03.08. - 25.08.).
Příjezd/odjezd » : kdykoli 17:00 - 24:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v období 
do 29.05., 03.06. - 06.06., 11.06. - 20.06. a od 09.09. min. pobyt 1 noc, 
v období 30.05. - 02.06., 21.06. - 13.07. a 26.08. - 08.09. min. pobyt 3 noci, 
v období 07.06. - 10.06. min. pobyt 4 noci, v období 14.07. - 02.08. min. 
pobyt 5 nocí, v období 03.08. - 25.08. min. pobyt 7 nocí.

více na azzurro.cz 

Grado
grado.azzurro.cz »

Grado

» residence SoLE (Grado)

Residence se nachází v části Citta Giardino, 
nedaleko privátní pláže a cca 300 m od ve-
řejné pláže. Klientům je k dispozici parkoviště 
a výtah. 

» residence CorTE San MarCo (Grado)

Residence se nachází nedaleko historického 
centra, pěší zóny a turistického přístavu. Klien-
tům je k dispozici výtah a parkovací místo v blíz-
kosti residence (na vyžádání, za poplatek).

» residence MiraGE (Grado)

Residence se nachází blízko pěší zóny a centra 
Grada a jen pár kroků od turistického přístavu. 
Klientům je k dispozici výtah. Parkovací místo 
pouze na vyžádání předem a za poplatek.

Více informací najdete na 
grado.azzurro.cz

bungalow C maxikaravan Twin

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. 
a 6. osobu)

sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
7=4 a 4=3 v období do 25.05. a od 14.09. »
7=5 v období 25.05. - 15.06. a 07.09. - 14.09. »
7=6 v období 15.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »
14=10 v období 25.05. - 06.07. a 31.08. - 14.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, 
plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (pokud 
klienti neuklidí sami), pobytová taxa viz str. 12.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, plážová osuška 8 €, klimatizace 
5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na vy-
žádání při rezervaci).
zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 
10:00 hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09. min. 
pobyt 3 noci.
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Lignano Riviera

Lignano Pineta

čís. název str.

13 VILA FIDIA web

14 RESIDENCE DONATELLO 33

15 VILA SABRINA web

16 VILLE BEETHOVEN web

17 HOTEL PRESIDENT**** web

18 VILA SILVIA web

19 VILA BRICIOLA web

20 VILA ROSSA web

21 VILA CREPETTA 31

VILLA BETTy web

22 VILA MISSANA web

23 VILLAGGIO LAuRA 32

24 GREEN VILLAGE RESORT web

čís. název str.

25 VILA ELISABETH web

26 RESIDENCE LARA web

27 VILLAGGIO ROyAL web

28 VILA FEDERICA 29

29 VILA ALBA 29

30 HOTEL HELVETIA**** 30

31 VILy GARDEN web

32 RESIDENCE LINDA 27

33 VILy NELSON A NINOSkA web

34 VILA ROSy web

35 HOTEL MEDITERRANEO**** 30

36 VILLAGGIO BuRCHIELLO web

37 VILLAGGIO PARCO HEMINGWAY 27

38 VILA LE CICALE 28

čís. název str.

1 CAMPING VILLAGE PINO MARE 35

2 HOTEL OLD RIVER*** 34

3 VILA GILDA 34

4 RESIDENCE ALTHEA 32

VILLA NICOLETTA web

VILLA SCHILLER web

5 RESIDENCE SHAkESPEARE 31

6 RESIDENCE GARDENIA 32

7 VILA MARIAELENA web

8 VILA MARISA 32

VILA FRANCESCA web

9 VILA PAOLA 31

10 LA MERIDIANA 33

11 RESIDENCE RuBIN 33

12 VILA IBIZA MENORCA 31

VILA LuCIANA web

Lignano • 620 km z Mikulova
• 565 km z Dolního Dvořiště
• 605 km z Ružinova

Latisana, dálnice a4,  
Tarvisio - Venezia

Latisana (20 km)

Říká se, že Lignano od Bibione neodděluje jen řeka, ale míra elegance, kterou je 

toto letovisko prostoupeno. Lignano, to jsou pečlivě udržované pláže, množství 

zeleně mezi jednotlivými domy, různá dětská hřiště a zábavní parky, značkové 

obchody i vyhlášené diskotéky a v hlavní sezóně i operní představení. Lignano 

si své hosty hýčká a touží po tom, aby odjížděli plni zážitků a s pocitem, že je 

mohou prožít jen zde.

Proč Lignano...
Nikde na severu Itálie nenajdete tolik možností zábavy pro sebe 
i pro své děti, jako zde. Můžete sjíždět umělou řeku v aqua-
parku, točit se na blýskavém kolotoči v lunaparku, trénovat 
v olympijském bazénu a večer si zařádit na diskotéce.

Už jste si někdy půjčili plachetnici nebo motorový člun? Ne-
vzdávejte se svých snů a využijte zázemí velkého turistického 
přístavu. Nebo si objednejte prostorný člun i s kapitánem pro 
vás a vaši rodinu nebo přátele. Fantazii se meze nekladou.

Už vám někdo řekl, že v Lignanu je golfové hřiště kousek od 
pláže? Můžete spojovat i zdánlivě nespojitelné aktivity a zájmy 
a můžete být spolu, i když jeden touží po pláži a druhý chce 
hrát golf. 

 „V Lignanu se cítíme jako v nějakém lázeňském městečku, 

i když je tu samozřejmě turismus se vším, co k tomu patří. 

Ale je tu stále přítomna jakási elegance a noblesa. Moc rá-

da sem jezdím.“

Marie, České Budějovice

V Lignanu najdete: 

• aquapark Aquasplash (více na str. 17)

• zoo Verde Blu

• lunapark Strabilia

• dětský park I Gommosi

• dětský sportovní park Parco Junior

• 18jamkové golfové hřiště

• tři psí pláže
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Lignano Pineta Lignano Sabbiadoro

čís. název str.

39 RESIDENCE ANNAMARIA 28

40 VILA CARPINELLE web

41 VILA LAuRA web

42 RESIDENCE ALISEI web

43 VILy BORGO VENEZIANO web

44 VILLAGGIO GIOVE web

45 HOTEL SORAyA*** web

46 HOTEL COLORADO*** web

47 VILA ROSANNA 29

48 RESIDENCE DuNE 28

49 VILA LuISA 29

čís. název str.

88 RESIDENCE SPIAGGIA 20

89 RESIDENCE MARE 17

RESIDENCE FERRARI web

90 RESIDENCE NASHIRA web

91 RESIDENCE MONICA web

RESIDENCE VILLA LuCCHESE web

RESIDENCE TORRE JuMEIRA web

92 RESIDENCE LAS PALMAS 22

93 RESIDENCE JuPITER web

94 RESIDENCE BuSINELLI 20

HOTEL ITALIA PALACE**** web

95 RESIDENCE MARINELLA 17

RESIDENCE VERDE 18

HOTEL VITTORIA**** web

96 RESIDENCE SALISBuRGO 20

RESIDENCE EDDA web

97 RESIDENCE MIRAMARE web

98 RESIDENCE VILLA yACHTING web

99 VILA GABy web

100 RESIDENCE OLIMPO 21

101 RESIDENCE LEVANTE 16

102 RESIDENCE VILLA NODARI web

čís. název str.

68 HOTEL PALACE **** web

69 RESIDENCE INTERNATIONAL 18

70 RESIDENCE LuNA 18

71 RESIDENCE LA ZATTERA 18

HOTEL BRISTOL**** 26

72 HOTEL FLORIDA**** web

73 HOTEL ADRIA*** 25

74 HOTEL REGINA*** web

75 RESIDENCE PARk 21

76 RESIDENCE BLu web

HOTEL CASTIGLIONE*** web

GRAND HOTEL PLAyA**** web

77 RESIDENCE FIORE 24

78 RESIDENCE ELENA web

79 HOTEL CAPANNA D´ORO*** 26

80 RESIDENCE Sky web

81 VILLA MADDALENA 16

82 VILA MANuELA web

RESIDENCE CARLOTTA web

83 RESIDENCE VILLA CARLA web

84 RESIDENCE LETIZIA 16

85 RESIDENCE BELLAROSA web

86 RESIDENCE DAL MORO 22

87 RESIDENCE SuNBEACH 17

čís. název str.

50 VILLAGGIO TAMERICI web

51 VILLE RIO web

52 HOLIDAy VILLAGE 23

53 VILLAGGIO ORSA MAGGIORE 21

VILLAGGIO GIARDINO 22

54 CAMPING SABBIADORO 24

55 BELLA ITALIA EFA VILLAGE 25

56 RESIDENCE ANTARES ROSSO 23

57 VILLAGGIO LOS NIDOS web

58 RESIDENCE ANTARES VERDE 23

VILA MORELLO web

59 RESIDENCE PuERTO DO SOL - LA DuNA 19

60 RESIDENCE PuERTO DO SOL - LA TORRE 19

RESIDENCE PALM BEACH web

RESIDENCE LuCERNA web

61 RESIDENCE MARCO POLO 19

RESIDENCE OCCIDENTE web

62 RESIDENCE CRISTALLO 19

63 RESIDENCE ALIDECO web

64 HOTEL CONCA VERDE**** web

65 HOTEL DEPANDANCE LA PERGOLA**** web

HOTEL GAMBRINuS*** web

66 RESIDENCE ORE FELICI web

67 RESIDENCE CARINZIA web

Lignano, sevřené mezi lagunou a řekou Tagliamento, měří  
8 kilometrů a je rozděleno na 3 odlišné části. Je proto důležité 
si správně vybrat, tím spíš, že nabízejí opravdu hodně rozdíl-
ných možností.

Hledáte spíše ruch a blízkost obchodních tříd? Možná je vám to jed-
no a hledáte spíš kvalitní ubytování? Chcete si vybírat mezi vilkami  
s privátní zahradou? 

Největší ze tří částí, „Sabbiadoro“, je místo vhodné pro milovní-
ky moderního a dynamického trávení dovolené, jak v její denní, tak 
i noční podobě. Jeho středem prochází hlavní obchodní třída, v noci 
rozzářená nesčetnými výklady světových módních značek, kolem se 
pak rozkládá nespočet residencí a hotelů, v prvních řadách u pláže 
najdete především ty s větším počtem poschodí, ale v zadní čás-
ti letoviska jsou i nová villaggia s bazény. Centrální část se neustále 
obnovuje, vyrůstají nové apartmánové domy, zvyšuje se kvalita by-
tového fondu na pronajímání. Tato část je vhodná především pro ty, 
kteří se nezaleknou případného ruchu a přitom chtějí být kousek od 
moře i od obchodů. Pokud přece jen i zde chcete bydlet s větší mírou 

soukromí a klidu, objednávejte vzdálenější typy ubytování. Kousek od 
obchodní třídy stojí i katolický kostel.

Prostřední část, „Pineta“, nabízí menší centrum s obchůdky a re-
stauracemi. Její atraktivita ale spočívá na dovedném propojení 
tohoto centra s vyššími budovami s okolními pozemky s vilkami 
obklopenými zelenými zahradami a vzrostlými piniemi. V této části 
je pak umístěna i většina zábavních atrakcí jako jsou aquapark, zá-
bavní park i lunapark.

„Riviera“ je nejklidnější částí letoviska, celá je ponořena do pásů pi-
nií a převažuje zde vilková zástavba. V některých místech se budete 
cítit jako v lesním městečku. Zde se staví tak, že domům neustupují 
stromy, ale domy stromům. I když i zde najdete obchody a obchůd-
ky, restaurace, pizzerie a supermarkety, základní charakteristikou 
je klid. U této části letoviska je vybudováno pěkné zoo a golfové 
hřiště. Na konci letoviska směrem k řece Tagliamento najdete na 
pláži velmi prostornou volnou pláž, kam můžete i se psy, za které 
zde nemusíte platit.

Víte, že:
•  v Lignanu máme delegátku,  

která vám ráda pomůže, 
když budete potřebovat?

•  na místě nabízíme řadu 
organizovaných výletů  
i s českým doprovodem?

•  do Lignana s námi dojedete  
naším autobusem 
s kvalitou Fun&Relax 
firmy RegioJet  
(více str. 6 - 7)?

Charakter pláže 
jemný, zlatavý písek, volná i placená, pozvolný vstup do moře,  
na pláži jsou WC a sprchy, psí pláž je placená.

Pobytová taxa 
Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 0,50 €/os./den; campingy 0,50 €/os./den;  
hotely 0,50 - 1,30 €/os./den. Taxa vyžadována v období 01.05. - 30.09., děti do 12 let zdarma.
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81  VILA MaDDaLena D

101 RESIDENCE LeVanTe, 84  VILA LeTizia D

Vila MADDALENA (Via Latisana) má 9 apartmánů a nachází se pár kroků od pěší zóny s množ-
stvím obchůdků, kaváren, restaurací a barů a nedaleko minigolfu. Klientům je k dispozici oplocená 
zahrada a společná prádelna. Apartmány, které byly v zimě 2015/2016 zrenovované, mají nové 
sociální zařízení, fén, klimatizaci, TV/SAT, trezor, kávovar, Wi-Fi (pouze pro běžné surfování, nikoli 
pro stahování nebo streamování, za poplatek), dva balkony (typ trilo má tři) a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  450 m.
bilo  » - ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyň-
ským koutem.

Residence LEVANTE (Via M.Adamello) leží u turistického přístavu a jen pár kroků od pláže. K residenci patří za-
hrada a jedno kryté a jedno nekryté parkovací místo na apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, 
klimatizaci, mikrovlnnou troubu a balkon. Čtyřapartmánová vila LETIZIA (Via Marina) se nachází v centrální části 
Lignano Sabbiadoro, pár kroků od pláže. Klientům je k dispozici oplocená zahrada a společná prádelna. Všechny 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, balkon nebo terasu a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  150 m Levante, 200 m Letizia.
trilo  » - ložnice se třemi lůžky (C39) nebo ložnice s manželskou postelí (C90), ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem (C39) a kuchyňským koutem nebo kuchyňkou (C39).

LeVanTe LeTizia

C39 trilo 7 C90 trilo 5

a
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 21. 09.

10930 11260

B 25. 05. – 01. 06. 11050 11380

C 01. 06. – 15. 06. 11790 12090

D
15. 06. – 22. 06. 
24. 08. – 31. 08.

16870 17260

e 22. 06. – 29. 06. 17830 18280

F 29. 06. – 06. 07. 23570 24370

G 06. 07. – 13. 07. 24390 25290

H 13. 07. – 03. 08. 25490 26520

i 03. 08. – 24. 08. 27730 28570

J 31. 08. – 07. 09. 12520 12830

K 07. 09. – 14. 09. 11180 11500

e bilo 4 F trilo 6

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

7060 8140

B 01. 06. – 15. 06. 10740 12500

C 15. 06. – 29. 06. 12510 14530

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

17060 19240

e 03. 08. – 17. 08. 21710 24660

F 24. 08. – 31. 08. 14760 16520

G 31. 08. – 07. 09. 9360 10930

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 30.04. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, 
plynu a elektřiny, klimatizace, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/pobyt (bez lůžkovin), ložní 
prádlo nebo ručníky 7 €/os. (vše možno vyžádat nebo zru-
šit min. 10 dní předem).
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 
30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 
09:30 hod., kdykoli v období 01.05. - 22.06. a od 07.09. 
min. pobyt 3 noci (Levante, za poplatek), příjezd po 19:30 
hod. za poplatek 20 € (nutno nahlásit předem), příjezd so-
bota od 11:30 hod. za poplatek 40 € (možno vyžádat nebo 
zrušit min. 10 dní předem).

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní 
prádlo, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí 
klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 
01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, osoba navíc 
(bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 
16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli 
v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 07.09. min. pobyt 4 
noci, 29.05. - 08.06. a 09.06. - 29.06. 5 nocí, u příjezdů 04.06. - 08.06. 7 nocí.

Levante

Letizia Letizia

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

LiGnano Sabbiadoro

více na azzurro.cz 

50  villaggio TaMEriCi (Lignano Sabbiadoro)

Nově postavené villaggio se skládá z 28 mezo-
netových apartmánů a je kompletně oplocené 
se zahradou a bazénem. Apartmány mají dvojí 
sociální zařízení, fén, klimatizaci, topení, TV/
SAT, pračku, myčku, kávovar, trezor, mikrovln-
nou troubu, vlastní oplocenou zahrádku s kry-
tou terasou a barbecue, další terasu v 1. patře 
a kryté parkovací místo nebo garáž.

51  ville rio (Lignano Sabbiadoro)

6 řadových třípatrových vilek, které se nachází 
na rozmezí části Sabbiadoro a Pineta, mají k dis-
pozici společný bazén (v provozu cca 20.05. - 
15.09.). Apartmány jsou mezonetové s vnitřním 
schodištěm, moderně vybaveny a mají dvojí 
sociální zařízení, TV/SAT, trezor, kávovar, myčku, 
mikrovlnnou troubu, pračku, klimatizaci, topení, 
Wi-Fi, bezpečnostní dveře a oplocenou zahradu 
s terasou a venkovním posezením, barbecue, 3 
balkony a garáž pro 2 auta. Případně možnost 
dalšího parkovacího místa pro 3. auto.

57  villaggio LoS nidoS (Lignano Sabbiadoro)

Villaggio je obklopeno zelení, nachází se nedale-
ko centra i pláže, v blízkosti je supermarket, re-
staurace a pizzerie. Je to výborné místo pro do-
volenou s dětmi a pro sportovně aktivní klienty. 
K dispozici je bazén pro dospělé s hydromasáž-
ní částí, dětský vyhřívaný bazén se skluzavkou, 
zahrada, dětské hřiště, tenisové kurty, hřiště na 
volejbal, posilovna, bar s panoramatickým vý-
hledem, stolní tenis, animace, aquagym a různé 
jiné sportovní aktivity, privátní pláž a parkoviště. 
Za poplatek jsou nabízeny služby jako společná 
prádelna, půjčovna dětských kočárků, postýlek, 
židliček a tenisových raket.

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz.
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Pětipatrová residence SUNBEACH (Viale Gorizia) se nachází 
přímo u pláže, v srdci centra Lignano Sabbiadoro plného obcho-
dů, restaurací, pizzerií a barů, přímo u známého mola s restaurací 
Terrazza Mare. Residence má výtah, apartmány prošly v r. 2018 
renovací, jsou prostorné a mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, 
bezpečnostní dveře, Wi-Fi (pro 1 přístroj), klimatizaci, topení, trezor, 
mikrovlnnou troubu, kávovar, myčku, pračku, balkon s venkovním 
posezením a výhledem na moře (typ C8 pouze některé), parkovací 
místo převážně v garáži (mimo SUV a minibus). Typ CX je podkrovní 
a má velký balkon s panoramatickým výhledem na moře. Resi-
dence MARINELLA (Lungomare Marin) se nachází přímo u pláže, 
kousek od centra Lignano Sabbiadoro s pěší zónou s množstvím 
obchodů, restaurací, kaváren a barů. Residence má výtah, klientům 
je k dispozici kryté parkovací místo v garážích na ulici Via Pordenone 
vzdálených 300 m od residence (nelze využít pro SUV nebo mini-
bus). Apartmány jsou zrekonstruované, moderně vybavené a mají 
vlastní sociální zařízení, fén, bezpečnostní dveře, klimatizaci a to-
pení, trezor, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, kávovar, myčku, pračku, 
Wi-Fi (za poplatek) a balkon s přímým výhledem na moře. Desetia-
partmánová residence MARE (Via Aquileia) s výtahem se nachází 
v samém centru letoviska, pár kroků od pěší zóny s množstvím ob-
chodů s módou, restaurací, barů a kaváren. Apartmány jsou moder-
ně vybavené a mají vlastní sociální zařízení (typ CX dvojí), fén, topení, 
klimatizaci, mikrovlnnou troubu, kávovar, myčku, pračku, TV/SAT, 
trezor, Wi-Fi (pro 1 přístroj), elektrické rolety, bezpečnostní dveře, 
parkovací místo (vzdálené cca 100 m od residence) a balkon (mimo 
typ C7). Typ C7 se nachází v přízemí s vlastním vstupem. Typ CX je 
podkrovní a má prostornou terasu s výhledem na moře. K dispozici 
je také typ CSB s malým balkonem (více na azzurro.cz). Wi-Fi ve 
všech residencích je určeno pouze pro surfování, nikoli pro staho-
vání nebo streamování.

Vzdálenost od pláže: »  10 m Sunbeach, Marinella, 120 m Mare.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - 2 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřes-
nění rozmístění lůžek pouze při rezervaci.
quadri  » - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí 
a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

SunBeaCH MaRineLLa MaRe

B bilo 5
CX 

trilo 6
C trilo 8 C trilo 7 C trilo 7 C trilo 8

CX 
quadri 8

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

12440 16320 13920 11790 12770 13170 19310

B 01. 06. – 15. 06. 18790 26740 20970 19750 16420 20170 27640

C 15. 06. – 29. 06. 20720 30000 23490 22710 17880 22640 30880

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

27380 39630 33350 29880 25810 32860 44180

e 03. 08. – 17. 08. 31290 45660 38220 34370 30520 37580 49730

F 24. 08. – 31. 08. 23620 34240 28800 25830 22310 28370 38180

G 31. 08. – 07. 09. 17630 24530 19270 17570 15630 18480 25480

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt 
kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden (Marinella), osoba navíc (bez nároku na 
lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 
01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 
07.09. min. pobyt 4 noci, 29.05. - 08.06. a 09.06. - 29.06. 5 nocí, u příjezdů 04.06. - 08.06. 7 nocí.

Marinella

Mare

Sunbeach

Sunbeach

Mare - typ CX

Marinella

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

Do aquaparku  

AQUASPLASH 

v Lignano 

Pro kLienty 

Ck AzzUrro,  

kteří si zakoupí pobyt  

v letovisku Lignano

2 € sleva

AQUASPLASH je díky svým různorodým 
vodním atrakcím rájem pro děti i dospělé. Park 
disponuje širokou škálou atrakcí, zmíníme jen 
některé z nich, jako např. vodní fotbal, bazén 
s umělými vlnami, pirátská loďka se skluzavka-
mi pro děti, trampolíny, bazénky s hydroma-
sáží, tunelové tobogány se světelnými efekty  
a mnoho dalších. Součástí parku je i bufet, pik-
nik zóny, videohry a bezplatné parkoviště.

V provozu: cca 01.06. - 10.09.
otevírací doba: 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: cca 23 €, 18 € děti 3-8 let

www.aquasplash.it

Aquapark

RESIDENCE 87  SunBeaCH, 95  MaRineLLa, 89  MaRe D
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RESIDENCE 70  Luna, 71  La zaTTeRa D

RESIDENCE 95  VeRDe, 69  inTeRnaTionaL D

Residence LUNA (Via Lilienfeld/Via Millefiori) je komplex čtyř 
sedmipatrových budov, který se nachází přímo mezi pláží a cen-
trem. V přízemí jsou různé obchody, bar, půjčovna motorek a kol, 
supermarket a self-service restaurace. Osmipatrová residence 
LA ZATTERA (Lungomare Trieste) se nachází naproti pláži, 
nedaleko centra. Obě residence mají výtah a parkoviště. Všechny 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (pouze Lu-
na) a balkon. Některé apartmány mají výhled na moře. K dispozici 
jsou u obou residencí i apartmány typu CL, zrekonstruované, s kli-
matizací a výhledem na moře (více na azzurro.cz). 

Vzdálenost od pláže: »  10 - 200 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem 
(pouze Luna), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a případným lůžkem, ložni-
ce se dvěma nebo třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem nebo 
rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Zrekonstruovaná, sedmipatrová residence VERDE (Viale Ita-
lia) se nachází pár kroků od pláže a přímo u pěší obchodní třídy 
s množstvím restaurací, kaváren, pizzerií a barů. Disponuje výta-
hem a vlastním parkovištěm (mimo SUV a minibus), apartmány 
v 1.-4. patře jsou zrekonstruované, mají klimatizaci (za poplatek) 
a společnou prádelnu. Apartmány CX v 5.-7. patře jsou nově po-
stavené a moderně vybavené, mají klimatizaci, pračku a myčku. 
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ CX dvojí), fén, 
bezpečnostní dveře, trezor, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, 
Wi-Fi (pro 1 přístroj) a balkon (typ CX s výhledem na lagunu). upo-
zorňujeme klienty, že do 15.06. budou probíhat stavební prá-
ce u vedlejšího hotelu (zvýšená prašnost a hlučnost během 
dne). Residence INTERNATIONAL (Via Millefiori) leží nedaleko 
centra letoviska, přímo naproti pláži, z druhé strany budovy se 
rozléhá piniový háj. Residence je vybavena výtahem, bazén patří 
k hotelové části budovy a není tedy přístupný pro hosty části resi-
denční. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, 
mikrovlnnou troubu (mimo typ mono) a balkon. Apartmány typu bilo 
mají buď přímý nebo boční výhled na moře, apartmány typ mono 
pouze některé. Ke každému apartmánu náleží parkovací místo cca 
350 m od residence.

Vzdálenost od pláže: »  10 m International, 50 m Verde.
mono  » (22-25 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, 
rozkládacím lůžkem (pouze International) a kuchyňským koutem.
bilo  » (30-35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gau-
čem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » (55-70 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvě-
ma lůžky (typ CX 2 ložnice s manželskou postelí), obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Luna La zaTTeRa

BL bilo 4/5 C trilo 6/7 B bilo 4 BL bilo 5 C trilo 5

a
04. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

8270 11690 7090 8270 10240

B
01. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

13290 19280 10680 13290 16420

C 15. 06. – 29. 06. 16160 22670 13810 16160 18500

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

19490 28470 16930 19490 22960

e 03. 08. – 17. 08. 26160 37880 22350 26160 30250

F 24. 08. – 31. 08. 16940 24760 14590 16940 20590

VeRDe inTeRnaTionaL

a mono 2 B bilo 3 B bilo 4 C trilo 6 CX trilo 6 a mono 3 B bilo 4

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

5290 6340 7030 8540 13590 5450 7090

B 01. 06. – 15. 06. 9140 10580 11730 14080 22830 8140 12470

C 15. 06. – 29. 06. 10460 12050 13420 15960 25020 9320 14270

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

14620 16580 18530 22030 38760 12730 18820

e 03. 08. – 17. 08. 18600 20740 23250 27800 44570 15710 23890

F 24. 08. – 31. 08. 12610 14300 15990 19020 33460 10980 16220

G 31. 08. – 07. 09. 8180 9550 10470 12740 21500 7290 11160

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, klimatizace (CX), 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt 
kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, klimatizace  
25 €/týden (Verde), vše na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 
01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 
07.09. min. pobyt 4 noci, 29.05. - 08.06. a 09.06. - 29.06. 5 nocí, u příjezdů 04.06. - 08.06. 7 nocí.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (pouze Luna), závěrečný 
úklid, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo a ručníky 10 €/os., plážový servis cca 100 €/týden, postýlka 10 €/den.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, středního vzrůstu za poplatek 10 €/den, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období do 18.05. a od 07.09., 
na dotaz.

La zattera

international

Verde

Luna Luna 

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

76  residence bLu (Lignano Sabbiadoro)

Nachází se kousek od centra a hned naproti 
pláži, k dispozici je zahrada, výtah a parkoviště. 
Apartmány jsou zrekonstruované, mají TV/SAT, 
klimatizaci a balkon nebo terasu.

78  residence ELEna (Lignano Sabbiadoro)

Moderní residence se nachází pár kroků od 
pláže a v blízkosti pěší zóny s množstvím ob-
chodů, barů a kaváren. Klientům je k dispozici 
výtah, společná prádelna a parkoviště (ome-
zená kapacita). Apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, 
Wi-Fi, klimatizaci, balkon se zahradním nábyt-
kem a parkovací místo.

66   residence orE FELiCi  
(Lignano Sabbiadoro)

Elegantní čtyřpatrová residence má 9 apartmá-
nů, pro klienty je k dispozici výtah, 2 jízdní kola 
k vypůjčení (za poplatek) a garáž (do max. výšky 
2 m). Apartmány jsou moderně vybavené, mají 
dvojí sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, Wi-
Fi, pračku, myčku, kávovar, mikrovlnnou troubu, 
trezor, bezpečnostní dveře, jeden nebo dva bal-
kony a garážové parkovací místo.

67  residence CarinZia (Lignano Sabbiadoro)

Residence stojí nedaleko centra letoviska. 
Klientům je k dispozici udržovaná oplocená 
zahrada, společná prádelna a parkovací místo 
k apartmánu.

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz
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RESIDENCE 62  CRiSTaLLo, 60  PueRTo Do SoL, 61  MaRCo PoLo D

Přímo u promenády, vedoucí kolem pláže, stojí třináctipatrová residence CRISTALLO 
(Lungomare Trieste), která se nachází cca 500 m od samého centra. V přízemí je 
minimarket a pizzerie, residence má výtah, bazén pro dospělé a menší dětský bazén, 
zahradu a parkoviště (omezená kapacita). Residence PUERTO DO SOL se skládá 
ze dvou budov, třináctipatrové residence LA DUNA (Via Tirolo) a vedle ní dominantně 
stojící sedmnáctipatrové residence LA TORRE (Via Julia). Obě se nachází nedaleko pláže 
a cca 500 m od centra. Klientům je k dispozici prostorná zahrada, výtah, bazén pro 
dospělé, menší dětský bazén a vlastní parkoviště (omezená kapacita). Sedmipatrová 
residence MARCO POLO (Lungomare Trieste) se nachází přímo u promenády 
a cca 500 m od samého centra. Residence má výtah, zahradu s piniemi, bazén pro 
dospělé a menší dětský bazén, Wi-Fi v objektu zdarma a parkovací místo ke každému 
apartmánu (venkovní nebo garážové stání). Všechny apartmány mají vlastní sociální 

zařízení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnou troubu, klimatizaci a balkon. K dispozici jsou i další 
typy apartmánů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  10 m Cristallo, Marco Polo, 200 m Puerto do Sol.
mono  » - obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze při 
rezervaci.
bilo  » - ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze 
při rezervaci.
trilo  » - 2 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek 
pouze při rezervaci.
quadri  » - 3 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek 
pouze při rezervaci.

CRiSTaLLo PueRTo Do SoL MaRCo PoLo

a mono 3 B bilo 4 C trilo 6 D quadri 7 a mono 3 B bilo 4 C trilo 6 a mono 4 B bilo 4 C trilo 6

a
06. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 02. 11.

5620 8530 10470 11820 5620 8140 10270 7560 8920 11440

B 25. 05. – 01. 06. 7120 10960 13270 15000 7120 10380 13080 9610 11350 14610

C 01. 06. – 08. 06. 7880 12110 14810 16730 7880 11540 14610 10770 12690 16350

D
08. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10380 15770 19230 21730 10380 15000 18850 13850 16350 21150

e 15. 06. – 22. 06. 11150 17110 20770 23270 11150 16150 20380 15000 17690 22880

F 22. 06. – 29. 06. 12690 19420 23650 26730 12690 18460 23270 17110 20190 26150

G
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

14230 21920 26730 30000 14420 20770 26150 19230 22690 29420

H 06. 07. – 13. 07. 15000 23080 28080 31730 15190 21920 27690 20380 24040 30960

i 13. 07. – 27. 07. 15710 23840 29140 32740 15710 22710 28770 21010 24790 32170

J 27. 07. – 03. 08. 16090 24600 29900 33690 16090 23280 29330 21570 25550 32930

K 03. 08. – 10. 08. 17220 26310 31980 36150 17220 24980 31600 23090 27250 35390

L 10. 08. – 17. 08. 17980 27440 33500 37660 17980 26120 32930 24220 28580 36900

M 17. 08. – 24. 08. 16460 25170 30660 34440 16460 23840 30090 22140 26120 33690

n 07. 09. – 14. 09. 6400 9890 12020 13370 6400 9300 11820 8530 10270 13180

Co potěší:
sleva 10% v období do 08.06. a od 07.09. při objednávce do 28.02., min. pobyt 7  »
nocí

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný 
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), klimatizace, plážo-
vý servis (cca 15.05. - 15.09.), delegát.

Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
K dokoupení » : ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní kočárek 
1 €/den a kauce 20 € (obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/den (min. pronájem 14 €).
zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období 
do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 5 nocí.

Marco Polo

Puerto do Sol - La Torre Puerto do Sol - La Duna

Cristallo

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

80  residence SKY (Lignano Sabbiadoro)

Elegantní residence se nachází v samém centru 
letoviska, nedaleko pláže. Residence má výtah 
a garáž. Apartmány mají vlastní sociální zaříze-
ní, fén, bezpečnostní dveře, elektrické rolety, 
TV/SAT, klimatizaci, topení, trezor, mikrovlnnou 
troubu, pračku, myčku, kávovar, Wi-Fi, balkon 
s venkovním posezením a 2 parkovací místa 
většinou v garáži.

96  residence Edda (Lignano Sabbiadoro)

Nová elegantní residence se nachází pár kro-
ků od centra letoviska s pěší zónou plnou ob-
chodů s módou, restaurací, kaváren a barů. 
Klientům je k dispozici výtah. Apartmány jsou 
moderně vybaveny a mají vlastní sociální zaří-
zení, fén, bezpečnostní dveře, elektrické rolety, 
trezor, myčku, pračku, mikrovlnnou troubu, TV/
SAT, kávovar, klimatizaci, Wi-Fi (na vyžádání, za 
poplatek) a číslované parkovací místo pod resi-
dencí nebo cca 800 metrů od residence.

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

91  residence MoniCa (Lignano Sabbiadoro)

Nově postavená residence se nachází jen cca 
300 m od samého centra Lignano Sabbiadoro 
s pěší zónou plnou obchodů, kaváren a restau-
rací. Šestipatrová residence má 15 apartmánů 
a výtah. Všechny apartmány jsou moderně vy-
bavené a mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, Wi-Fi, myčku, pračku, kávovar, 
mikrovlnnou troubu, trezor, bezpečnostní dveře, 
prostorný balkon a parkovací místo (v 2,24 m x 
š 2,18 m).
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LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

98  vila YaCHTinG (Lignano Sabbiadoro)

Residence nabízí úchvatný výhled na lagunu, 
má celkem 35 apartmánů různé velikosti a na-
chází se nedaleko centra. Klientům je k dispozi-
ci zahrada s dětskou prolézačkou a venkovním 
posezením. Apartmány mají vlastní sociální za-
řízení, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, klimatizaci (za po-
platek), balkon a parkovací místo (vzdálené cca 
350 m od residence). Některé apartmány mají 
navíc výhled na lagunu.

99  vila GabY (Lignano Sabbiadoro)

Třípatrová vila má celkem 14 apartmánů a par-
koviště (omezená kapacita). Nachází se jen 
pár kroků od turistického přístavu a pěší zóny 
s množstvím obchůdků, kaváren, restaurací 
a barů. V blízkosti je supermarket. Apartmány 
jsou jednoduše, ale funkčně vybaveny a mají 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, mikro-
vlnnou troubu, klimatizaci a většina i balkon.

více na azzurro.cz 

91   residence ViLLa LuCCHESE  
(Lignano Sabbiadoro)

Moderní residence se nachází v klidné části 
a přitom v samém centru letoviska, cca 350 m 
od pěší zóny s obchody, restauracemi, ka-
várnami a bary. Klientům je k dispozici výtah, 
střešní solární terasa s lehátky a výhledem na 
lagunu, parkovací místo. Všechny apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, trez-
or, klimatizaci (za poplatek), mikrovlnnou troubu, 
bezpečnostní dveře a většina i balkon. Na vyžá-
dání jsou k dispozici bezbariérové apartmány.

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

88  RESIDENCE SPiaGGia D

RESIDENCE 94  BuSineLLi, 96  SaLiSBuRGo D

Residence SPIAGGIA (Lungomare Trieste) se nachází přímo u pláže, v srdci centra Lignano 
Sabbiadoro plného obchodů, restaurací, pizzerií a barů, přímo u známého mola s restaurací Ter-
razza Mare. Residence má výtah a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, trezor, Wi-Fi (pouze pro surfování, nikoli stahování nebo streamování) a klimati-
zaci (obojí za poplatek) a balkon. Apartmány typ B mají přímý výhled na moře.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

Residence BUSINELLI (Via Pordenone) leží v samém centru Lignano Sabbiadoro, 
nedaleko pěší zóny s obchody, restauracemi a bary, ale zároveň na klidném místě. 
Má výtah, společnou prádelnu a parkoviště nebo garáž (typ A mono 3 a B bilo 4). 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, Wi-Fi, trezor, mikrovlnnou 
troubu a balkon (mimo typ mono). Residence SALISBURGO (Via Timavo) se na-
chází v jedné z nejhezčích částí Lignano Sabbiadoro, nedaleko centra a pár kroků od 
pláže. Residence má oplocenou zahradu s možností parkování a společnou prádelnu 
(zdarma). Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, Wi-Fi, trezor, mikro-
vlnnou troubu, dva balkony (jeden s posezením) a parkovací místo. 

Vzdálenost od pláže: »  100 m Salisburgo, 200 m Businelli.
mono  » - obývací pokoj s manželskou postelí, rozkládacím lůžkem a kuchyňským 
koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí nebo třemi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem, případně s dalším rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau-
čem a kuchyňským koutem.

BuSineLLi SaLiSBuRGo

a30 mono 3 B31 bilo 4 B42 bilo 5 C35 trilo 5

a
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 21. 09.

7260 9650 9260 11260

B 25. 05. – 01. 06. 7330 9760 9350 11380

C 01. 06. – 15. 06. 7780 10390 9900 12090

D
15. 06. – 22. 06. 
24. 08. – 31. 08.

11110 14820 14170 17260

e 22. 06. – 29. 06. 11790 15680 14980 18280

F 29. 06. – 06. 07. 15900 20810 19840 24370

G 06. 07. – 13. 07. 16450 21610 20610 25290

H 13. 07. – 03. 08. 17190 22670 21640 26520

i 03. 08. – 24. 08. 18630 24460 23470 28570

J 31. 08. – 07. 09. 8260 11020 10510 12830

K 07. 09. – 14. 09. 7410 9860 9440 11500

B bilo 4 C trilo 5

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

7720 9260

B 01. 06. – 15. 06. 11220 13210

C 15. 06. – 29. 06. 12900 15210

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

16510 19490

e 03. 08. – 17. 08. 19400 23530

F 24. 08. – 31. 08. 14240 16840

G 31. 08. – 07. 09. 9950 11690

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 30.04. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, 
plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/pobyt (bez lůžkovin), ložní prádlo nebo ručníky 7 €/os. (vše 
možno vyžádat nebo zrušit min. 10 dní předem).
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:30 hod., kdykoli v období 
01.05. - 22.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci (za poplatek), příjezd po 19:30 hod. za 
poplatek 20 € (nutno nahlásit předem), příjezd sobota od 11:30 hod. za poplatek 40 € 
(možno vyžádat nebo zrušit min. 10 dní předem).

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní 
prádlo, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí 
klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 
01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, klimatizace 
25 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání 
při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 
16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli 
v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 07.09. min. pobyt 4 
noci, 29.05. - 08.06. a 09.06. - 29.06. 5 nocí, u příjezdů 04.06. - 08.06. 7 nocí.

Businelli

Salisburgo Salisburgo 
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53  VILLAGGIO oRSa MaGGioRe, 75  RESIDENCE PaRK, 100  oLiMPo D

Pěkné villaggio ORSA MAGGIORE (Viale Europa) se nachází na pomezí Lignano Sab-
biadoro a Lignano Pineta, v okolí jsou restaurace a supermarket. Klientům je k dispozici 
bazén a parkoviště. Každý apartmán má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, trezor, 
kávovar, mikrovlnnou troubu, prostorný balkon a parkovací místo. Typ B je mezonetový 
a má dva balkony, typ C1 má vlastní oplocenou zahrádku. Residence PARK (Via Aldo 
Moro) je komplex tří budov, leží nedaleko pláže a centra, v bezprostřední blízkosti parku 
Parco Junior. Pro klienty je k dispozici dětský bazén a bazén pro dospělé. Všechny 
tři budovy jsou třípatrové s podkrovními apartmány, mají výtah, společnou prostornou 
zahradu a parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, kávovar, mikrovlnnou 
troubu, klimatizaci (mimo typ C6), balkon nebo terasu se zahrádkou (typ C5) a parkovací 
místo. Čtyřpartová residence OLIMPO (Via Monte San Gabriele) je podlouhlá budova na 
samém konci letoviska, kde se setkává moře s lagunou. Residence má výtah, leží přímo 
u turistického přístavu, od centra letoviska a pěší obchodní zóny je vzdálená cca 500 m. 
Svojí polohou je ideální pro klienty, kteří mají rádi yachting a potápění. K dispozici jsou 
apartmány různých velikostí a ke každému patří jedno parkovací místo venkovní nebo 

v garáži (typ D vždy v garáži). Všechny mají vlastní sociální zařízení (typ D dvojí), TV/SAT, 
kávovar, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a balkon. Apartmány typ C a D jsou mezone-
tové a mají navíc solární terasu. Klienti mohou využívat neomezených vstupů zdarma do 
bazénu v areálu Sporting Club, který je vzdálen cca 650 m, zde je klientům k dispozici 
slunečník s lehátky a dětské hřiště. Ke každému apartmánu náleží jedno místo pro loď 
v přístavu (10x3,60 m, nutno nahlásit při rezervaci). K dispozici jsou i další typy apartmánů 
(více na azzurro.cz). 

Vzdálenost od pláže: »  400 m Olimpo, 550 m Park, 1 000 m Orsa Maggiore.
bilo  » - ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze 
při rezervaci.
trilo  » - 2 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek 
pouze při rezervaci.
quadri »  - 3 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek 
pouze při rezervaci.

oRSa MaGGioRe PaRK oLiMPo

B bilo 5 C trilo 5 C1 trilo 5 B bilo 4 C trilo 5 C trilo 6 B bilo 4 C trilo 7 D quadri 7

a
06. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 02. 11.

5620 6590 6780 7170 9110 9300 6980 9300 11240

B 25. 05. – 01. 06. 7120 8460 8650 9230 11540 11920 8850 11920 14420

C 01. 06. – 08. 06. 7880 9420 9610 10190 12880 13270 10000 13270 15960

D
08. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10190 12310 12500 13270 16730 17310 12880 17110 20770

e 15. 06. – 22. 06. 10960 13270 13460 14230 18080 18650 13850 18460 22500

F 22. 06. – 29. 06. 12500 15000 15380 16350 20580 21350 15770 21150 25580

G
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

14230 16920 17310 18270 23270 24040 17880 23840 28840

H 06. 07. – 13. 07. 15000 17880 18270 19420 24610 25190 18850 25000 30380

i 13. 07. – 27. 07. 15520 18550 18920 20060 25360 26120 19490 25930 31600

J 27. 07. – 03. 08. 15900 18920 19300 20630 26120 26870 20060 26680 32360

K 03. 08. – 10. 08. 17030 20440 20820 22140 28010 28770 21380 28580 34630

L 10. 08. – 17. 08. 17790 21380 21760 23090 29140 30090 22330 29900 36340

M 17. 08. – 24. 08. 16280 19490 19870 21010 26680 27440 20440 27250 33120

n 07. 09. – 14. 09. 6400 7560 7750 8140 10470 10660 7950 10660 12990

Co potěší: 
sleva 10% v období do 08.06. a od 07.09. při objednávce do 28.02., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo 
a ručníky (pouze res. Olimpo), závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak 
za poplatek 40-80 €), klimatizace (mimo res. Park - typ C6), plážový servis (cca 15.05. 
- 15.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.

Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
K dokoupení » : ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní ko-
čárek 1 €/den a kauce 20 € (obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/den (min. pronájem 
14 €).
zvířata » : malého vzrůstu povolena (do 8 kg, pouze Orsa Maggiore - typ C1), na dotaz, 
za poplatek 35 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období 
do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 5 nocí.

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

93  residence JuPiTEr (Lignano Sabbiadoro)

Residence se nachází kousek od pěší zóny 
s obchody světoznámých módních značek, 
restauracemi, pizzeriemi, kavárnami a bary. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, kli-
matizaci, kávovar, Wi-Fi (na vyžádání, za popla-
tek), menší balkon a parkovací místo (vzdálené 
cca 250 m od residence).

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

olimpo

orsa Maggiore

Park

olimpo

97   residence MiraMarE   
(Lignano Sabbiadoro)

Moderní residence se nachází 250 m od pláže 
a pouhých pár kroků od turistického přístavu 
i centra Lignano Sabbiadoro s pěší zónou plnou 
obchodů, restaurací, pizzerií a barů. Klientům je 
k dispozici výtah a číslované parkovací místo.

83   residence ViLLa CarLa   
(Lignano Sabbiadoro)

Elegantní pětipatrová residence je nově zrekon-
struovaná, nachází se v samém centru Lignano 
Sabbiadoro s obchody, restauracemi a bary 
a pouhých 150 m od pláže. Přímo ve vedlejší 
budově se nachází supermarket. Klientům je 
k dispozici výtah a parkovací místo. Apartmány 
jsou vkusně zařízeny, všechny mají vlastní so-
ciální zařízení, fén, bezpečnostní dveře, trezor, 
klimatizaci, TV/SAT, kávovar, Wi-Fi (na vyžádání, 
za poplatek), mikrovlnnou troubu, pračku, myč-
ku a balkon.



FRiuLi – Venezia GiuLia22

RESIDENCE 92  LaS PaLMaS, 86  DaL MoRo, 53  VILLAGGIO GiaRDino D

Třípatrová residence LAS PALMAS (Via Latisana) stojí na oploceném pozemku, pár kro-
ků od pláže a pěší obchodní třídy s množstvím restaurací, kaváren a barů. Má výtah a cel-
kem 10 apartmánů, všechny mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou 
troubu, klimatizaci, balkon (typ B1 solární terasu) a parkovací místo (typ B1 a C1 v garáži). 
Čtyřpatrová residence DAL MORO (Lungomare Trieste) se nachází přímo u pobřežní 
promenády, naproti pláži. Apartmány jsou prostorné a jednoduše vybavené, mají vlastní 
sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, kávovar, balkon s panorama-
tickým výhledem a parkovací místo (šířka 1,9 m). Další možnost parkování je za poplatek 
v parkovacím domě Luna Blu Parking (cca 1,1 km od residence, nelze vyžádat předem). 
Villaggio GIARDINO (Viale Europa / Via Mezzasacca) se skládá z pěti dvoupatrových 
budov umístěných vedle sebe a nachází se na pomezí Lignano Sabbiadoro a Lignano 
Pineta. Klientům je k dispozici zahrada s bazénem pro dospělé a dětským bazénem 

(v provozu cca 01.06. - 15.09.). Každý apartmán má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, 
TV, kávovar, mikrovlnnou troubu, balkon nebo terasu a parkovací místo. Apartmány typ C 
mají navíc i topení. K dispozici jsou i další typy apartmánů (Las Palmas a Dal Moro, více 
na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  10 m Dal Moro, 250 m Las Palmas, 1000 m Giardino.
bilo  » - ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze 
při rezervaci.
trilo  » - 2 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek 
pouze při rezervaci.
quadri »  - 3 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek 
pouze při rezervaci.

LaS PaLMaS DaL MoRo  GiaRDino

B bilo 5 B1 bilo 5 C trilo 6 C1 trilo 6 C trilo 6 D quadri 7 D quadri 8 B bilo 4 C trilo 6

a
06. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 02. 11.

6780 7170 8530 8920 8920 10080 10080 6400 7370

B 25. 05. – 01. 06. 8650 9040 10960 11350 11540 12690 12880 8080 9420

C 01. 06. – 08. 06. 9610 10190 12310 12500 12690 14230 14420 9040 10380

D
08. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

12690 13080 15960 16350 16540 18460 18650 11730 13460

e 15. 06. – 22. 06. 13650 14230 17110 17500 17880 19810 20190 12690 14610

F 22. 06. – 29. 06. 15580 16150 19610 20000 20380 22690 23080 14420 16540

G
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

17500 18270 21920 22500 22880 25580 25960 16350 18650

H 06. 07. – 13. 07. 18460 19230 23270 23840 24230 26920 27310 17110 19810

i 13. 07. – 27. 07. 19110 19870 24030 24600 24980 27820 28200 17790 20440

J 27. 07. – 03. 08. 19490 20440 24600 25170 25740 28580 28950 18170 21010

K 03. 08. – 10. 08. 21010 21950 26490 27060 27630 30660 31040 19490 22520

L 10. 08. – 17. 08. 21950 22900 27630 28390 28770 32170 32550 20440 23470

M 17. 08. – 24. 08. 20060 20820 25170 25930 26310 29330 29710 18740 21380

n 07. 09. – 14. 09. 7750 8140 9890 10080 10270 11440 11630 7370 8330

Co potěší: 
sleva 10% v období do 08.06. a od 07.09. při objednávce do 28.02., min. pobyt 7  »
nocí.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný 
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), klimatizace, plážový 
servis (cca 15.05. - 15.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.

Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
K dokoupení » : ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní ko-
čárek 1 €/den a kauce 20 € (obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/den (min. pronájem 
14 €).
zvířata » : malého vzrůstu povolena (do 8 kg, pouze Las Palmas), na dotaz, za poplatek 
35 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období 
do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 5 nocí.

Giardino 

Las Palmas - typ B1Las Palmas Dal Moro 

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

82  vila ManuELa (Lignano Sabbiadoro)

Čtyřapartmánová vila se nachází v klidné části 
a přitom v samém srdci Lignano Sabbiadoro, 
pouhé 3 min. pěší chůze od pláže a 150 m od 
pěší obchodní zóny s různými obchůdky, restau-
racemi, kavárnami a bary. Vila má oplocenou za-
hradu a parkovací místo ke každému apartmánu. 
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
klimatizaci, TV a mikrovlnnou troubu.

58  vila MorELLo (Lignano Sabbiadoro)

Vila se skládá ze tří apartmánů a všechny mají zre-
konstruovanou koupelnu. Vila má vlastní zahradu 
a parkoviště, v bezprostřední blízkosti se nachází 
obchody a supermarket. Apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, trezor, TV, klimatizaci, kávovar, 
mikrovlnnou troubu a balkon nebo terasu.

61   residence oCCidEnTE  
(Lignano Sabbiadoro)

Osmipatrová residence má výbornou pozici pří-
mo u promenády a cca 10 min. pěší chůze od 
centra letoviska. 

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

60   residence PaLM bEaCH  
(Lignano Sabbiadoro)

Residence se nachází pár kroků od promenády, 
v blízkosti obchodů, barů a restaurací. Klientům 
je k dispozici oplocená zahrada, výtah a parko-
vací místo ke každému apartmánu. Všechny 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimati-
zaci, TV a balkon s bočním výhledem na moře.
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52  HoLiDay ViLLaGe D

RESIDENCE 56  anTaReS RoSSo, 58  anTaReS VeRDe D

Komplex HOLIDAY VILLAGE (Via Tarvisio) se nachází v klidné části plné zeleně mezi Lignano 
Sabbiadoro a Lignano Pineta. Skládá se z 20 mezonetových řadových vilek umístěných ve velké 
oplocené zahradě a obklopujících bazén, který má i dětskou část a je v provozu cca 15.05. - 
15.09. Klientům je k dispozici společná prádelna a parkoviště. Apartmány jsou mezonetové, 
třípodlažní, mají vlastní sociální zařízení (zrenovované v r. 2018), TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou 
troubu, trezor, klimatizaci a topení (v 1. a 2. patře), venkovní krb, Wi-Fi (pro 1 přístroj), 2 balkony, 
terasu a 2 parkovací místa. Další možnost parkování je v zahradě.

Vzdálenost od pláže: »  1 000 m.
quadri  » - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 1. patro: 
2 ložnice s manželskou postelí. 2. patro: podkroví, ložnice s manželskou postelí.
penta  » - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 1. patro: 
2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem. 2. patro: podkroví, ložnice se dvěma 
lůžky.

Residence ANTARES ROSSO (Via Julia) se nachází nedaleko 
centra a pláže, hned vedle residence ANTARES VERDE (Via 
Julia). Obě residence mají společnou prostornou zahradu s bazé-
nem pro dospělé a dětským bazénem, dětské hřiště, prádelnu 
(za poplatek), tenisové hřiště (cca 250 m, za poplatek) a parkoviš-
tě. Residence Antares Verde má navíc výtah. Všechny apartmány 
jsou prostorné a jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, klimatizací, Wi-Fi, myčkou, mikrovlnnou troubou, balkonem 
s posezením a parkovacím místem. Apartmány typu bilo jsou 
mezonetové (pouze Antares Rosso). K dispozici jsou i další typy 
apartmánů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  300 m Antares Rosso, 350 m Antares 
Verde.
mono  » - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem 
a kuchyňským koutem.
bilo  » - ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesně-
ní rozmístění lůžek pouze při rezervaci.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

VSL quadri 8 VSM penta 9

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

12900 14710

B 01. 06. – 15. 06. 18280 21030

C 15. 06. – 29. 06. 21170 24300

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

29050 33310

e 03. 08. – 17. 08. 32800 37610

F 24. 08. – 31. 08. 26550 30130

G 31. 08. – 07. 09. 16090 18550

anTaReS RoSSo anTaReS VeRDe

a mono 3 B bilo 4 B bilo 5 B bilo 5 C trilo 6

a 18. 05. – 25. 05. 10080 14150 15120 14150 17830

B 25. 05. – 01. 06. 10910 15370 16390 15370 19330

C 01. 06. – 08. 06. 13530 19140 20360 19140 24000

D
08. 06. – 15. 06. 
24. 08. – 31. 08.

14880 20980 22320 20980 26330

e 15. 06. – 22. 06. 15830 22130 23660 22130 27850

F
22. 06. – 06. 07. 
31. 08. – 07. 09.

12990 18410 19580 18410 23070

G 06. 07. – 24. 08. 22510 31670 33770 31670 39870

H 07. 09. – 14. 09. 11530 16210 17390 16210 20320

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a ručníky, klimatizace, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 35 - 50 € (podle znečištění apartmánu), pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 100 €/os. mládežnické skupiny.
K dokoupení » : kratší pobyt + 25%, výměna ložního prádla a ručníků 11 €/os., postýlka 6 €/den, sportovní 
kočárek nebo dětská židlička 5 €/den nebo 20 €/týden.
zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání úterý, čtvrtek.

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní 
prádlo, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí kli-
enti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 
01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na 
lůžko) 40 €/týden, obojí na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 
16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli 
v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 07.09. min. pobyt 4 
noci, 29.05. - 29.06. 5 nocí.

antares Rosso

antares Verde

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

91   residence TorrE JuMEira  
(Lignano Sabbiadoro)

Desetipatrová moderní residence se nachází 
nedaleko pěší zóny s obchody světoznámých 
módních značek, restauracemi a kavárnami. 
Residence má výtah a parkoviště. Všech 9 
apartmánů je moderně a vkusně vybaveno, 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, 
kávovar, pračku, myčku, mikrovlnnou troubu, 
velký balkon a parkovací místo. Apartmány od 
4. patra mají výhled na lagunu.

89  residence FErrari (Lignano Sabbiadoro)

Residence má výbornou polohu, nachází se 
v samém centru letoviska, přímo u pláže a pár 
kroků od pěší zóny s množstvím obchodů, re-
staurací, kaváren a barů. Třípodlažní residence 
je tvořena 11 jednoduše, ale účelně vybavený-
mi apartmány, ke kterým vedou dvě venkovní 
schodiště. Apartmány mají vlastní sociální zaří-
zení, klimatizaci, TV, kávovar, mikrovlnnou trou-
bu, balkon a vlastní parkovací místo.

60  residence LuCErna (Lignano Sabbiadoro)

Residence je tvořena dvěma šestipatrovými 
budovami s výtahem a nachází se jen pár kro-
ků od pláže a nedaleko od obchodů, restaurací 
a barů. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
klimatizaci, TV, kávovar, mikrovlnnou troubu, 
prostorný balkon a jedno parkovací místo. Kli-
enti mají možnost vyžádat si zdarma jedno mís-
to pro loď v přístavu.

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz



FRiuLi – Venezia GiuLia24

77  RESIDENCE FioRe D

54  CAMPING SaBBiaDoRo D

Zrenovovaná pětipatrová residence FIORE (Via dell´Arenile) se nachází přímo v cen-
tru letoviska v bezprostřední blízkosti obchodů, barů, restaurací a kaváren a pár kroků 
od pláže. Má výtah, společnou prádelnu a nově vybudovanou relaxační zónu v 1. a 2. 
patře (dostupná pouze po cca 20 schodech) s bazénem (7x3 m) s hydromasážní 
částí a solární terasou (v provozu cca 15.05. - 15.09.). Apartmány jsou moderně vy-
bavené a mají vlastní sociální zařízení, fén, topení, klimatizaci, TV/SAT, mikrovlnnou 
troubu, myčku, kávovar, bezpečnostní dveře, trezor, Wi-Fi (pro 1 přístroj), balkon 
s venkovním posezením a parkovací místo (přímo u residence nebo cca 300 m na 
krytém a hlídaném parkovišti). Typ B bilo 4 je podkrovní. K dispozci je i typ C trilo 7 
(více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  200 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem (B4) 
nebo rozkládacím dvougaučem (B5) a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s jedním lůžkem (C6) 
nebo ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky (C6/7), obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Prostorný camping SABBIADORO (Via Sabbiadoro) leží blízko písčité 
pláže v centrální části Lignano Sabbiadoro a nedaleko zábavního parku Par-
co Junior. Skládá se z hlavní a vedlejší části (Dependance), které leží hned 
vedle sebe a odděluje je pouze klidná komunikace s přímým přechodem pro 
chodce. Camping klientům nabízí restauraci, pizzerii, supermarket, bazén 
s hydromasážní částí a skluzavkou, bazén pro dospělé, vyhřívaný dětský 
bazén se skluzavkou (v případě špatného počasí s možností krytého za-
střešení), animace, Wi-Fi, posilovnu, dětské hřiště, stolní tenis, hřiště na fot-
bal a plážový volejbal, privátní pláž s možností vlastního slunečníku a lehátek 
klientů nebo plážového servisu v ceně pobytu (1 slunečník a 2 lehátka). Cca 
400 m od kempu se nachází psí pláž Sunny Pet, kde se mohou pejsi volně 
koupat, pláž je volná s možností oploceného prostoru se slunečníkem a le-
hátky (za poplatek). U pláže se také nachází známý bar a restaurace s bazé-
ny - Bar Sabbiadoro. Kemp nabízí klientům za poplatek prádelnu, půjčovnu 
kol a tenisové kurty. Nedaleko je možnost windsurfingu, paddle boardingu 
a minigolfu. Mobilhomy mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (mimo G), 
trezor, venkovní posezení a parkovací místo. Typ L a F PLUS má navíc TV/
SAT a mikrovlnnou troubu. K dispozici jsou i další typy mobilhomů a ceny 
mobilhomů včetně plážového servisu (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  400 - 700 m.
H mono  » (12 m²) - ložnice se dvěma lůžky, kuchyňka. Možnost 3. osoby 
do 12 let na přistýlce složením stolu a křesel (80x170 cm, za poplatek).
G bilo  » (13 m²) - otevřená ložnice s manželskou postelí, ložnice s patro-
vou postelí a dalším lůžkem (lůžka vhodná pro děti do 12 let), venkovní 
terasa 12 m² s kuchyňským koutem zastřešená stanem (tento mobilho-
me se podobá obytnému karavanu).
M trilo  » (15 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí 
a dalším lůžkem (lůžka vhodná pro děti do 12 let), obývací pokoj s ku-
chyňským koutem (tento mobilhome se podobá obytnému karavanu).
L trilo  » (23 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky 
(možno umístit vedle sebe) a případným vyvýšeným lůžkem vhodným 
pro děti do 12 let, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem. Možnost 5. a 6. osoby (za poplatek).
F trilo, F PLuS ( » 21-24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se 
dvěma lůžky (možno umístit vedle sebe) a vyvýšeným lůžkem (vhodné 
pro děti do 12 let), obývací pokoj s případným rozkládacím lůžkem a ku-
chyňským koutem. Možnost 6. osoby (za poplatek).

B bilo 4 B bilo 5 C trilo 6 C trilo 6/7

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

8270 11160 12020 12970

B 01. 06. – 15. 06. 12630 15940 18210 20520

C 15. 06. – 29. 06. 14530 18180 21270 23580

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

18600 24980 28630 31070

e 03. 08. – 17. 08. 21830 28950 33090 35720

F 24. 08. – 31. 08. 16030 21600 24720 26840

G 31. 08. – 07. 09. 11230 14350 15830 18290

H mono 
2+1

G bilo 5 M trilo 5 L trilo 4+2 F trilo 5+1
F PLuS 
trilo 5+1

a
13. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 05. 10.

9990 12810 14130 16210 18280 20730

B 25. 05. – 01. 06. 10960 14770 16330 18480 19980 22420

C 01. 06. – 15. 06. 12250 17390 19260 21500 22250 24680

D
15. 06. – 22. 06. 
31. 08. – 07. 09.

13590 18890 21170 23510 24310 26780

e
22. 06. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

16930 22640 25950 28530 29450 32020

F 03. 08. – 17. 08. 18220 26690 30180 32940 32670 34970

G 17. 08. – 24. 08. 17300 23800 27160 29790 30370 32860

H 07. 09. – 14. 09. 10640 14120 15600 17720 19410 21860

Co potěší: (nelze kombinovat)
sleva 5% při objednávce do 31.01. »
sleva 20% v období 14.04. - 14.06. a od 01.09. pro pobyty na 4 nebo 5 nocí (neděle - pátek) »
7=6 v období do 22.06. a od 07.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, klimatizace 
(mimo typ G), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 15 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz 
str. 15.
Vratná kauce » : 50 €.
K dokoupení » : polopenze 18 €/os./den, 16 €/děti do 12 let, plná penze 30 €/os./den, 28 €/děti do 
12 let, půjčení kola 2,50 €/hod. nebo 9 €/den, prádelna 3 €/žeton, osoba navíc, plážový servis a 2.
parkovací místo (na dotaz). 
zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 3,50 €/den (v období 29.06. - 02.08. a 19.08. - 25.08.),  
4 €/den (03.08. - 18.08.), jinak bez poplatku.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 17:00 - 23:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 5 nocí, v období 
28.05. a od 31.08. min. pobyt 3 noci, 29.05. - 17.07. min. pobyt 4 noci.

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy 
sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/
týden, obojí na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 - 
20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 29.06. 
a od 07.09., v období do 29.05. a od 07.09. min. pobyt 4 noci, 29.05. - 08.06. a 09.06. 
- 29.06. 5 nocí, u příjezdů 04.06. - 08.06. 7 nocí.

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

65   hotel GaMbrinuS***  
(Lignano Sabbiadoro)

Hotel je výbornou volbou především pro klienty 
cestující s pejsky, kterým se zde věnuje zvlášt-
ní pozornost jako např. možnost psí postýlky 
s dečkou nebo sleva na psí pláž Doggy Beach 
(minibus zdarma). Hotel prošel celkovou renova-
cí s důrazem na elegantní design a komfort, má 
recepci, výtah, bar, restauraci a parkoviště (ome-
zená kapacita). Klientům jsou zdarma k dispozici 
kola k zapůjčení kola. Všech 34 pokojů je mo-
derně a vkusně zařízeno, mají vlastní sociální za-
řízení, klimatizaci, topení, minibar, Wi-Fi, telefon, 
TV/SAT, trezor, fén a balkon. Ke každému pokoji 
náleží 1 slunečník a 2 lehátka na pláži.

64   hotel ConCa VErdE****  
(Lignano Sabbiadoro)

Hotel se nachází na klidném místě obklopený 
piniemi, jen pár kroků od privátní pláže a od pěší 
zóny s obchody, restauracemi, kavárnami a bary. 
Klientům je k dispozici střešní bazén s panora-
matickým výhledem, vířivkou a solární terasou 
s lehátky a slunečníky, výtah, společenská míst-
nost s TV, Wi-Fi, restaurace, americký bar, zahra-
da, dětský koutek, posilovna (ve vedlejším hotelu 
Eros), půjčovna kol, na pláži miniklub a animace. 
Pravidelně se v hotelu pořádají večery při svíč-
kách a s živou hudbou. K hotelu patří kryté par-
koviště (za poplatek).

65   hotel La PErGoLa ****  
(Lignano Sabbiadoro)

Velmi oblíbený hotel se skládá z hlavní budovy 
s 28 pokoji a vedlejší budovy (depandance***), 
kde se nachází 73 pokojů. Obě budovy jsou 
umístěny v prostorné zahradě, kde každý může 
nalézt odpočinek a klid. Hotel nabízí také vyhří-
vaný bazén s hydromasáží (10x20 m), dětský 
koutek, dětské hřiště, Wi-Fi, internet, výtah, re-
stauraci, bar, půjčování kol a parkoviště.

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz
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V 55  BeLLa iTaLia eFa ViLLaGe D

V 73  HOTEL aDRia*** D

Prostorný komplex BELLA ITALIA EFA VILLAGE (Viale Centrale) se nachází 
na pomezí Lignano Sabbiadoro a Lignano Pineta, celý ponořený do 60 ha ze-
leně pinií protkané 12 km cest k procházkám a ležící přímo u soukromé pláže 
o délce 1100 m. Villaggio se skládá celkem z 13 budov a má kapacitu ubyto-
vání pro více jak 3 tisíce klientů. Klientům je k dispozici recepce, restaurace 
s obsluhou nebo self-service jídelna RistoGet, bar, kongresový a koncertní sál, 
Wi-Fi ve společných prostorách, prádelna (za poplatek), denní i večerní anima-
ce, mini klub, dětské hřiště, dva venkovní bazény, vlastní aquapark, klimatizo-
vaný vnitřní semi-olympijský a olympijský bazén (oba vyhřívané, za poplatek) 
s kompletním zázemím (sprchy, převlékací kabiny). Ve všech krytých bazénech 
je povinná koupací čepice. K dalšímu vybavení patří prostorná posilovna, plá-
žový volejbal (12 hřišť), tenis, stolní tenis, fotbalové hřiště, 3 hřiště na malou 
kopanou, sálový hokej, venkovní i krytá hřiště pro basketbal, házenou nebo 
volejbal, lukostřelba a parkoviště. Venkovní sportoviště jsou zdarma (nutná 
ale rezervace na recepci), veškeré vnitřní sportovní či kongresové plochy jsou 
na objednání předem a za poplatek. V případě zájmu klienti na recepci obdrží 
tip na nejbližší půjčovnu kol. Pokoje Standard mají kapacitu 2-6 osob, pokoje 
Premium 2-5 osob, jsou velmi jednoduše, ale účelně vybaveny, všechny mají 
vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a některé balkon. Pokoje typu Premium 
mají snídaně formou bufetu, servírované obědy a večeře v restauraci umístěné 
vždy ve stejné budově jako pokoj. Pokoje typu Standard mají snídaně, obědy 
a večeře v samoobslužné jídelně, která se nachází v samostatné budově v are-
álu komplexu. Na vyžádání jsou k dispozici i bezbariérové pokoje. Villaggio je 
v provozu celoročně a je výbornou volbou pro sportovní skupiny a pro klienty 
s nenáročnými požadavky na ubytování, ale očekávající dovolenou plnou poho-
dy, zábavy a sportovního vyžití pro dospělé i děti. Ceny pro období do 07.04. 
a od 06.10. na azzurro.cz.

Vzdálenost od pláže: »  100 - 450 m.

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

76   hotel CaSTiGLionE***  
(Lignano Sabbiadoro)

Pěkný hotel stojí u pobřežní promenády, přímo 
naproti písčité pláži, nedaleko obchodního centra 
a pěší zóny. Hotel má recepci, výtah, bar, restau-
raci, půjčování kol, společenská místnost s Wi-Fi 
(za poplatek) a parkoviště. Klientům je k dispozici 
posilovna Alcatraz (cca 800 m, informace na re-
cepci). Všechny pokoje mají vlastní sociální zaří-
zení, fén, telefon, minibar, TV/SAT a trezor.

68  hotel PaLaCE**** (Lignano Sabbiadoro)

Hotel se nachází v klidné části obklopen ze-
lení, nedaleko centra. Klientům je k dispozici 
recepce, výtah, restaurace, bar, místnost s TV, 
bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazén, 
vířivka, privátní pláž, půjčování kol a holí pro 
Nordic Walking (omezený počet), internet (za 
poplatek), Wi-Fi a parkoviště. Jednou týdně se 
pořádají galavečery s živou hudbou. Všechny 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, 
TV/SAT, trezor, minibar a klimatizaci.

72  hotel FLorida**** (Lignano Sabbiadoro)

Kompletně zrekonstruovaný a klimatizovaný 
hotel se nachází na klidném místě, pár kroků 
od prostorné privátní pláže a nedaleko pěší 
zóny s množstvím obchodů, restaurací, kaváren 
a barů. Hotel se skládá z hlavní budovy a depan-
dance (vedlejší budova umístěna naproti hlavní), 
je vkusně a komfortně zařízen, má bar, krytý 
a vyhřívaný bazén s hydromasážní částí a proti-
proudem v 7.patře s panoramatickým výhledem, 
miniklub, venkovní dětské hřiště, půjčovnu kol 
(za poplatek), Wi-Fi, posilovnu, saunu, turecké 
lázně, střešní prostornou solární terasu s lehátky 
a výhledem na moře. Dále za poplatek solárium, 
masáže, půjčovna golfových vozíků.

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

Příjemný hotel ADRIA*** (Viale Centrale, 23) má 57 pokojů (42 pokojů v hotelu 
a 15 pokojů ve vedlejší budově - depandance) a nachází se v blízkosti cent-
ra v klidné části letoviska. Vedlejší budova je od hotelu vzdálena pouhých cca 
30 m, má pokoje s jednoduchým, ale funkčním vybavením a je situována blíže 
k rušné obchodní třídě s množstvím restaurací a barů, proto pokoje v této čás-
ti jsou vhodnější pro mladé páry, kterým nevadí ruch večerního života. Hlavní 
budova prošla celkovou renovací, všechny pokoje mají nové moderní zařízení 
a vzhledem k umístění této části hlouběji do zahrady poskytuje větší klid. Hotel 
nabízí všem klientům příjemný odpočinek v zahradě s dětským hřištěm, dále má 
výtah (pouze hlavní budova), Wi-Fi, recepci, bar, restauraci, společenskou míst-
nost s TV, dětský koutek a půjčování kol. Klienti mohou zdarma využívat hyd-
romasážního bazénu v baru Sabbiadoro (cca 1 km od hotelu). Vkusně vyba-
vené pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, klimatizaci, malou lednici 
(pouze v hlavní budově), trezor, telefon, balkon a vyhrazené parkovací místo. Na 
vyžádání jsou možné dva pokoje s bezbariérovým přístupem nebo propojené 
pokoje typu Family i ve vedlejší budově (s jedním sociálním zařízením). Klienti 
mohou také využít slevu na psí pláž Sunny Pet (informace na recepci). Hotel je 
v provozu celoročně. K dispozici jsou i další typy pokojů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  200 m.

HoTeL DePanDanCe

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

a
05. 01. – 12. 01. 
02. 11. – 09. 11. 
21. 12. – 28. 12.

6460 9150 9150 6430 9130 9130

B
12. 01. – 20. 04. 
09. 11. – 21. 12.

6150 9050 9050 6150 9050 9050

C
20. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 02. 11.

8330 9770 9770 8140 9590 9590

D 25. 05. – 01. 06. 8780 10070 10300 8570 9860 10090

e 01. 06. – 15. 06. 11490 11850 13470 11130 11490 13110

F
15. 06. – 10. 08. 
31. 08. – 07. 09.

12010 13430 14660 11660 13070 14310

G 10. 08. – 24. 08. 13600 15020 16430 13250 14660 16080

H 24. 08. – 31. 08. 12240 13660 14910 11890 13300 14560

i 07. 09. – 14. 09. 8860 10290 10470 8640 10090 10260

STanDaRD PReMiuM

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

a
07. 04. – 02. 06. 
01. 09. – 29. 09.

7540 8440 9340 8980 9880 10770

B 02. 06. – 09. 06. 7750 8650 9540 9180 10080 10980

C 09. 06. – 30. 06. 8980 9880 10770 10410 11310 12210

D 30. 06. – 07. 07. 9110 10010 10900 10540 11440 12330

e 07. 07. – 18. 08. 9890 10780 11660 11310 12190 13070

F 18. 08. – 25. 08. 9760 10650 11530 11180 12060 12950

G 25. 08. – 01. 09. 8770 9670 10570 10210 11110 12000

H 29. 09. – 06. 10. 6680 7580 8480 7740 8640 9540

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018 »
sleva 5% při objednávce od 01.01. do 28.02. »
7=6 v období 20.04. - 20.06. a 02.09. - 03.11. »
7=5 v období 02.01. - 19.04. »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr 
z menu bez nápojů, salátový a zeleninový bar, zákusek) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém 
pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Slevy 3. a 4. osoba » : 0-6 let ...50%, 7-12 let ...30%, 13 let a výše ...10%.
Příplatky » : All Inclusive (káva a voda po celý den, nealkoholické nápoje a stolní víno nebo pivo 
k jídlu) 12 €/os/den.
zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek (info v CK).
Příjezd/odjezd » : kdykoli od 14:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci.

Co potěší:
zdarma dítě do 4 let jako 3. - 6. osoba »
sleva 10% při objednávce do 31.01., min. pobyt 7 nocí »
sleva 5% při objednávce do 31.01. »
sleva 4=3 v období do 20.04., 05.05. - 30.05. a od 15.09. (pouze pobyt se snídaní) »
sleva 7=5 v období do 02.06. a od 08.09. (pouze pobyt se snídaní) »
sleva 7=6 v období 01.06. - 16.06. a 01.09. - 08.09. (pouze pobyt se snídaní) »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (Premium: restaurace, snídaně formou bufetu, 
obědy a večeře výběr z menu, ½ l vody, desert nebo ovoce, zeleninový bar. Standard: self-servi-
ce jídelna, snídaně, obědy a večeře formou bufetu, ½ l vody, desert nebo ovoce, zeleninový bar) 
na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Slevy 3. - 6. osoba » : 4-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Dítě do 4 let zdarma.
Příplatky » : plážové lehátko navíc 4 €/den, křesílko 2 €/den.
zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : čtvrtek, neděle 16:00 - 20:00 hod. / čtvrtek, neděle do 10:00 hod. min. pobyt 
7 nocí, kdykoli v období do 07.07. a od 25.08. min. pobyt 3 noci.

depandance

hotel

hotel
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V 79  HOTEL CaPanna D´oRo*** D

V 71  HOTEL BRiSToL**** D

Rodinný hotel CAPANNA D´ORO*** (Via Lungomare Trieste) má ideální polohu v srdci Lignano 
Sabbiadoro, přímo na promenádě a pár kroků od privátní pláže i od centra s obchody, restauracemi, 
kavárnami a bary. Hotel je obklopen zelení, z promenády se vstoupí přímo do prostorné zahrady, která 
poskytuje klientům klid a místo pro relaxaci, čímž je tento hotel zcela jedinečný. Hotel se skládá ze 
dvou budov vzájemně propojených do tvaru L, jedno křídlo je třípatrové s výtahem, druhé je dvoupa-
trové bez výtahu a na střeše má solární terasu s lehátky. Mimo restaurace má hotel také příjemný bar 
umístěný na konci zahrady u promenády. Většina pokojů má výhled do zahrady, všechny pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, Wi-Fi, TV/SAT, trezor, minibar, rychlovarnou konvici, telefon 
a balkon. Hotel má bezbariérový přístup a privátní parkoviště, disponuje také čtyřlůžkovými pokoji ne-
bo pokoji typu Family (pokoj nebo dva propojené pokoje pro 4 - 5 osob, vybavené navíc mikrovlnnou 
troubou, cena na vyžádání v CK).

Vzdálenost od pláže: »  10 - 30 m.

Hotel BRISTOL**** (Lungomare Trieste) leží u pobřežní promenády, jen pár kroků od privátní pláže, 
kde jsou klientům k dispozici převlékací kabinky. V soukromé zahradě se nachází bazén pro dospělé 
s hydromasážní částí, dětský bazén a solární terasa se slunečníky a lehátky. Hotel má výtah, recepci, 
bar, restauraci, internet v hale, Wi-Fi, společenskou místnost s TV, půjčovnu kol a holí Nordic Walking 
(omezený počet) a parkoviště. Klienti jsou uvítáni welcome drinkem a jednou týdně se pořádají galave-
čery s živou hudbou (cca 15.06. - 15.09.). Hotel také nabízí slevy na vstupné pro děti do tématických 
zábavních parků v Lignanu (informace na recepci). Hotelové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením, fénem, TV/SAT, klimatizací, telefonem, trezorem, Wi-Fi, minibarem a balkonem s výhledem 
na moře. K dispozici jsou i další typy pokojů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  10 m.

snídaně polopenze plná penze

a
19. 05. – 26. 05. 
08. 09. – 15. 09.

12670 15380 18100

B
26. 05. – 09. 06. 
16. 06. – 04. 08. 
18. 08. – 01. 09.

14360 17010 19660

C
09. 06. – 16. 06. 
01. 09. – 08. 09.

13470 16160 18850

D 04. 08. – 18. 08. 15900 18550 21200

snídaně polopenze plná penze

a
18. 05. – 25. 05. 
14. 09. – 21. 09.

10570 12430 14280

B
25. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 14. 09.

11340 13190 15040

C 01. 06. – 15. 06. 13250 15090 16930

D 15. 06. – 06. 07. 14910 16750 18590

e 06. 07. – 03. 08. 15390 17200 19010

F 03. 08. – 17. 08. 17390 19200 21010

G 17. 08. – 24. 08. 15960 17770 19580

H 24. 08. – 31. 08. 15050 16880 18710

i 31. 08. – 07. 09. 13720 15560 17400

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový a zeleninový bar, záku-
sek) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji (typ Standard), klimatiza-
ce, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Slevy 3. osoba » : 2-4 roky ...50%, 5-11 let ...30%, 12 let a výše ...10%. 
Dítě do 2 let zdarma.
Příplatky » : pobyt kratší než 3 noci +15%.
zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 
€/den.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na 
vyžádání kdykoli min. pobyt 3 noci.

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, 
obědy a večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvou-
lůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str.15.
Slevy 3. osoba » : 3-6 let ...50%, 7-12 let ...40%, 13-17 let ...20%, 18 let 
a výše ...10%. Dítě do 3 let zdarma.
Příplatky » : oběd nebo večeře (bez nápojů) 12 €/os., půjčovna kol 1 €/
hod. nebo 10 €/den.
zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : čtvrtek, neděle od 13:00 hod. / čtvrtek, neděle do 
10:00 hod., v období do 25.05., 09.06. - 15.06. a od 01.09. min. pobyt 
3 noci (příjezd čtvrtek) nebo 4 noci (příjezd neděle).

Classic

 old navy 

LiGnano Sabbiadoro

Lignano Sabbiadoro 
lignanosabbiadoro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

76    grand hotel PLaYa****  
(Lignano Sabbiadoro)

Hotel stojí u pobřežní promenády, přímo naproti 
písčité pláži, nedaleko obchodního centra a živé 
pěší zóny Lignana s množstvím obchůdků, dis-
koték, restaurací, pizzerií i obchodů luxusních 
světových značek. Hotel je kompletně klima-
tizovaný a kromě výborné polohy nabízí také 
vyhřívaný bazén se slunečníky a lehátky, střešní 
solární terasu s lehátky a panoramatickým výhle-
dem na moře, pláž a známý diskobar Terrazza 
Mare ve tvaru mušle. Dále je klientům k dispo-
zici recepce, restaurace, dětská restaurace, bar, 
posilovna, Wi-Fi, internetový koutek, miniklub pro 
děti, privátní pláž, půjčovna kol, kryté parkoviště 
a garáž. Hotelové pokoje jsou vybaveny vlastním 

95   hotel ViTToria**** (Lignano Sabbiadoro)

Moderní a elegantní hotel je mezi místními hotely 
raritou, jako jediný má přímý vstup na pláž, aniž by 
bylo nutno přecházet nějakou silniční komunikaci, 
na klidném místě ve východní části Lignano Sab-
biadoro, asi 150 m od začátku hlavní obchodní 
třídy s elegantními obchody se světoznámými 
módními značkami, kavárničkami a restauracemi. 
Hotel je kompletně klimatizován, má pěkný bazén 
s dětskou částí, hydromasáží a protiproudem, 
terasu s lehátky a slunečníky, soukromou pláž 
s plážovým servisem a převlékacími kabinami 
přímo před hotelem, výtah, Wi-Fi, restauraci, bar 
s terasou k moři, internet, půjčovnu kol (za popla-
tek), garáž a prostorné kryté parkoviště.

94    hotel iTaLia PaLaCE****  
(Lignano Sabbiadoro)

Hotel patří mezi nejlepší hotely, které Lignano na-
bízí, nachází se pár kroků od privátní pláže i od 
pěší zóny s obchody světoznámých luxusních 
značek, restauracemi, kavárnami a bary. 

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz



FRiuLi – Venezia GiuLia 27

37  VILLAGGIO PaRCo HeMinGWay D

32  RESIDENCE LinDa D

Pěkné villaggio PARCO HEMINGWAY (Via Garibaldi / Viale dei 
Fiori) se nachází vedle stejnojmenného parku s dětským hřištěm, ne-
daleko aquaparku i centra Lignano Pineta. Je tvořeno dvoupatrovými 
budovami, které jsou umístěny v příjemném prostředí a obklopeny 
piniemi. Součástí komplexu je prostorná zahrada, bazén pro dospělé 
a dětský bazén (v provozu cca 15.05. - 15.09.) se solární terasou. 
Klientům je také k dispozici společná prádelna. Apartmány mají vlast-
ní sociální zařízení (u typu I, I7 a 2H dvojí), fén, klimatizaci a topení, 
TV/SAT, Wi-Fi (pro 1 přístroj), mikrovlnnou troubu, kávovar, trezor, 
bezpečnostní dveře, balkon (typ 2H dva) a parkovací místo (někte-
ré kryté). Mimo typu H a 5H jsou všechny apartmány mezonetové-
ho typu, kde jsou ložnice většinou ve vyšším patře, některé ložnice 
se mohou nacházet v suterénu s menším oknem (typ H5). Některé 
apartmány I trilo 6 mají i solární terasu. Mezonetové apartmány mají 
úzké vnitřní točité schodiště.

Vzdálenost od pláže: »  1 000 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky (lze spo-
jit), případně s dalším lůžkem nebo ložnice se třemi lůžky, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, případně s dalším lůžkem (I7), 
ložnice se dvěma lůžky (lze spojit), obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem. 

Residence LINDA (Viale dei Fiori) má 9 apartmánů a je vzdálená pár kroků od centra Lignana 
Pineta a zároveň nedaleko parku Hemingway a lunaparku. V blízkosti se nachází obchody, ba-
ry, restaurace a pizzerie. Residence disponuje osvětlenou zahradou a parkovištěm. Apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, trezor, TV/SAT, Wi-Fi, terasu nebo oplocenou zahrádku 
a parkovací místo. 

Vzdálenost od pláže: »  650 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem 
a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

H bilo 4 / 
H5 bilo 5

2H bilo 4 5H bilo 5 i trilo 6 i7 trilo 7

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

6730 7490 7780 9290 9780

B 01. 06. – 15. 06. 9650 10260 10710 12340 13180

C 15. 06. – 29. 06. 10980 11660 12120 14110 15080

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

15230 16130 16640 19330 20680

e 03. 08. – 17. 08. 18880 20230 20780 24370 26070

F 24. 08. – 31. 08. 13130 13940 14370 16710 17880

G 31. 08. – 07. 09. 8670 9230 9690 11030 11790

B bilo 5 C trilo 7

a
06. 04. – 18. 05. 
14. 09. – 28.09.

4050 4050

B
18. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 14. 09.

5300 6420

C 25. 05. – 01. 06. 7200 8580

D
01. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

8860 10940

e 15. 06. – 29. 06. 10520 12880

F
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

12810 15530

G
06. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

17170 20710

H 03. 08. – 17. 08. 18260 22080

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny 
(pouze v období 18.05. - 21.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupel-
nu uklízí klienti sami, jinak za poplatek dle znečištění), klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 150 €, 100 €/os. skupiny. 
K dokoupení » : ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 3 ručníky 7 €/os./
týden.
zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod. 

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt 
kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, obojí na 
vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 - 20:00 hod. (v ob-
dobí 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. 
a od 07.09. min. pobyt 4 noci, 29.05. - 29.06. 5 nocí.

LiGnano PinETa

Lignano Pineta 
lignanopineta.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

25   vila ELiSabETH (Lignano Pineta)

Vila má 8 apartmánů a nachází se v klidné části 
nedaleko rušného centra Lignano Pineta. Kli-
entům je k dispozici prostorná zahrada, bazén, 
barbecue a parkoviště. Všechny apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT, trezor, 
kávovar, mikrovlnnou troubu a balkon.

31   vily GardEn (Lignano Pineta)

Vily leží v klidné části letoviska plné zeleně a kaž-
dá má 4 apartmány. K dispozici je klientům spo-
lečná zahrada, prádelna, dvě barbecue a par-
koviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
TV/SAT, mikrovlnnou troubu, trezor, klimatizaci, 
kávovar a balkon nebo menší terasu.

26   residence Lara (Lignano Pineta)

Residence se nachází v klidné části letoviska, 
je obklopena zahradou a skládá se ze sedmi 
apartmánů umístěných ve zvýšeném přízemí 
nebo 1.patře. Klientům je k dispozici prostorná 
zahrada s barbecue a parkoviště. Apartmány 
jsou jednoduše, ale účelně vybaveny, každý má 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, Wi-
Fi, kávovar, mikrovlnnou troubu a balkon.

27   villaggio roYaL (Lignano Pineta)

Villaggio s 16 řadovými vilkami se nachází upro-
střed zeleně v klidné části letoviska a nedaleko 
centra. V blízkosti se nachází supermarkety, 
obchody, restaurace a kavárny. Má oplocenou 
zahradu s krbem a garáž.

Více informací najdete na
lignanopineta.azzurro.cz

2H bilo 4 i trilo 6
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48  RESIDENCE Dune D

Residence ANNAMARIA (Arco del Maestrale) leží v klidné části, obklopena piniemi a nedaleko 
centra Lignano Pineta i parku Parco Hemingway. V blízkosti se nachází obchody, restaurace 
a pizzerie. Residence má společnou prádelnu, prostornou oplocenou zahradu a parkoviště. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ D dvojí), TV/SAT, trezor, myčku, klimatizaci, Wi-Fi, 
balkon nebo terasu s venkovním posezením a parkovací místo. Typ C se nachází v přízemí a typ 
D v 1. nebo 2. patře. Čtyři řadové vily LE CICALE (Raggio delle Cicale) se nachází v klidné části 
plné zeleně a zároveň blízko centra Lignano Pineta a parku Parco Hemingway. V blízkosti je řada 
obchodů, restaurací a pizzerií. Apartmány jsou zrenovované, mají trojí sociální zařízení, TV/SAT, 
klimatizaci, trezor, pračku, Wi-Fi, oplocenou zahrádku se zahradním nábytkem a dvěma lehátky, 
terasu, balkon a 2 parkovací místa.

Vzdálenost od pláže: »  300 m Annamaria, 450 m Le Cicale.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s manželskou postelí, ložnice 
se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
sixta »  - snížené přízemí: 2 ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, malá ložnice s jed-
ním lůžkem, zvýšené přízemí: obývací pokoj, kuchyňka, 1. patro: 2 ložnice s manželskou po-
stelí nebo dvěma lůžky.
setta »  - snížené přízemí: ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, malá ložnice s jed-
ním lůžkem, zvýšené přízemí: malá ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj, kuchyňka, 1. pat-
ro: 3 ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky.

Residence DUNE (Via delle Dune) se nachází nedaleko pláže ve velmi příjemném a klidném 
prostředí, obklopena piniovými háji. Skládá se ze 2 residencí se zahradou, ve které stojí 2 sa-
mostatné dvoupatrové budovy, každá se 4 prostornými apartmány (2 v přízemí a 2 v 1. patře). 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, kávovar, mikrovlnnou troubu, trezor, 
balkon nebo terasu a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.
quadri  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, ložnice s patrovou postelí 
a dalším lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

annaMaRia Le CiCaLe

C trilo 7 D quadri 9 F sixta 9 G setta 10

a
06. 04. – 18. 05. 
14. 09. – 28. 09.

4330 5720 8230 8230

B
18. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 14. 09.

6980 8930 12000 12000

C 25. 05. – 01. 06. 9410 11910 16200 16200

D
01. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

11910 15090 20490 20490

e 15. 06. – 29. 06. 14120 17860 24230 24230

F
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

17170 21530 29300 29300

G
06. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

22890 29020 39380 39380

H 03. 08. – 17. 08. 24390 30930 41970 41970

C trilo 5 D quadri 7

a
06. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 02. 11.

8330 9110

B 25. 05. – 01. 06. 10580 11540

C 01. 06. – 08. 06. 11730 12880

D
08. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

15190 16730

e 15. 06. – 22. 06. 16540 18080

F 22. 06. – 29. 06. 18850 20580

G
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

21150 23270

H 06. 07. – 13. 07. 22310 24610

i 13. 07. – 27. 07. 23090 25360

J 27. 07. – 03. 08. 23660 26120

K 03. 08. – 10. 08. 25360 28010

L 10. 08. – 17. 08. 26680 29140

M 17. 08. – 24. 08. 24220 26680

n 07. 09. – 14. 09. 9500 10470

Co potěší:
sleva 10% v období do 08.06. a od 07.09. při objednávce do 28.02., min.  »
pobyt 7 nocí

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), 
klimatizace, plážový servis (cca 15.05. - 15.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
K dokoupení » : ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, spor-
tovní kočárek 1 €/den a kauce 20 € (obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/
den (min. pronájem 14 €).
zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli 
v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 5 nocí.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny 
(pouze v období 18.05. - 21.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupelnu 
uklízí klienti sami, jinak za poplatek dle znečištění), klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 150 €, 100 €/os. skupiny. 
K dokoupení » : ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 3 ručníky 7 €/os./tý-
den.
zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod. 

annamaria

Le Cicale

Lignano Pineta 
lignanopineta.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

LiGnano PinETa

33   vily nELSon, ninoSKa (Lignano Pineta)

Dvouapartmánové vilky se nachází v krásném 
piniovém háji, nedaleko parku Parco Hemingway 
s dětským hřištěm a centra Lignano Pineta s ob-
chody, restauracemi, pizzeriemi a bary. Klientům 
je k dispozici prostorná společná zahrada s bar-
becue. Všechny apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, klimatizaci, trezor, mikrovlnnou 
troubu, kávovar a parkovací místo.

40   vila CarPinELLE (Lignano Pineta)

Vila leží v klidné části letoviska nedaleko parku 
Parco Hemingway s dětským hřištěm. V blízkosti 
se nachází supermarket, bar a pizzerie. Všechny 
apartmány jsou mezonetové, mají vlastní sociál-
ní zařízení, klimatizaci, TV, trezor, Wi-Fi, myčku, 
solární terasu, 2 balkony, oplocenou zahrádku 
s venkovním posezením a dvěma lehátky a čís-
lované parkovací místo.

Více informací najdete na
lignanopineta.azzurro.cz

36   villaggio burCHiELLo (Lignano Pineta)

Villaggio tvoří řadové vilky umístěné v klidné části 
letoviska přímo u Parco Hemingway s dětským 
hřištěm. Klientům je k dispozici zahrada, bazén 
pro dospělé, dětský bazén a parkoviště. Apart-
mány jsou mezonetové třípodlažní, mají vlastní 
sociální zařízení, pračku, TV, klimatizaci, kávovar, 
mikrovlnnou troubu a parkovací místo. Všechny 
apartmány mají v přízemí zahrádku s barbecue 
a dva menší balkony.

39  RESIDENCE annaMaRia, 38  VILA Le CiCaLe D
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VILA 49  LuiSa, 47  RoSanna, 29  aLBa D

28  VILA FeDeRiCa D

Vila LUISA (Via delle Dune) se skládá z 10 apartmánů a nachá-
zí se v klidné části plné zeleně. Klientům je k dispozici společná 
prádelna. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybaveny a mají 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, kávovar, Wi-Fi (za popla-
tek), terasu nebo balkon a parkovací místo. Vila ROSANNA (Via 
delle Dune) se skládá z 9 apartmánů, nachází se v klidné části pl-
né zeleně a pár kroků od pláže. Klientům je k dispozici společná 
prádelna. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybaveny, mají 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, kávovar, Wi-Fi (za popla-
tek), balkon nebo oplocenou zahrádku a parkovací místo. Čtyřa-
partmánová vila ALBA (Arco Dell’Alba) se nachází nedaleko od 
centra Lignano Pineta, má velkou oplocenou zahradu a je obklo-
pena piniemi. Apartmány jsou prostorné, vkusně zařízené a mají 
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, kávovar, Wi-Fi a klimatizaci 
(obojí za poplatek), balkon nebo terasu a parkovací místo. Wi-Fi ve 
všech vilách je určeno pouze pro surfování, nikoli stahování nebo 
streamování.

Vzdálenost od pláže: »  150 m Rosanna, 450 m Luisa, 750 m 
Alba.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo pat-
rovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně 
s gaučem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice 
se dvěma až třemi lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem 
(Luisa, Rosanna), ložnice s manželskou postelí nebo se třemi 
lůžky, ložnice s patrovou postelí a případně dalším lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňka (Alba).

V klidné části letoviska se nachází vila FEDERICA (Via delle Dune), dříve známá pod jménem vila 
Prati, která je díky své poloze ideální pro klienty, kteří chtějí trávit klidnou dovolenou, a přitom se ne-
chtějí zříci i živého centra s obchody, restauracemi a bary. Vila prošla kompletní rekonstrukcí. Všechny 
apartmány jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi, trezor, 
mikrovlnnou troubu, balkon nebo vlastní oplocený venkovní prostor s altánkem a parkovací místo kryté 
přístřeškem. Klientům je k dispozici společná pračka.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
quadri »  - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem.

LuiSa RoSanna aLBa

Ve bilo 4
VF5 trilo 5 / 

VF trilo 6
Ve bilo 4 VF trilo 5 VF trilo 7

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

5520 6960 7030 8400 7350

B 01. 06. – 15. 06. 8430 10040 9840 12410 12120

C 15. 06. – 29. 06. 9810 11170 11300 14140 13580

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

12660 15520 14240 17090 18760

e 03. 08. – 17. 08. 15130 20650 16700 23690 23020

F 24. 08. – 31. 08. 11300 13450 12870 15730 16220

G 31. 08. – 07. 09. 7390 9260 8800 11200 11100

C137 trilo 4 C135 trilo 4 D136 quadri 5

a
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 21. 09.

10600 11490 13130

B 25. 05. – 01. 06. 10710 11620 13270

C 01. 06. – 15. 06. 11370 12380 14100

D
15. 06. – 22. 06. 
24. 08. – 31. 08.

16250 17690 20160

e 22. 06. – 29. 06. 17210 18730 21290

F 29. 06. – 06. 07. 22990 24980 28090

G 06. 07. – 13. 07. 23810 25900 29160

H 13. 07. – 03. 08. 24910 27120 30590

i 03. 08. – 24. 08. 26930 29140 32960

J 31. 08. – 07. 09. 12070 13140 14970

K 07. 09. – 14. 09. 10820 11740 13410

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 30.04. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektři-
ny, klimatizace, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neukli-
dí sami, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/pobyt (bez lůžkovin), ložní prádlo nebo ruč-
níky 7 €/os. (vše možno vyžádat nebo zrušit min. 10 dní předem).
zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:30 hod., 
příjezd po 19:30 hod. za poplatek 20 € (nutno nahlásit předem), příjezd 
sobota od 11:30 hod. za poplatek 40 € (možno vyžádat nebo zrušit min. 
10 dní předem).

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší 
než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, klimatizace 25 €/týden (pouze Alba), Wi-Fi 20 €/týden, osoba 
navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 
01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 
07.09. min. pobyt 4 noci, 29.05. - 29.06. 5 nocí.

Rossana

Rossana

albaLuisa

Lignano Pineta 
lignanopineta.azzurro.cz »

LiGnano PinETa

více na azzurro.cz 

34   vila roSY (Lignano Pineta)

Čtyřapartmánová vila se nachází v klidné části 
letoviska, obklopena pěknou a prostornou za-
hradou. Apartmány mají vlastní sociální zaříze-
ní, TV/SAT, kávovar, Wi-Fi (za poplatek), balkon 
a číslované parkovací místo.

42   residence aLiSEi (Lignano Pineta)

Osmipatrová residence se nachází hned u Parco 
Hemingway s dětským hřištěm, je vybavena vý-
tahem, má bazén a parkoviště (omezená kapaci-
ta). Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, trez-
or, mikrovlnnou troubu, kávovar a balkon.

43    vily borGo VEnEZiano   
(Lignano Pineta)

Tříapartmánové vilky se nachází uprostřed zeleně 
v klidné části letoviska, nedaleko Parco Hemin-
gway s dětským hřištěm. Vilky mají společnou 
prostornou zahradu s barbecue a prádelnu. 
Všechny apartmány mají klimatizaci, trezor, TV/
SAT, mikrovlnnou troubu, kávovar, zahrádku s te-
rasou a parkovací místo.

41   vila Laura (Lignano Pineta)

Dvouapartmánová vila se nachází na klidném 
místě, blízko parku Hemingway a nedaleko su-
permarketů, barů, restaurací a pizzerií. Klientům 
je k dispozici oplocená zahrada se zahradním 
nábytkem. Apartmány jsou mezonetové a mají 
dvojí sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, prač-
ku, trezor, Wi-Fi, terasu, 2 balkony a 2 až 3 par-
kovací místa.

Více informací najdete na
lignanopineta.azzurro.cz
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V 35  HOTEL MeDiTeRRaneo**** D

V 30  HOTEL HeLVeTia**** D

Hotel MEDITERRANEO**** (Arco del Maestrale) se nachází v klidné části 
obklopen zelení a nedaleko od obchodní zóny Lignano Pineta. Pro klienty je 
k dispozici privátní pláž s převlékacími kabinkami. Hotel má bazén s dětskou 
a hydromasážní částí, solární terasu s lehátky, prostornou zahradu, recepci, 
výtah, restauraci, bar, Wi-Fi, internetový koutek v hale, společenskou místnost 
s TV, dětský koutek a dětské hřiště, možnost půjčování kol a holí pro Nordic 
Walking (omezený počet) a parkoviště (omezená kapacita). V období cca 
09.06. - 09.09. se jednou týdně pořádají galavečery a večery s živou hudbou. 
Hotel také nabízí slevy na vstupné pro děti do tématických zábavních parků 
v Lignanu (informace na recepci). Hotelové pokoje jsou vybaveny vlastním so-
ciálním zařízením, fénem, TV/SAT, telefonem, klimatizací, minibarem, trezorem 
a balkonem. V přízemí se nachází i bezbariérové pokoje (na vyžádání). Ve třetím 
patře jsou k dispozici pokoje Superior, které jsou prostornější, pro početnější 
rodiny je možné pokoje propojit (typ pokoje Apartment). Pokoje Standard pro 
2 osoby je možné na vyžádání i s oddělenými lůžky. Informace o ostatních ty-
pech pokojů na azzurro.cz.

Vzdálenost od pláže: »  250 m.

Hotel HELVETIA**** (Corso degli Alisei) se nachází v centru části Pineta. Nabízí příjemnou klimati-
zovanou restauraci s místní i mezinárodní kuchyní, bar, Wi-Fi, recepci, místnost s TV a internetovým 
koutkem, výtah, zahradu s bazénem a solární terasou se slunečníky a lehátky, vířivku, dětské hřiště, 
půjčovnu kol a holí Nordic Walking (do rozebrání) a soukromé parkoviště. Klientům je k dispozici privát-
ní pláž s převlékacími kabinkami. Hotel také nabízí slevy na vstupné pro děti do tématických zábavních 
parků v Lignanu (informace na recepci). Všechny pokoje typu Superior mají vlastní sociální zařízení, 
fén, TV/SAT, telefon, trezor, minibar, klimatizaci a balkon. Hotel má bezbariérový přístup a na vyžádání 
i bezbariérové pokoje. K dispozici jsou i další typy pokojů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  700 m.

Standard Superior

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

a
25. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 14. 09.

10860 12660 14280 12660 14470 16090

B 01. 06. – 15. 06. 12210 14000 15620 14000 15800 17420

C 15. 06. – 06. 07. 13290 15080 16700 15080 16880 18490

D 06. 07. – 03. 08. 14840 16610 18200 16610 18370 19960

e 03. 08. – 17. 08. 17140 18900 20490 18900 20670 22260

F 17. 08. – 24. 08. 15500 17260 18850 17260 19030 20620

G 24. 08. – 31. 08. 13730 15520 17130 15520 17310 18910

H 31. 08. – 07. 09. 12520 14310 15930 14310 16110 17730

snídaně polopenze plná penze

a
25. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 14. 09.

9700 11500 13130

B 01. 06. – 15. 06. 11310 13110 14720

C 15. 06. – 06. 07. 12390 14180 15800

D 06. 07. – 03. 08. 13600 15370 16960

e 03. 08. – 17. 08. 15900 17670 19260

F 17. 08. – 24. 08. 14260 16030 17620

G 24. 08. – 31. 08. 12740 14520 16130

H 31. 08. – 07. 09. 11620 13420 15030

Co potěší:
zdarma dítě do 5 let jako 3. osoba včetně přistýlky »
7=6 v období do 14.06. »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, dezert, salátový a zeleninový 
bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klima-
tizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Slevy 3. a 4. osoba » : jako 4.osoba do 5 let při 2 dospělých a 2 dětech 
do 5 let ...50%, jako 3. a 4. osoba 5-11 let ...30%, 12 let a výše...20%. 
Dítě jako 3. osoba do 5 let zdarma (včetně přistýlky).
Příplatky » : pobyt kratší než 3 noci +15%, postýlka 10 €/den.
zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 
5 €/den.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00, na vyžá-
dání kdykoli min. pobyt 3 noci.

Co potěší:
zdarma dítě do 5 let jako 3. osoba (pokoje Standard)  »
7=6 v období do 14.06. »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr 
z menu bez nápojů, salátový bar, zákusek) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimati-
zace, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Slevy 3. a 4. osoba » : (pouze pokoje Standard) jako 4. osoba do 5 let při 2 dospělých a 2 dětech 
do 5 let ...50%, jako 3. a 4. osoba 5-11 let ...30%, 12 let a výše ...20%. Dítě jako 3. osoba do 
5 let zdarma (včetně přistýlky).
Příplatky » : pobyt kratší než 3 noci +15%.
zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00, na vyžádání kdykoli min. pobyt 
3 noci.

Lignano Pineta 
lignanopineta.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

LiGnano PinETa

44   villaggio GioVE (Lignano Pineta)

Villaggio se skládá celkem ze čtyř dvouapart-
mánových bungalowů umístěných v prostorné 
a udržované zahradě a nachází se nedaleko par-
ku Parco Hemingway s dětským hřištěm a množ-
stvím různých prolézaček. Klientům je k dispozici 
společné barbecue a pračka. Všechny apartmá-
ny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/
SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, terasu 
s venkovním posezením a parkovací místo.

45   hotel SoraYa*** (Lignano Pineta)

Hotel s příjemnou rodinnou atmosférou leží ne-
daleko obchodní třídy a privátní pláže. Hotel má 
recepci, halu s Wi-Fi, bar, restauraci, billiard, 
dětský koutek, posilovnu a parkoviště. Klientům 
je k dispozici krytý vyhřívaný bazén a půjčovna 
kol (za poplatek). Vkusně vybavené pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, kli-
matizaci, trezor, minibar a balkon.

46   hotel CoLorado*** (Lignano Pineta)

Hotel je jedinečný svojí polohou uprostřed ze-
leně a blízkosti pláže. Centrum Lignano Pineta 
je vzdáleno 10 min. chůze po promenádě. Ho-
tel má recepci, výtah, restauraci, bar, bazén se 
solární terasou, slunečníky a lehátky, dětský ba-
zén, vířivku, velkou zahradu s dětským hřištěm, 
dětský koutek, posilovnu, stolní tenis a fotbal, 
petanque, Wi-Fi, půjčovnu kol (za poplatek), prá-
delnu, parkoviště nebo garáž (za poplatek).

Více informací najdete na
lignanopineta.azzurro.cz

Standard
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5  RESIDENCE SHaKeSPeaRe D

VILA 9  PaoLa, 21  CRePeTTa, 12  iBiza MenoRCa D

Pětipatrová residence SHAKESPEARE (Calle Shakespeare) stojí v klidné zóně, pár kroků od pláže, 
nedaleko se nachází několik obchůdků a supermarket. Residence má výtah, zahradu, bazén (v pro-
vozu cca 01.06. - 10.09.) a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
klimatizaci, TV, kávovar, Wi-Fi (pouze pro surfování, nikoli stahování nebo streamování, za poplatek) 
a balkon. Typ mono a bilo jsou zrekonstruované a moderně vybavené.

Vzdálenost od pláže: »  450 m.
mono  » - obývací pokoj s gaučem, rozkládacím dvougaučem 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, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.

Vila PAOLA (Calle Schiller) se zahradou a 4 apartmány je situovaná v klidné 
části plné zeleně a nedaleko centra Lignano Riviera. Apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, pračku, trezor, klimatizaci, TV/SAT, jednu nebo dvě terasy 
a parkovací místo. Nádherná vila CREPETTA (Calle Bach) s 5 apartmány se 
nachází v honosné části Lignano Riviera, od pláže ji dělí pouze pobřežní komu-
nikace a piniový háj. K dispozici pro klienty je osvětlený bazén (5x10 m, v pro-
vozu cca 01.05. - 30.09.) s hydromasážní částí, prostorná oplocená a osvětle-
ná zahrada s venkovním posezením a slunečními lehátky. Každý apartmán má 
vlastní sociální zařízení (typ trilo dvojí, quadri trojí), klimatizaci, TV/SAT, trezor, 
pračku, myčku, Wi-Fi, terasu se zahradním nábytkem a parkovací místo (typ 
C7 a D8 dvě). Krásná a útulná vila IBIZA MENORCA (Viale della Scultura) má 
6 apartmánů a leží nedaleko centra Lignano Riviera, ve velmi příjemné a klidné 
zóně, pár kroků od pláže. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV/
SAT, pračku, klimatizaci, Wi-Fi, balkon nebo zahrádku a terasu s venkovním 
posezením, jedno až dvě lehátka k opalování a parkovací místo v oplocené za-
hradě. Typ bilo je mezonetový s balkonem a zahrádkou (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  50 m Ibiza Menorca, 100 m Crepetta, 500 m Paola.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňkou.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo manžel-
skou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňka nebo kuchyňský kout.
quadri »  - 3 ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.

G mono 3 H bilo 4 i trilo 6

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

4960 6500 7910

B 01. 06. – 15. 06. 6960 8400 11060

C 15. 06. – 29. 06. 8010 9640 12800

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

10580 12950 17280

e 03. 08. – 17. 08. 13470 16320 22060

F 24. 08. – 31. 08. 9120 11140 14920

G 31. 08. – 07. 09. 6210 7490 9780

PaoLa  CRePeTTa iBiza MenoRCa

C trilo 6 B bilo 4
C trilo 6 
C trilo 7

D quadri 
8

C trilo 6 C trilo 7

a
06. 04. – 18. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5270 5000 15210 16330 8930 9350

B
18. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 14. 09.

6140 7260 15210 16330 8930 9350

C 25. 05. – 01. 06. 8310 9690 20490 22010 11910 12880

D
01. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10380 12180 25890 27550 15090 16060

e 15. 06. – 29. 06. 12460 14540 30460 32810 17860 19240

F
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

14990 17580 37200 39930 21530 23300

G
06. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

20170 23570 49870 53280 29020 31200

H 03. 08. – 17. 08. 21530 25070 53140 56820 30930 33250

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny (pouze v období 
18.05. - 21.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupelnu uklízí klienti sami, jinak za popla-
tek dle znečištění), klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 150 €, 100 €/os. skupiny. 
K dokoupení » : ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 3 ručníky 7 €/os./týden.
zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod. 

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
ložní prádlo, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí 
klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v ob-
dobí 01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, osoba 
navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen 
a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 
hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 
07.09. min. pobyt 4 noci, 29.05. - 29.06. 5 nocí.

Lignano Riviera 
lignanoriviera.azzurro.cz »

LiGnano riViEra

více na azzurro.cz 

7   vila MariaELEna (Lignano riviera)

Čtyřapartmánová vila se nachází jen pár kroků od 
pláže v klidné části letoviska plné zeleně, má oplo-
cenou zahradu a garáž. V okolí se nachází ob-
chody, supermarket, restaurace, pizzerie a bary. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
Wi-Fi, klimatizaci, myčku, pračku, trezor, balkon 
nebo terasu se zahradním nábytkem včetně dvou 
slunečních lehátek a parkovací místo v garáži.

13   vila Fidia (Lignano riviera)

Vila je jednopatrová vila, která má 6 apartmánů 
a nachází se v klidné části letoviska uprostřed 
zeleně, nedaleko supermarketu a obchodů. Kli-
entům je k dispozici společná zahrada, barbe-
cue, prádelna a parkoviště (omezená kapacita). 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, mikrovln-
nou troubu, kávovar, trezor, TV/SAT, klimatizaci 
a balkon nebo terasu.

15   vila Sabrina (Lignano riviera)

Exkluzivní a velmi prostorná vila se nachází 
v příjemné a klidné části Lignano Riviera obklo-
pena piniovými háji. Součástí vily je podloubí 
s prostornou terasou s venkovním posezením, 
velká zahrada s bazénem, barbecue, garáž a 2 
venkovní parkovací místa. Apartmán má trojí 
sociální zařízení, TV/SAT, pračku, myčku, trezor, 
mikrovlnnou troubu, kávovar a klimatizaci. Klienti 
mají možnost vyžádat si zdarma jedno místo pro 
loď v přístavu.

Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

ibiza Menorca

Paola

Crepetta
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RESIDENCE 6  GaRDenia, 4  aLTHea, 8  VILA MaRiSa, 23  VILLAGGIO LauRa D

Příjemná residence GARDENIA (Corso delle Nazioni) leží 
na rozlehlém pozemku a nachází se cca 300 m od obchodní 
zóny. Klientům je k dispozici recepce, bazén, výtah, zahra-
da a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, klimatizaci, TV, mikrovlnnou troubu, kávovar 
a balkon. Typ mono s výhledem na bazén. Pětipatrová re-
sidence ALTHEA (Calle Goethe) se nachází v klidné části, 
v blízkosti přístavu Marina Uno. Má výtah, recepci, bazén 
pro dospělé, dětský bazén, zahradu a parkoviště (omeze-
ná kapacita). Apartmány jsou standardně vybaveny a mají 
vlastní sociální zařízení, TV, kávovar, mikrovlnnou troubu, 
klimatizaci a balkon. Čtyřapartmánová vila MARISA (Calle 
Schiller) se nachází v klidné a zelené části, ideální k dovo-
lené plné odpočinku, nedaleko supermarketu a restaurací. 
Vilka má prostornou zahradu, je zrekonstruovaná a disponu-
je parkovacím místem ke každému apartmánu. Apartmány 
jsou nově vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
klimatizaci, trezor, kávovar, mikrovlnnou troubu a balkon ne-
bo terasu. Villaggio LAURA (Corso delle Nazioni) leží na 
velkém oploceném pozemku plném stromů a zeleně. Sklá-
dá se z pěti samostatných vilek, každá má krytou terasu, 
barbecue, společnou zahradu a parkoviště. Apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, trezor, klimatizaci, TV/SAT, kávovar, 
mikrovlnnou troubu a dvě parkovací místa.

Vzdálenost od pláže: »  450 m Gardenia, 700 m Althea, 
750 m Marisa, Laura.
mono  » - obývací pokoj s dvěma rozkládacími dvougauči 
a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším 
lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou 
postelí nebo s manželskou postelí a dalším lůžkem (Mari-
sa), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem nebo kuchyňkou (Marisa).
quadri »  - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s pat-
rovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem 
a kuchyňka.

 GaRDenia  aLTHea  GaRDenia MaRiSa LauRa

a mono 4 B bilo 4 B bilo 5 C trilo 6 C trilo 7 D quadri 8

a
06. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 02. 11.

5230 6010 6200 7560 5810 11630

B 25. 05. – 01. 06. 6730 7690 7880 9610 8080 15000

C 01. 06. – 08. 06. 7500 8460 8850 10770 8080 16540

D 08. 06. – 15. 06. 9810 10960 11540 13850 11730 21540

e 15. 06. – 22. 06. 10380 11920 12310 15000 12880 23270

F 22. 06. – 29. 06. 11920 13460 14230 17110 15190 26540

G
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

13460 15190 15960 19230 20960 29810

H 06. 07. – 13. 07. 14230 15960 16730 20380 22110 31540

i 13. 07. – 27. 07. 14760 16650 17410 21010 22900 32740

J 27. 07. – 03. 08. 15140 17030 17790 21570 23470 33500

K 03. 08. – 10. 08. 16280 18360 19110 23090 25170 35960

L 10. 08. – 17. 08. 16840 19110 20060 24220 26310 37660

M 17. 08. – 24. 08. 15520 17410 18360 22140 24030 34250

n 31. 08. – 07. 09. 9810 10960 11540 13850 15190 21540

o 07. 09. – 14. 09. 6010 6780 7170 8530 5810 13370

Co potěší:
sleva 10% v období do 08.06. a od 07.09. při objednávce do 28.02., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí 
klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), klimatizace, plážový servis (cca 15.05. - 15.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
K dokoupení » : ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní kočárek 1 €/den a kauce 20 € 
(obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/den (min. pronájem 14 €).
zvířata » : malého vzrůstu povolena (do 8 kg, pouze Laura), na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. 
min. pobyt 5 nocí.

Lignano Riviera 
lignanoriviera.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

LiGnano riViEra

16   vily bEETHoVEn (Lignano riviera)

Tříapartmánové vily se nachází v klidné části le-
toviska plné zeleně a v blízkosti obchodů. Klien-
tům je k dispozici prostorná a oplocená zahrada. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
klimatizaci, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar 
a parkovací místo.

19   vila briCioLa (Lignano riviera)

Vila s 6 apartmány se nachází uprostřed zeleně 
v klidné části letoviska, od pláže ji dělí pouze 
pobřežní komunikace a piniový háj. V okolí se 
nachází obchody, supermarket, restaurace, 
pizzerie a bary. Klientům je k dispozici osvětlený 
bazén (5x10 m), oplocená a osvětlená zahrada 
s venkovním posezením a slunečními lehátky. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimati-
zaci, myčku, pračku, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, bal-
kon nebo terasu a parkovací místo.

20   vila roSSa (Lignano riviera)

Šestiapartmánová vila má výbornou polohu, na-
chází se v klidné části letoviska, jen pár kroků od 
pláže a nedaleko centra Lignano riviera a Ligna-
no Pineta se supermarkety, obchody, restaura-
cemi a bary. Má prostornou osvětlenou zahra-
du a parkovací místo ke každému apartmánu. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, pračku, 
klimatizaci, Wi-Fi, trezor, TV/SAT a balkon nebo 
terasu s venkovním poeszením.

18   vila SiLVia (Lignano riviera)

Vila s 6 apartmány se nachází klidné části letovis-
ka plné zeleně, nedaleko pláže a má prostornou 
oplocenou zahradu. 

Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

Gardenia

Marisa althea

althea

Laura 

Laura 
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11  RESIDENCE RuBin D

RESIDENCE 14  DonaTeLLo, 10  La MeRiDiana D

Elegantní residence RUBIN (Viale della Scultura) se nachází ve velmi pěkné a klidné zóně, nedaleko 
pláže a blízko centra. Residence má výtah, zahradu, bazén (v provozu cca 01.06. - 10.09.) a par-
koviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, kávovar, Wi-Fi (pouze pro surfování, nikoliv 
pro stahování nebo streamování, za poplatek), balkon a parkovací místo. V apartmánech je možná 
klimatizace, na vyžádání při rezervaci a za poplatek (typ H pouze některé).

Vzdálenost od pláže: »  250 m.
mono  » - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským kou-
tem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.

Residence DONATELLO (Calle Donatello) je obklopena zelení v klidné části Ligna-
no Riviera, v blízkosti supermarketu, restaurací, pizzerií a barů. Součástí residence je 
výtah, bazén, Wi-Fi u bazénu a prostorná společná zahrada. Apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, klimatizaci, trezor, pračku (mimo typ A a C22), TV/SAT, jeden až dva 
balkony (z toho jeden vždy s venkovním posezením) a parkovací místo. Typ mono a bi-
lo se nachází v přízemí. Residence LA MERIDIANA (Via Lungomare Riccardo Ri-
va) leží přímo u pobřeží, v klidné a příjemné části s piniemi a nedaleko centra Lignano 
Riviera s množstvím různých obchodů, barů, restaurací a pizzerií. Součástí residence 
jsou výtahy a velká zahrada s bazénem pro dospělé a dětským bazénem. klientům 
je k dispozici Wi-Fi u bazénu. Apartmány jsou mezonetové, mají vlastní sociální zaří-
zení, trezor, TV nebo TV/SAT, dva balkony (z nichž jeden je s venkovním posezením) 
nebo terasu s oplocenou zahrádkou a parkovací místo nebo garáž. Apartmány v 1. 
patře a přízemí mají klimatizaci, apartmány v 4. patře a přízemí pračku. Apartmány 
v přízemí mají navíc myčku a oplocenou zahrádku, apartmány v 4. patře výhled na 
moře. Bazény u obou residencí jsou v provozu cca 01.06. - 15.09.

Vzdálenost od pláže: »  50 m La Meridiana, 450 m Donatello.
mono  » - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyňským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma až třemi lůžky nebo rozklá-
dacím dvougaučem, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňkou nebo kuchyňským koutem.

G mono 3 H bilo 4 i trilo 6

a
27. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

5380 7650 8540

B 01. 06. – 15. 06. 7890 9520 13050

C 15. 06. – 29. 06. 8930 10780 14820

D
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

11900 14140 19010

e 03. 08. – 17. 08. 14750 17310 23500

F 24. 08. – 31. 08. 10290 12180 16420

G 31. 08. – 07. 09. 7160 8600 11750

DonaTeLLo La MeRiDiana

a mono 4 B bilo 4
C trilo 6 / 
C22 trilo 6

C trilo 6 / 
C trilo 7

a
06. 04. – 18. 05. 
14. 09. – 28. 09.

4720 5270 6670 5550

B
18. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 14. 09.

5020 6140 7260 8230

C 25. 05. – 01. 06. 6780 8310 9690 10940

D
01. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

8450 10380 12180 14120

e 15. 06. – 29. 06. 10110 12460 14540 16480

F
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

12260 14990 17580 20170

G
06. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

16220 20170 23570 27120

H 03. 08. – 17. 08. 17440 21530 25070 28890

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny (pouze v období 
18.05. - 21.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupelnu uklízí klienti sami, jinak za 
poplatek dle znečištění), případná klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 150 €, 100 €/os. skupiny. 
K dokoupení » : ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 3 ručníky 7 €/os./týden.
zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod. 

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018, min. pobyt 7 nocí »
sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektři-
ny, ložní prádlo, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout 
uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa 
viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € 
v období 01.06. - 15.06.).
K dokoupení » : postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, klimati-
zace 25 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na 
vyžádání při rezervaci.
zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen 
a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 
hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09., v období do 29.05. a od 
07.09. min. pobyt 4 noci, 29.05. - 29.06. 5 nocí.

Lignano Riviera 
lignanoriviera.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

LiGnano riViEra

22   vila MiSSana (Lignano riviera)

Krásná vila se nachází uprostřed zeleně v klidné 
části letoviska a nedaleko obchodů, skládá se 
pouze ze dvou prostorných na sobě nezávislých 
apartmánů. K dispozici je barbecue, oplocená 
zahrádka, garáž a parkoviště. Apartmány jsou 
standardně vybaveny a mají vlastní sociální zaří-
zení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, prač-
ku a klimatizaci.

4   vila SCHiLLEr (Lignano riviera)

Dvouapartmánová vila se nachází v klidné části 
letoviska uprostřed zeleně, pár kroků od přístavu 
Marina uno a nedaleko od obchodů a restau-
rací. Klientům je k dispozici prostorná oplocená 
zahrada a parkoviště. Apartmány mají vlastní so-
ciální zařízení, klimatizaci, TV, trezor, mikrovlnnou 
troubu, kávovar a velkou krytou terasu s venkov-
ním posezením.

12   vila LuCiana (Lignano riviera)

Prestižní vila s pěti apartmány je celá ponořená 
v bohaté zeleni. Leží v klidné části, pár kroků 
od pláže a nedaleko od obchodní zóny se su-
permarkety, bary, restauracemi a pizzeriemi. 
V blízkosti se také nalézá Riviera Park s barem 
s občerstvením a společenskou zábavou pro 
děti i dospělé. Každý apartmán má vlastní soci-
ální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi, pračku, 
terasu nebo balkon s venkovním posezením, 
dvěma slunečními lehátky, krbem a parkovací 
místo v oplocené zahradě.

Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

i trilo 6

La Meridiana 

Donatello 



FRiuLi – Venezia GiuLia34

3  VILA GiLDa D

V 2  HOTEL oLD RiVeR*** D

Elegantní vila GILDA (Calle Byron) je složena z 6 apartmánů, nachází se v klidné a zelené části letoviska, pár 
kroků od turistického přístavu Marina Uno a v blízkosti obchodů, restaurací a pizzerií. Apartmány jsou moderně 
vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, klimatizaci, pračku, balkon nebo terasu s venkovním po-
sezením a 2 parkovací místa.

Vzdálenost od pláže: »  600 m.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkláda-
cím dvougaučem a kuchyňkou nebo kuchyňským koutem.

Hotel OLD RIVER*** (Viale Adriatico) je velmi příjemný rodinný hotel, nachází se v části Lignano 
Riviera, blízko pláže a 400 m od ústí řeky Tagliamento, která v těchto místech rozděluje regiony Friuli-
Venezia Giulia a Veneto. Hotel disponuje zrekonstruovanou vstupní halou s recepcí, restaurací a barem 
s venkovním posezením. Dále má bazén, střešní solární terasu s krásným panoramatickým výhle-
dem na moře a piniové háje, výtah, společenskou místnost s TV, Wi-Fi, půjčovnu kol a parkoviště 
(omezená kapacita). Hotelové pokoje jsou jednoduše vybaveny s vlastním sociálním zařízením (většina 
zrekonstruované se sprchovacím boxem), TV/SAT, trezorem, klimatizací a balkonem. Na vyžádání jsou 
k dispozici pokoje Family pro 4 - 5 osob (dva propojené pokoje). Velkou výhodou hotelu je slovensky 
hovořící personál. Nedaleko hotelu se nachází volně dostupná psí pláž La Spiaggia di Duke (slunečníky, 
lehátka a další vybavení za poplatek).

Vzdálenost od pláže: »  250 m.

snídaně polopenze plná penze

a
25. 05. – 06. 07. 
31. 08. – 07. 09.

7920 9050 9950

B
06. 07. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

8750 10320 11220

C 03. 08. – 24. 08. 9280 11040 11930

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 28.02.  »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí 
ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Slevy 3. a 4. osoba » : 4-14 let ...50%, 15 let a výše ...20%. Dítě do 4 
let zdarma.
zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 14:00 - 21:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., 
min. pobyt 7 nocí, v období A kratší pobyt na vyžádání.

Lignano Riviera 
lignanoriviera.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

LiGnano riViEra

21   vila bETTY (Lignano riviera)

Dvouapartmánová vila je umístěná v exkluzivní 
části Lignana Riviery. Ponořená v zeleni a ně-
kolik kroků od pláže, velmi blízko lázeňského 
komplexu a center Lignano Pineta a Lignano 
Riviera. Apartmány jsou mezonetové, každý má 
dvojí vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, Wi-
Fi, myčku, pračku, trezor, prostornou a oploce-
nou zahradu se zahradním nábytkem, 2 lehátka 
k opalování, terasu s krbem a parkovací místo.

8   vila FranCESCa (Lignano riviera)

Dvouapartmánová vila se nachází uprostřed ze-
leně na klidném místě a nedaleko centra Lignano 
Riviera se supermarkety, bary a pizzeriemi. Vilka 
má pěknou oplocenou zahradu s venkovním 
posezením a dvěma slunečními lehátky. Každý 
apartmán má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, 
TV, trezor, pračku, krytou terasu s venkovním kr-
bem a parkovací místo v zahradě.

4   vila niCoLETTa (Lignano riviera)

Vila se nachází uprostřed zeleně a nedaleko 
centra Lignano Riviera se supermarkety, bary, 
restauracemi a pizzeriemi. Vilka má oplocenou 
zahradu s venkovním posezením, krbem a dvě-
ma slunečními lehátky. Klientům jsou k dispozici 
dvě parkovací místa v zahradě. Apartmán má 
dvojí sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT, prač-
ku, trezor a terasu.

Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

C trilo 6

a
06. 04. – 18. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5550

B
18. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 14. 09.

7260

C 25. 05. – 01. 06. 9690

D
01. 06. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

12180

e 15. 06. – 29. 06. 14540

F
29. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

17580

G
06. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

23570

H 03. 08. – 17. 08. 25070

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny (pouze v období 18.05. - 21.09.), závěrečný 
úklid (kuchyňský kout a koupelnu uklízí klienti sami, jinak za 
poplatek dle znečištění), klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 150 €, 100 €/os. skupiny. 
K dokoupení » : ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 3 
ručníky 7 €/os./týden.
zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 
10:00 hod. 
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1  CAMPING VILLAGE Pino MaRe D

Pěkný camping village PINO MARE (Lungomare Riccardo Riva) se rozpro-
stírá podél pláže v zadní části Lignano Riviera a blízko ústí řeky Tagliamento. 
Camping je velice prostorný a plný zeleně se spoustou klidných míst, ale zá-
roveň výborně vybaven pro aktivní odpočinek a sport. Jeho součástí je dětský 
bazén a bazén pro dospělé s krytou hydromasážní částí a prostornou solární 
terasou se slunečníky a lehátky, barem a posilovnou přímo u bazénu. K dispozi-
ci jsou klientům i tenisové kurty, petanque, šipky, stolní fotbal a hřiště na malou 
kopanou, různé druhy tance, plážový volejbal, supermarket, restaurace s vyhlá-
šenými rybími specialitami, restaurace self-service, pizzerie, bar, internet a Wi-
Fi (ve společných prostorách, zdarma pro 2 přístroje k mobilhomu), prádelna 
(za poplatek), animace, gymnastika, pilates, yoga, aqua aerobik, dětské hřiště 
a privátní pláž s plážovým servisem. Nově vybudované wellness nabízí relaxační 
zónu, vyhřívaný bazén se slanou vodou, vířivku, turecké lázně a masáže (za po-
platek). Velmi pěkné a moderní mobilhomy mají dvojí sociální zařízení (typ Delu-
xe trojí), TV/SAT, mikrovlnnou troubu (pouze Deluxe, Gold), klimatizaci, venkovní 
posezení a parkovací místo. Pár kroků od kempu se nachází volně dostupná psí 
pláž La Spiaggia di Duke (slunečníky, lehátka a další vybavení za poplatek).

Vzdálenost od pláže: »  10-500 m.
mobilhome »  (Elle, Trend) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma 
lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
mobilhome  » (48 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gau-
čem a kuchyňským koutem.
mobilhome  » (Acquamarina, Gold) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se 
dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským kou-
tem.
mobilhome  » (Deluxe) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůž-
ky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

mobilhome 5 mobilhome 6

eLLe TRenD 48 m2
aCQua-
MaRina 

GoLD DeLuXe 

a
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

16000 19120 20410 21510 23900 28680

B
25. 05. – 22. 06. 
31. 08. – 07. 09.

22990 26820 28820 30100 35570 40860

C
22. 06. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

31060 37170 38600 39860 43990 50090

D 03. 08. – 24. 08. 31780 38780 39860 41480 48300 54580

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 28.02. »
5=4 nebo 7=6 v období do 25.05. »
7=5 v období od 07.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, kredit na 
klimatizaci (10 hod./den), plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 52 €, pobytová taxa viz str. 15.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace (po vyčerpání kreditu) 1 €/hod., prádelna 5 €/žeton, postýlka 7 €/
den a 2.parkovací místo 10,60 €/den (obojí na vyžádání).
zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 5,10 €/den.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období A min. 
pobyt 3 noci.

Lignano Riviera 
lignanoriviera.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

LiGnano riViEra

24   GrEEn ViLLaGE rESorT****  
(Lignano riviera)

Resort se nachází na ploše přímo u golfového 
hřiště v klidné části Lignano Riviera. Komplex se 
skládá z hotelové části, vilek s apartmány a za-
lesněné plochy se zachovaným přirozeným eco-
systémem. K vybavení patří recepce, hala, bar 
a prostorná restaurace s panoramatickou krytou 
terasou. Součástí resortu je velký bazén s vodní-
mi atrakcemi, dětský bazén a open air wellness 
s vířivkou, saunou, tureckými lázněmi a posilov-
nou. Klientům je k dispozici Wi-Fi zdarma v ho-
telové hale, u bazénu a ve vilkách, půjčovna kol 
a golfových vozíků (za poplatek). Pro nejmenší 
hosty je připraveno dětské hřiště, miniklub (za 
poplatek) a bohatý animační program.

17   hotel PrESidEnT**** (Lignano riviera)

Hotel se nachází na klidném místě, obklopen 
piniemi, cca 500 m od privátní pláže. V blízkosti 
hotelu se nachází golfové hřiště, kde klienti hotelu 
mají vstup za zvýhodněnou cenu (informace na 
recepci). Hotel má recepci, bar, restauraci s te-
rasou, Wi-Fi, společenskou místnost s TV, zahra-
du, bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazén, 
privátní pláž, dětský koutek, animační program 
pro děti, půjčovnu kol (včetně elektrokol), nabí-
jecí stanici pro elektromobily. Parkování je možné 
v okolí hotelu, kde je dostatek parkovacích míst 
bez poplatku. Pokoje jsou moderně a vkusně vy-
baveny, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén, 
trezor, TV/SAT, klimatizaci, telefon, Wi-Fi, minibar 
a většina balkon.

Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

Golfové hřiště

eLLe

TRenD48 m2

aCQuaMaRina / GoLD


