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NABídkA LETOVISEk REGIONu LaGo di GaRda

•  díky vysokým horám (až 2000 m výšky) kolem jezera, které je chrání před chladnými 
větry od severu, je zde příznivé klima pro dovolenou od jara až do podzimu

•  jezero je obklopené bohatou středomořskou vegetací, cypřiši, magnóliemi, 
oleandry, kaméliemi i palmami

•  oblíbený cíl sportovců, jižní vítr láká vyznavače windsurfingu, skalní stěny u jezera 
i okolní hory horolezce, obrovské množství cyklostezek s různou obtížností také 
cyklisty
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RESIdENCE oaSi

CAMPING GaRda

Limone sul Garda 
limonesulgarda.azzurro.cz »

z Mikulova 739 km

z dolního dvořiště 588 km

z Ružinova 768 km

Rovereto Sud, dálnice A22 Brennero - 
Modena 

Rovereto (33 km)

Krásné městečko Limone se nachází přímo 
u jezera pod strmými skalnatými svahy, na zá-
padní straně Lago di Garda. Je známé pro svůj 
výborný olivový olej a pěstování citrónů, z če-
hož vyplývá i jméno města Limone (v češtině 
citron). Přímo na kolonádě se nacházejí volně 
rostoucí citroníky s dozrávajícími citróny, které 
se tu sklízely už ve 13. století. Vlivem specific-
kého klimatu, daného blízkostí obrovské vodní 
plochy, která má svou určitou tepelnou setrvač-
nost, a hlavně díky strmým skalním masivům, 
chránícím Limone před převažujícími větry, se 
zde citroníkům a olivovníkům skvěle daří. 

Limone SUL GARDA

charakter pláže
oblázky, volná, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 1,50 €/os./den.

» hotel CRiSTinA*** (Limone sul Garda)

Hotel se nachází na krásném, zelení  obklope-
ném místě s panoramatickým výhledem na je-
zero, centrum městečka je cca 15 minut pěšky. 
Do centra jezdí v pravidelných intervalech hote-
lový minibus. Klientům je k dispozici recepce, 
hala, internet, Wi-Fi, bar, restaurace, 2 bazény 
se slunečníky a lehátky, posilovna, stolní tenis, 
úschovna kol, garáž a parkoviště. 

» hotel LA LimonAiA*** (Limone sul Garda)

Hotel se nachází v krásném přírodním prostře-
dí, obklopen olivovníky, oleandry a cypřiši,  600 
m od jezera, nedaleko vodopádu a cca 1,5 km 
od centra městečka. Pláže jsou od residence 
vzdáleny cca 2 km. Součástí hotelu je recepce, 
Wi-Fi, venkovní bazén, dětský a krytý bazén s 
vířivkou a fontánkami, restaurace, pizzerie, bar, 
zahrada, solární terasa, minimarket a parko-
viště.

Více informací najdete na 
limonesulgarda.azzurro.cz

Residence OASI (Via Campaldo) je obklopena piniemi s nádherným výhledem na jezero a hory. Klientům nabízí 
recepci, bazén pro dospělé, dětský bazén, dětské hřiště a vlastní parkoviště. V blízkosti residence je jízdár-
na. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor, klimatizaci a topení (obojí na vyžádání, za poplatek), TV/SAT 
a balkon nebo terasu.

Vzdálenost od pláže: »  autem 1,5 km, pěšky 750 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí a ku-
chyňským koutem.

Camping GARDA (Via IV Novembre) se rozkládá nedaleko historického centra a pár kroků od 
jezera. Klientům je k dispozici recepce, bar, restaurace, pizzerie, minimarket, bazén a dětský ba-
zén, solární terasa s lehátky a parkoviště (omezená kapacita). Wi-Fi je zdarma v prostorách u re-
cepce, v restauraci a u bazénu. V blízkosti campingu klienti mohou využít kurzy plachtění a surfo-
vání. Mobilhomy mají vlastní sociální zařízení (typ Luxus dvojí), kávovar, TV, klimatizaci (za poplatek) 
terásku a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  50 - 200 m.
mobilhome  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem. U typu Luxus je jako 6. osoba povoleno pouze dítě do 25 kg (vyvýšené 
lůžko v jedné z ložnic nebo rozkládací dvougauč v obývacím pokoji).

mobilhome 4 mobilhome 5
mobilhome 
Luxus 5/6

a 13. 04. – 27. 04. 11430 12570 14340

B
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 26. 10.

10340 11490 13330

C
25. 05. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

14140 15280 16870

d 15. 06. – 22. 06. 15510 16650 18820

E
22. 06. – 13. 07. 
24. 08. – 31. 08.

17330 18470 21430

F 13. 07. – 24. 08. 22890 24010 26930

Co potěší: (nelze kombinovat)
sleva 10% při objednávce do 29.03. »
7=6 v období 18.04. - 08.06. a 07.09. - 12.10. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), ložní prádlo.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 137.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 6 €/den, 2. parkovací místo 5 €/den, ručníky 5 €/
os., výměna ložního prádla 10 €/os. 
Zvířata » : na dotaz, za poplatek 7 €/den. 
Příjezd/odjezd » : středa, sobota 15:00 - 22:00 hod. / středa, sobota do 
10:00 hod. (není možný pobyt středa-sobota nebo sobota-středa) min. po-
byt 7 nocí, v období 08.06. - 29.06. a 31.08. - 07.09. min. pobyt 4 noci, 
kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci.

bilo 4

a 20. 04. – 27. 04. 10080

B
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 26. 10.

9190

C
25. 05. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

12310

d 15. 06. – 22. 06. 13870

E
22. 06. – 13. 07. 
24. 08. – 31. 08.

15960

F 13. 07. – 24. 08. 21100

Co potěší: (nelze kombinovat)
sleva 10% při objednávce do 29.03. »
7=6 v období 18.04. - 08.06. a 07.09. - 30.10. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, ložní prádlo, závěrečný úklid (kuchyňský kout 
uklízí klienti sami).
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 137.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 5 €/den, topení 10 €/den, ručníky 
5 € /os., výměna ložního prádla 10 €/os.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : středa, sobota 15:00 - 22:00 hod. / stře-
da, sobota do 10:00 hod. (není možný pobyt středa-sobota 
nebo sobota-středa) min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období A,B 
min. pobyt 4 noci. 

více na azzurro.cz 
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V HOTEL RoyaL ViLLaGE****

V HOTEL LEonaRdo da VinCi****Limone sul Garda
limonesulgarda.azzurro.cz »

Limone SUL GARDA

» residence Le RASoLe (Garda)

Residence se skládá z deseti apartmánů a 
nachází se v klidné části, obklopena zelení, od 
centra letoviska a od jezera je vzdálena cca 
1,6 km. Klientům je k dispozici od dubna do 
září zdarma minibus, který je dopraví k jezeru. 
Součástí residence je velká zahrada se společ-
ným venkovním barbecue, Wi-Fi, houpačka pro 
děti, prádelna a parkoviště.

» hotel mALCeSine*** (malcesine) 

Hotel stojí přímo u jezera v historickém centru 
městečka na pěší zóně a cca 20 m od plá-
že, má 60 pokojů a jeho součástí je recepce  
s Wi-Fi, výtah, 2 restaurace, pizzerie, bar a pro-
storná terasa přímo na jezeře.

Více informací najdete na 
malcesine.azzurro.cz

» hotel Le PALme*** (Garda)

Hotel se nachází cca 200 metrů od centra 
městečka a 15 km od zábavního parku Garda-
land. Klientům je k dispozici recepce, WI-Fi ve 
společných prostorách, výtah, bar, restaurace, 
bazén pro dospělé a dětský bazén, solární te-
rasa, zahrada a parkoviště. 

Více informací najdete na 
garda.azzurro.cz

Hotel LEONARDO DA VINCI**** (Via IV. Novembre) se nachází v nádherném rozle-
hlém parku, přímo u jezera a pláže. Centrum městečka je cca 15 minut pěšky, klienti 
mohou využívat minibus s dopravou zdarma (jízdní řád na recepci). Součástí hotelu je 
recepce, Wi-Fi ve společných prostorách, 3 bary (v hotelu, u bazénu a na pláži), 3 restau-
race, bazén pro dospělé se slunečníky a lehátky, dětský bazén se skluzavkou, dětské 
hřiště, malé wellness centrum a parkoviště. V období 18.05. - 13.09. jsou organizovány 
denní a večerní zábavné animační programy, kolektivní sportovní kurzy a turnaje v rámci 
mini klubu a junior klubu. Hotelové pokoje jsou elegantně vybaveny, mají vlastní sociální 
zařízení, telefon, lednici, TV/SAT a klimatizaci. Pokoje Standard a Superior mají balkon 
nebo terasu, Superior disponují přímým nebo bočním výhledem na jezero. 

Vzdálenost od pláže: »  30 m.

Hotel ROYAL VILLAGE**** (Via Benedetto Croce) se nachází nedaleko centra letoviska, obklopen pře-
krásným olivovým hájem. Klientům nabízí recepci, Wi-Fi (informace o pokrytí na recepci), výtah (pouze 
v centrální části), bar, hotelovou restauraci, zahradu se slunečníky a lehátky, 2 venkovní bazény, dětský 
bazén, dětské hřiště, krytý bazén, půjčování kol (za poplatek 250 m od hotelu) a parkoviště (omezená 
kapacita). V průběhu letní sezóny jsou pořádány animace a hudební večery v piano baru. Hotelové pokoje 
Standard jsou elegantně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor, TV, minibar (za poplatek), klima-
tizaci a menší balkon nebo terasu. 

Vzdálenost od pláže: »  900 m.

Standard
Standard boční 
výhled na jezero

polopenze polopenze

a
16. 03. – 13. 04. 
05. 10. – 02. 11.

8820 9950

B
13. 04. – 27. 04. 
07. 09. – 14. 09.

11310 12440

C 27. 04. – 04. 05. 10340 11470

d
04. 05. – 25. 05. 
14. 09. – 05. 10.

10180 11310

E
25. 05. – 29. 06. 
24. 08. – 07. 09.

12570 13690

F 29. 06. – 13. 07. 14580 15680

G 13. 07. – 24. 08. 15680 16780

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 29.03. »
sleva 15% při objednávce v období 16.03. - 25.05. a 21.09. -  »
03.11. (min. pobyt 5 nocí)
zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba  »

V ceně » : polopenze (snídaně, oběd a večeře formou bufetu, včet-
ně vína, točeného piva, nealkoholických nápojů a vody) na osobu 
a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 137.
Slevy 3. a 4. osoba » : 6 let a výše ...50%. Děti do 6 let zdarma 
(včetně lůžka a stravy).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, za poplatek 20 €/den.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 17:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. 
min. pobyt 3 noci, v období 08.06. - 24.08. min. pobyt 4 noci.

Standard 
bez balkonu 

Standard 
s balkonem 

nebo terasou
Superior 

all inclusive

a
06. 04. – 13. 04. 
04. 05. – 18. 05. 
05. 10. – 12. 10.

8900 10950 12800

B
13. 04. – 20. 04. 
27. 04. – 04. 05. 
28. 09. – 05. 10.

9130 11330 13180

C
20. 04. – 27. 04. 
18. 05. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

10490 13620 15460

d 25. 05. – 01. 06. 11150 14290 16130

E
01. 06. – 22. 06. 
31. 08. – 07. 09.

12800 15950 17810

F
22. 06. – 29. 06. 
07. 09. – 14. 09.

10820 13950 15800

G 29. 06. – 24. 08. 16010 19880 21720

H 24. 08. – 31. 08. 14630 18200 20040

Co potěší:
sladkosti a minerální voda na pokoji na uvítanou »
zdarma vstupenka na osobu a pobyt do Gardalandu a Sea Life Aquarium při objed- »
návce v období 29.06. - 28.08. (min. pobyt 7 nocí)
sleva 20% v golfovém klubu Paradiso del Garda »
sleva 5% při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 29.06. - 05.07. (min. pobyt 6 nocí) »
3=2 pro 1 dospělého a 2 děti do 12 let při objednávce v období 06.04. - 29.06.  »
a 27.08. - 19.10.
zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba (Standard s balkonem, Superior) »

V ceně » : all inclusive (snídaně formou bufetu, lehký oběd, večeře formou bufetu, sa-
látový bar, dezerty, konzumace v baru 10:00 - 23:00 hodin ve výdejních automatech 
s nealkoholickými a alkoholickými nápoji, teplými nápoji a národními destiláty) na 
osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis a klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 137.
Slevy 3. a 4. osoba:  » 6-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Děti do 6 let zdarma 
(včetně lůžka a stravy).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (do 10 kg), mimo společné prostory. 
Příjezd/odjezd » : kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 1 
noc, v období 29.06. - 27.08. min. pobyt 4 noci, v období 19.04. - 21.04., 30.05. - 
01.06., 08.06. - 10.06. a 20.06. - 22.06. min. pobyt 2 noci.

více na azzurro.cz 
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RESIdENCE PaRadiSE

CAMPING aquaCaMP

Riva del Garda
rivadelgarda.azzurro.cz »

z Mikulova 773 km

z dolního dvořiště 578 km

z Ružinova 776 km

Rovereto Sud, dálnice A22 Brennero - 
Modena

Rovereto (20 km)

malebné městečko Riva del Garda (ve zkrat-
ce „Riva“) se nachází na severním cípu jezera 
Lago di Garda v nadmořské výšce 70 m. Je 
oblíbeným a vyhledávaným místem pro hor-
skou cyklistiku, vede odtud několik cyklistic-
kých tras. Díky větru ora, který fouká každý 
den odpoledne, se stává ideálním místem 
pro windsurfing. Riva kdysi spadala pod Be-
nátskou republiku, po jejím rozpadu pod Ra-
kousko-Uhersko a od roku 1918 spadá pod 
itálii, provincii Trento, celkový počet obyvatel 
městečka se pohybuje okolo 16000.

Porto di Brenzone
portodibrenzone.azzurro.cz »

z Mikulova 805 km

z dolního dvořiště 600 km

z Ružinova 790 km

Rovereto Sud, dálnice A22 Bolzano - 
Modena

Peschiera (37 km)

Vesnička Porto di Brenzone je malým přísta-
vem, jehož návštěvníci jsou především surfaři 
a jachtaři. Leží na východní straně jezera, na 
úpatí hory monte Baldo. naproti, na západní 
straně, padají skály prudce do jezera a vytvá-
ří nezapomenutelné panorama. Přímo proti 
letovisku leží malý ostrůvek.

charakter pláže
oblázky, prudší vstup do vody.

charakter pláže
oblázky, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 0,70 €/os./den.

RiVA DeL GARDA

Bungalow Comfort příklad

 Malý bungalow příklad  Karavan příklad

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena. 
Výše taxy v roce 2018: 1 €/os./den (děti do 
15 let zdarma).

Residence PARADISE (Via Padova) se nachází nedaleko pláže a cca 700 metrů od 
historického centra. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, výtah, bazén, zahrada, 
úschovna kol a surfů, zapůjčení kol, dětské hřiště, garáž a soukromé parkoviště. Klien-
ti mohou využívat služeb residence Filanda jako jsou například tenisové kurty (1 hodina 
zdarma, další za příplatek) a stolní tenis. Všechny apartmány mají vlastní sociální zaří-
zení, mikrovlnnou troubu, TV/SAT, topení, balkon nebo terasu a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  250 m.
mono  » (35 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
bilo »  (40-45 m²) - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  (55 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí nebo ložnice s manželskou postelí 
a ložnice s patrovou postelí (někde se dvěma lůžky), obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

Camping AQUACAMP (Via del Dosso) leží od jezera přes silnici v pozvolna stou-
pající stráni s nádherným výhledem na jezero. V blízkosti je hřiště na plážový volejbal 
a fotbal, kitesurf, plachtění, horolezectví a cyklistická stezka. Nedaleko od campingu 
je minimarket. Klientům je k dispozici Wi-Fi, půjčovna kol, fotbalové hřiště, stolní tenis 
a parkoviště. Camping není velký rozlohou, ale s dostatkem prostoru, u každého uby-
tování je terasa k posezení (většina s výhledem na jezero), sociální zařízení je společné 
nedaleko ubytování, tekoucí voda k dispozici vedle bungalowu nebo karavanu. Nové 
bungalowy Comfort jsou vkusně vybavené, mají navíc vlastní sociální zařízení, TV/
SAT a klimatizaci.

Vzdálenost od pláže: »  50 - 70 m.
malý bungalow »  - pokoj s manželskou postelí a obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem.
velký bungalow, Comfort »  - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma 
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Comfort se sociálním zařízením. 
karavan »  - pokoj se třemi lůžky, kuchyňka s lednicí.

malý 
bungalow 2

velký 
bungalow 4

bungalow 
Comfort 4

karavan 
mono 3

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

9570 11530 15430 10160

B 25. 05. – 01. 06. 10050 12220 16340 10530

C
01. 06. – 08. 06. 
22. 06. – 29. 06.

11240 13960 18610 11440

d 08. 06. – 15. 06. 10000 12160 16250 10470

E 15. 06. – 22. 06. 9500 11440 15310 10080

F 29. 06. – 31. 08. 12400 15260 20410 12780

G 31. 08. – 07. 09. 11060 13740 18310 11260

mono 2 bilo 4 bilo 5 trilo 6

a 13. 04. – 04. 05. 15630 18040 19990 25630

B 04. 05. – 11. 05. 12840 14920 16880 20870

C
11. 05. – 25. 05. 
05. 10. – 19. 10.

11720 13670 15630 18960

d 25. 05. – 01. 06. 13450 15780 17730 22690

E 01. 06. – 29. 06. 14370 16760 18700 24290

F 29. 06. – 13. 07. 17330 19840 22350 29070

G 13. 07. – 31. 08. 21990 27720 30520 35350

H 31. 08. – 07. 09. 18120 21090 23660 30160

i 07. 09. – 14. 09. 14910 17330 19370 25170

J 14. 09. – 21. 09. 13010 15310 17270 21920

K 21. 09. – 28. 09. 12760 15050 17010 21490

L 28. 09. – 05. 10. 11870 13870 15830 19320

V ceně » : pronájem bungalowu/karavanu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, kli-
matizace (pouze Comfort). 
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 139.
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : 2. parkovací místo 5 €/den, ložní prádlo 3,50 €/os. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v červenci a srpnu 
min. pobyt 7 nocí, v ostatních měsících na vyžádání min. pobyt 1 noc, u typu Comfort 
min. pobyt 3 noci.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 € (mono), 35 € (bilo), 40 € (trilo), pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 139.
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : postýlka 16 €/týden, ložní prádlo a ručníky 11 €/os., tenisový kurt (v res. 
Filanda) 10 €/hod.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 09:30 hod. min pobyt 4 noci.
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VILLAGGIO PaRCo dEL GaRda

V HOTEL MaRCo PoLo***

Garda 
garda.azzurro.cz »

z Mikulova 822 km

z dolního dvořiště 628 km

z Ružinova 795 km

Rovereto Sud, dálnice A22 Brennero - 
Modena

Peschiera (17 km)

město Garda se nachází pouhých 32 km 
od známého města Verona, rozkládá se na 
východním pobřeží jezera Lago di Garda, 
a je zároveň jedním z nejnavštěvovaněj-
ších míst u tohoto krásného jezera. V po-
lovině měsíce srpna se zde každoročně 
konají velké veslařské závody. Jako větši-
na měst v okolí se vyznačuje historickým 
centrem s křivolakými uličkami. Severně 
od města se pak nalézá výběžek San Vi-
gilio pyšnící se nádhernou vilou Guarienti 
s krásnou obrovskou zahradou. městečko 
Garda sousedí jižně s městečkem Bardoli-
no, známé svým výborným vínem, severně 
s Torri del Benaco a východně s městeč-
kem Costermano.

charakter pláže
oblázky, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena. 
Výše taxy v roce 2018: 0,80 €/os./den (děti 
do 15 let zdarma).

GARDA

Villaggio PARCO DEL GARDA (Via Guglielmo Marconi) se nachází 1 km od centra městečka 
Garda. Je umístěno v krásném přírodním prostředí s panoramatickým výhledem na jezero a okolí, 
obklopeno olivovníky a vinicemi na prostorném pozemku. Součástí villaggia je recepce, Wi-Fi ve spo-
lečných prostorách (za poplatek), bazén pro dospělé a dětský bazén, solární terasa, minimarket, 
restaurace (možnost dokoupení polopenze), pizzerie, bar, dětské hřiště, stolní tenis, tenisové kurty (za 
poplatek) a nehlídané parkoviště. Všechny apartmány, bungalowy a vilky mají vlastní sociální zařízení 
(vilky dvě), fén, TV, trezor, topení (na vyžádání, za poplatek), mikrovlnnou troubu (mimo bilo), balkon 
nebo terasu, u bungalowů a vilek je navíc venkovní krb. 

Vzdálenost od pláže: »  800 m.
bilo »  (35 m²) - ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.
quadri »  (80 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem.

Hotel MARCO POLO*** (Via Dei Cipressi) se nachází cca 1 km od centra městečka Garda. Součástí 
hotelu je recepce, výtah, hala s TV, bar, restaurace, pizzerie, bazén, zahrada, dětské hřiště, stolní tenis 
a parkoviště. Wi-Fi ve společných prostorách a tenisové kurty jsou za příplatek. Hotelové pokoje jsou umís-
těny ve třech budovách, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, topení, trezor a balkon 
nebo terasu s panoramatickým výhledem.

Vzdálenost od pláže: »  600 m.

polopenze

a

06. 04. – 13. 04. 
27. 04. – 25. 05. 
21. 09. – 28. 09. 
12. 10. – 26. 10.

7470

B

13. 04. – 27. 04. 
01. 06. – 08. 06. 
22. 06. – 06. 07. 
14. 09. – 21. 09.

7860

C 25. 05. – 01. 06. 7640

d
08. 06. – 22. 06. 
06. 07. – 13. 07. 
24. 08. – 14. 09.

9430

E 13. 07. – 24. 08. 10820

F 28. 09. – 12. 10. 8030

Co potěší:
zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba.  »

V ceně » : polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 me-
nu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém 
pokoji.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 140.
Slevy 3. a 4. osoba » : 6-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Děti do 
6 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
Příplatky » : postýlka 5 €/den, tenisový kurt cca 10 €/hodina, Wi-Fi 
4 €/den.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. 
min. pobyt 3 noci.

apartmán bungalow vilka

a bilo 2/3 trilo 4/5 quadri 6/7

a
06. 04. – 13. 04. 
27. 04. – 25. 05. 
21. 09. – 26. 10.

5750 8270 9880

B

13. 04. – 27. 04. 
01. 06. – 08. 06. 
22. 06. – 06. 07. 
14. 09. – 21. 09.

8500 12180 14940

C 25. 05. – 01. 06. 6540 9390 11330

d
08. 06. – 22. 06. 
06. 07. – 13. 07. 
24. 08. – 14. 09.

11170 18010 21890

E 13. 07. – 24. 08. 13470 21320 24690

V ceně » : pronájem apartmánu/bungalowu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, 
plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 58 € (apartmán, bunga-
low), 78 € (vilka), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 140.
Vratná kauce » : 150 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 10 €/os., ložní prádlo a ručníky 15 €/os., po-
stýlka nebo židlička 5 €/den, topení 55 €/týden. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., 
kdykoli v období A,B min. pobyt 3 noci.

 Vilka příklad

 apartmán příklad

» residence RUSTiCo (Garda)

Residence se nachází v klidné části letoviska s 
výhledem do údolí, cca 1 km od centra letovis-
ka. V blízkosti se nachází supermarket, restau-
race a pizzerie. Klientům nabízí velkou zahradu 
s bazénem, pračku, Wi-Fi, společné barbecue, 
menší dětské hřiště a parkoviště. 

» PARK hotel oASi**** (Garda)

Hotel stojí na klidném místě obklopený překrás-
nou udržovanou zahradou. Součástí  hotelu je 
recepce, výtah, Wi-Fi ve společných prosto-
rách, zahrada, dětské hřiště, kongresový sál, 
bar, restaurace, bazén, solární terasa s lehátky 
a parkoviště.

Více informací najdete na 
garda.azzurro.cz

více na azzurro.cz 
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V SPoRT HOTEL oLiMPo****

CAMPING BELLa iTaLia

Garda 
garda.azzurro.cz »

Peschiera del Garda 
peschieradelgarda.azzurro.cz »

z Mikulova 810 km

z dolního dvořiště 628 km

z Ružinova 777 km

Peschiera, dálnice A4 Palmanova-
Tarvisio.

Peschiera 

Peschiera del Garda je nejjižněji umístěným 
městečkem u italského jezera Lago di Gar-
da. Lago di Garda je proslulé svými perfekt-
ními podmínkami pro windsurfing, kterého 
si můžete užívat i ve sportovně vybaveném 
letovisku Peschiera del Garda, které je zá-
roveň ideálním výchozím místem pro exkur-
ze do různých italských měst a také do vel-
mi oblíbeného zábavního parku Gardaland. 
Peschiera del Garda je i důležitá železniční 
zastávka mezi Venezia - milano a nachází 
se zde i začátek cyklistické stezky dlouhé 
40 km.

charakter pláže
oblázky, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 0,50 €/os./den.

PeSChieRA DeL GARDA

GARDA

SPORT hotel OLIMPO**** (Località Ca’ Madrina) je obklopen prostorným parkem plným zeleně, na-
chází se cca 500 m od centra a od jezera na krásném panoramatickém místě. Hotel je klimatizovaný, 
má 78 pokojů, recepci, výtah, venkovní bazén (25x13 m) se slunečníky a lehátky, 5 tenisových kurtů 
(za příplatek), fitness, plně vybavený moderní kongresový sál pro 400 osob, 6 salonků, bar, restaurace, 
Wi-Fi ve společných prostorách a parkoviště. Hotelové pokoje Standard jsou vybaveny vlastním sociál-
ním zařízením s fénem, TV/SAT, telefonem, klimatizací (červenec-srpen) i topením, minibarem, trezorem 
a balkonem. Pokoje Economy jsou umístěny v depandanci (cca 500 m od centrální budovy), jsou menší 
a nemají klimatizaci.

Vzdálenost od pláže:  » 500 m.

Camping BELLA ITALIA (Via Bella Italia) je největším campingem na celém pobřeží jezera 
Lago di Garda. Nachází se cca 1 km od centra městečka Peschiera del Garda a cca 7 km od 
zábavního parku Gardaland. Klientům je k dispozici recepce, bar, restaurace, pizzerie, super-
market, menší aquapark s 5 bazény (olympijský, pro dospělé, dětské bazény se skluzavkami 
a prolézačkami), slunečníky a lehátka, hřiště na malou kopanou, volejbalové a basketbalové hřiš-
tě, stolní tenis, petanque, dětské hřiště a animace pro děti i dospělé. Za poplatek jsou tenisové 
kurty, půjčovna kol, skákací hrady, trezory, prádelna a Wi-Fi. Mobilhomy jsou moderně vybave-
né, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue, 
venkovní posezení a vyhrazené parkovací místo. Typ Premium je prostornější.

Vzdálenost od pláže: »  600 m.
Standard  » (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvý-
šeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.
Premium  » (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s gaučem a kuchyňským koutem, 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

Standard 4 Premium 4

a 23. 03. – 13. 04. 8270 12500

B 13. 04. – 27. 04. 10110 12500

C 27. 04. – 11. 05. 10660 12500

d 11. 05. – 25. 05. 10660 12870

E 25. 05. – 01. 06. 14710 17470

F 01. 06. – 08. 06. 12870 17470

G 08. 06. – 15. 06. 16290 19000

H 15. 06. – 22. 06. 18240 20980

i 22. 06. – 29. 06. 20070 23710

J 29. 06. – 06. 07. 26450 31010

K 06. 07. – 13. 07. 29630 34110

L 13. 07. – 10. 08. 34110 35910

M 10. 08. – 17. 08. 32320 35910

n 17. 08. – 24. 08. 25540 31010

o 24. 08. – 31. 08. 20980 25540

P 31. 08. – 07. 09. 15630 18390

q 07. 09. – 14. 09. 11950 12870

R 14. 09. – 28. 09. 11030 12500

S 28. 09. – 02. 11. 9190 12500

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
7=4 a 4=3 v období 23.03. - 13.04., 11.05. - 25.05. a 14.09. - 03.11. »
7=5 v období 13.04. - 27.04., 25.05. - 08.06. a 07.09. - 14.09. »
7=6 v období 27.04. - 11.05., 08.06. - 22.06. a 31.08. - 07.09.  »
14=10 v období 13.04. - 11.05. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Premi-
um), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 141.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/
dvoulůžko, plážová osuška 8 €, postýlka, dětská židlička nebo vanička 2 €/
ks/den, klimatizace 5 €/den, půjčovna kol 12 €/den.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota, středa 16:00 - 20:00 hod. / sobota, středa do 10:00 
hod., kdykoli v období 27.04. - 11.05. a 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí, 
v období 23.03. - 27.04., 11.05. - 08.06. a 07.09. - 03.11. min. pobyt 3 noci.

Economy Standard

polopenze

a

06. 04. – 13. 04. 
27. 04. – 25. 05. 
21. 09. – 28. 09. 
12. 10. – 26. 10.

8140 9280

B

13. 04. – 27. 04. 
01. 06. – 08. 06. 
22. 06. – 06. 07. 
14. 09. – 21. 09.

8750 9650

C 25. 05. – 01. 06. 8400 9440

d
08. 06. – 22. 06. 
06. 07. – 13. 07. 
24. 08. – 14. 09.

9200 10320

E 13. 07. – 24. 08. 10820 12150

F 28. 09. – 12. 10. 8440 9580

Co potěší:
zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba  »

V ceně » : polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, 
salátový bar, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, 
klimatizace (Standard).
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 140.
Slevy 3. a 4. osoba:  » 6-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Děti do  
6 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
Příplatky » : postýlka nebo židlička 5 €/den, tenisový kurt cca 
10 €/hod. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., 
min. pobyt 3 noci.
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CAMPING EdEn

CAMPING BuTTERFLy

Standard 4 Premium 4

a
20. 04. – 11. 05. 
14. 09. – 21. 09.

9190 11030

B 11. 05. – 08. 06. 11030 12870

C 08. 06. – 15. 06. 12770 17330

d 15. 06. – 22. 06. 14590 18240

E 22. 06. – 29. 06. 16420 20070

F 29. 06. – 06. 07. 20070 27360

G 06. 07. – 13. 07. 25540 28280

H 13. 07. – 03. 08. 30520 35010

i 03. 08. – 10. 08. 30520 34110

J 10. 08. – 17. 08. 27830 32320

K 17. 08. – 24. 08. 21550 26030

L 24. 08. – 31. 08. 17330 20980

M 31. 08. – 07. 09. 13790 16550

n 07. 09. – 14. 09. 11030 11030

Standard 4 Premium 4

a 16. 03. – 13. 04. 7350 10110

B 13. 04. – 27. 04. 8270 11030

C
27. 04. – 11. 05. 
14. 09. – 02. 11.

7350 11030

d 11. 05. – 25. 05. 9190 11030

E 25. 05. – 01. 06. 11950 13790

F 01. 06. – 08. 06. 11950 14710

G 08. 06. – 15. 06. 13790 18390

H 15. 06. – 22. 06. 14590 18240

i 22. 06. – 29. 06. 14590 19150

J 29. 06. – 06. 07. 20980 26450

K 06. 07. – 13. 07. 24630 30100

L 13. 07. – 20. 07. 29190 32840

M 20. 07. – 10. 08. 28730 33220

n 10. 08. – 17. 08. 26930 31420

o 17. 08. – 24. 08. 20070 25540

P 24. 08. – 31. 08. 15510 20070

q 31. 08. – 07. 09. 11860 14590

R 07. 09. – 14. 09. 10110 13790

Peschiera del Garda 
peschieradelgarda.azzurro.cz »

PeSChieRA DeL GARDA

SAn FeLiCe DeL BenACo 

» residence eDen (Peschiera del Garda)

Residence se nachází v rozlehlém resortu 
s rozlohou 80 ha, ve kterém jsou další  3 hotely, 
sportovní centrum, 2 wellness centra a nové 
bazény. Součástí residence je prostorný bazén 
s barem a Wi-Fi. K dispozici je nekryté parko-
viště. Hostům residence jsou dále k dispozici 
služby nedalekého Parc hotelu: Wi-Fi, 3 bary, 
2 restaurace, bazén pro dospělé a dětský ba-
zén se solární terasou se slunečníky a lehátky, 
tenisový kurt, fotbalové a volejbalové hřiště, 
úschovna kol, parkoviště, garáže, wellness 
centrum s krytým bazénem, saunou, tureckou 
lázní, soláriem a posilovnou. Pro děti je k dis-
pozici mini a junior klub, dětské hřiště, herna 
s videohrami, biliár a zábavné animační pro-
gramy.

Více informací najdete na 
peschieradelgarda.azzurro.cz

San Felice del Benaco 
sanfelicedelbenaco.azzurro.cz »

z Mikulova 838 km

z dolního dvořiště 628 km

z Ružinova 811 km

Desenzano , dálnice A4 Milano Venezia 

Peschiera (30 km)

Pěkné městečko San Felice del Benaco 
(v místním dialektu „San Filis“) spadající do 
regionu Lombardie se nachází na západní 
straně jezera, 6 km jihovýchodně od měs-
tečka Saló a 35 km severovýchodně od 
města Brescia. městečko má 3 centra, a to 
San Felice, Portese a Cisano, patří k němu 
i ostrůvek isola del Garda ve vlastnictví ro-
diny Borghese Cavazza.

charakter pláže
oblázky, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena. 
Výše taxy v roce 2018: 1 €/os./den (děti do 
15 let zdarma).

Moderní camping BUTTERFLY (Lungolago Giuseppe Garibaldi) se nachází přímo u jezera 
a cca 700 m od železniční zastávky a 500 m od centra malebného městečka Peschiera del 
Garda. Součástí campingu je recepce, Wi-Fi (za poplatek), restaurace, pizzerie, bar, bazén pro 
dospělé a pro děti (cca 15.04. - 15.09.), miniklub, volejbalové hřiště, hřiště na malou kopanou, 
stolní tenis, dětské hřiště a supermarket. Za poplatek je prádelna, pronájem lodě, herna, půjčení 
kol a lehátka u bazénu. Camping je svojí charakteristikou vhodný především pro rodiny s dětmi. 
Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, 
klimatizaci (za poplatek), barbecue a kryté venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno par-
kovací místo. Typ Premium je prostornější. 

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
Standard  » (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvý-
šeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.
Premium  » (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s gaučem a kuchyňským koutem, 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

Ideálně situovaný camping EDEN (Via Preone) se nachází nedaleko jezera a cca 2 km od cen-
tra městečka San Felice del Benaco. Součástí campingu je recepce, bar, restaurace - pizzerie 
s výhledem na jezero, supermarket, 2 bazény pro dospělé se slunečníky a lehátky (omezená 
kapacita), dětský bazén se skluzavkou, hřiště na volejbal a basketbal, stolní tenis, animace 
(červenec, srpen) a dětské hřiště. Dále za poplatek trezor, prádelna, hřiště na malou kopanou, 
tenisové kurty, půjčovna kol a Wi-Fi. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, 
všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a kryté venkovní pose-
zení. Pro každé ubytování je vyhrazeno jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  400 m.
Standard  » (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvý-
šeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.
Premium  » (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s gaučem a kuchyňským koutem. 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
7=4 a 4=3 v období 11.05. - 25.05. a 14.09. - 22.09. »
7=5 v období 20.04. - 11.05., 25.05. - 08.06. a 07.09. - 14.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »
14=10 v období 20.04. - 11.05., 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 € (Standard), 50 € (Premium), 
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 142. 
Vratná kauce:  » 100 €. 
K dokoupení:  » 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/
dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na 
vyžádání při rezervaci).
Zvířata:  » nepovolena. 
Příjezd/odjezd:  » sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli 
v období 27.04. - 11.05. a 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí, v období 20.04. 
- 27.04., 11.05. - 08.06. a 07.09. - 21.09. min. pobyt 3 noci.

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
7=4 a 4=3 v období 16.03. - 13.04., 11.05. - 25.05. a 14.09. - 03.11. »
7=5 v období 13.04. - 27.04., 25.05. - 08.06. a 07.09. - 14.09. »
7=6 v období 27.04. - 11.05., 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »
14=10 v období 13.04. - 11.05., 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 € (Standard), 50 € (Premi-
um), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 141.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/
dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše 
na vyžádání při rezervaci).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (pouze Standard, max. jedno zvíře  
do 15 kg), na dotaz za poplatek 5 €/den a 20 €/úklid. 
Příjezd/odjezd » : Premium: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 
hod., kdykoli v období 27.04. - 11.05. a 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí, 
kdykoli v období 16.06. - 27.04., 11.05. - 08.06. a 07.09. - 03.11. min. pobyt 
3 noci. Standard: kdykoli v období 27.04. - 11.05. a 08.06. - 22.06. min. po-
byt 7 nocí, kdykoli v období 16.03. - 27.04., 11.05. - 08.06., 22.06. - 06.07. 
a 07.09. - 03.11. min. pobyt 3 noci.

 Standard  příklad

 Standard  příklad Premium příklad

více na azzurro.cz 
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Camping TOSCOLANO (Via Religione) je postaven za zdmi starobylého kláštera ze 14. 
století, obklopen velkými květinovými zahradami. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, 
restaurace, pizzerie, minimarket, bar, bazén a dětský bazén, hřiště na malou kopanou, dět-
ské hřiště a animace (cca 01.07. - 31.08.). Dále za poplatek tenisové kurty (antuka) a fotba-
lové hřiště. Mobilhomy mají vlastní sociální zařízení (typ Luxus dvojí), kávovar, TV, klimatizaci 
(za poplatek), malou terasu a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  50 - 200 m.
mobilhome  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau-
čem a kuchyňským koutem. U typu Luxus je jako 6. osoba povoleno pouze dítě do 25 kg 
(vyvýšené lůžko v jedné z ložnic nebo rozkládací dvougauč v obývacím pokoji).

CAMPING ToSCoLano

V PaRK HOTEL CaSiMiRo ViLLaGE ****

mobilhome 4 mobilhome 5
mobilhome 
Luxus 5/6

a 13. 04. – 27. 04. 11430 12570 14340

B
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 26. 10.

10340 11490 13330

C
25. 05. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

14140 15280 16870

d 15. 06. – 22. 06. 15510 16650 18820

E
22. 06. – 13. 07. 
24. 08. – 31. 08.

17330 18470 21430

F 13. 07. – 24. 08. 22890 24010 26930

San Felice del Benaco 
sanfelicedelbenaco.azzurro.cz »

SAn FeLiCe DeL BenACo

»  camping CiSAno & SAn ViTo  
(Cisano del Bardolino)

Camping je rozdělen do dvou částí, Cisano se 
nachází přímo u jezera a u 800 m dlouhé pláže, 
San Vito se nachází ve vyšší poloze cca 500 m 
od jezera. Obě části jsou propojené podcho-
dem. Součástí campingu Cisano je bazén se 
skluzavkami, hydromasážní vana a dětský ba-
zén, camping San Vito má jeden bazén. Klien-
tům je k dispozici recepce, 2 restaurace s piz-
zerií, bar, supermarket, dětské hřiště, za popla-
tek Wi-Fi, prádelna, trezor a skákací hrady. 

Více informací najdete na 
cisanodelbardolino.azzurro.cz

ToSCoLAno

Toscolano-Maderno 
toscolanomaderno.azzurro.cz »

z Mikulova 814 km

z dolního dvořiště 621 km

z Ružinova 866 km

Brescia-Est, dálnice A23 Palmanova-
Tarvisio

Desenzano

Toscolano-maderno se nachází přímo u jeze-
ra, na západní straně Lago di Garda. od roku 
1928 jsou to dvě samostatná městečka Tos-
colano a maderno, která rozděluje bystřina, 
každé má svoje náměstí a radnici. nachází se 
zde známá papírna, která funguje již od 13. 
století. Tato část Lago di Garda je velmi oblí-
bená turisty, jelikož je zde promenáda kolem 
jezera a krásný pohled na jezero.

charakter pláže
oblázky, volná, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena. 
Výše taxy v roce 2018: 0,80 €/os./den (děti 
do 13 let zdarma).

PARK hotel CASIMIRO VILLAGE**** (Via Porto Portese) se nachází přímo u břehu 
jezera, v krásném zálivu Saló a cca 5 km od stejnojmenného městečka. Hotel je ob-
klopen zelení s nádherným výhledem na východní pobřeží jezera a hory, jeho součástí 
je recepce, výtahy, Wi-Fi, restaurace, bar a piano bar, 2 venkovní bazény se sluneč-
níky a lehátky (omezená kapacita) s výhledem na jezero (za příplatek, v období 01.06. 
- 07.09.), krytý bazén (vstup pouze pro starší 16 let), wellness centrum (od 16 let, 
za poplatek), posilovna, dětské hřiště a nehlídané parkoviště (omezená kapacita). Pro 
děti jsou pořádány zábavné animační programy v rámci miniklubu (4-12 let, v období 
30.05. - 07.09.) a pro dospělé 5x týdně večery s živou hudbou. Hotelové pokoje jsou 
vkusně vybavené s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, telefonem, trezorem, 
klimatizací a topením, některé s balkonem (na vyžádání). 

Vzdálenost od pláže: »  10 m.

bez výhledu na jezero  s výhledem na jezero

polopenze plná penze polopenze plná penze

a
16. 03. – 13. 04. 
05. 10. – 02. 11.

11880 14140 13010 15270

B
13. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 05. 10.

13120 15380 14250 16520

C
25. 05. – 29. 06. 
24. 08. – 07. 09.

15260 17510 16380 18630

d 29. 06. – 13. 07. 18180 20420 19300 21550

E 13. 07. – 24. 08. 18550 20760 19660 21860

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 16.03. - 25.05. a 21.09. - 03.11. (min. pobyt 5 nocí) »
3=2 pro 2 dospělé a 1 dítě do 12 let (min. pobyt 7 nocí) »
zdarma 1 vstup na osobu a pobyt do wellness centra »

V ceně » : polopenze nebo plná penze (snídaně, oběd a večeře formou bufetu včetně vody, 
limonády, piva a domácího vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatiza-
ce.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 142.
Slevy 3. a 4. osoba:  » 2 roky a výše ...50%. Děti do 2 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
Příplatky » : dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou +50%, postýlka 8 €/den, plážový ser-
vis 10 €/den, slunečník u bazénu s výhledem na moře 5 €/den, wellness 7 €/os./vstup, 
35 €/os./týden.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/den.
Příjezd a odjezd » : kdykoli 17:00 - 22:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci, 
v období 08.06. - 24.08. min. pobyt 4 noci.

Co potěší: (nelze kombinovat)
sleva 10% při objednávce do 29.03. »
7=6 v období 18.04. - 08.06. a 07.09. - 12.10. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěreč-
ný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), ložní prádlo.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 143.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 6 €/den, 2. parkovací místo 5 €/den, ručníky 5 €/os., 
výměna ložního prádla 10 €/os.
Zvířata » : na dotaz, za poplatek 7 €/den.
Příjezd/odjezd » : středa, sobota 15:00 - 22:00 hod. / středa, sobota do 10:00 
hod. (není možný pobyt středa-sobota nebo sobota-středa) min. pobyt 7 nocí, 
v období 08.06. - 29.06. a 31.08. - 07.09. min. pobyt 4 noci, kdykoli v období do 
08.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci.

více na azzurro.cz 


