Liguria
• protáhlý pobřežní region proslavený pěstováním květin, které se odsud exportují
do celého světa
• nachází se na severozápadě Itálie a hraničí s Francií, kam je zajímavé si zajet
a navštívit známá městečka azurového pobřeží jako jsou Monte Carlo, Nice,
Cannes či Saint-Tropez.
• velká část regionu je hornatá, nejznámějšími místy jsou Sanremo díky svému
hudebnímu festivalu, Portofino pro malebnou architekturu plnou barev nebo
překrásná oblast Cinque Terre, spadající pod světové dědictví UNESCO.
Nabídka letovisek regionu Liguria
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Bordighera

Residence Baia La Ruota

»» bordighera.azzurro.cz
z Mikulova

1196 km

z Dolního Dvořiště

1020 km

z Ružinova

1196 km

Bordighera, A10 Genova - Ventimiglia
Bordighera
Městečko Bordighera se nachází pouhých
15 km od hranic Itálie a Francie a je ideálním
strategickým bodem pro ty, kteří chtějí navštívit a poznat oblast Ligurie, ale zároveň
i známá místa jako je Monaco (17 km), Nice
(46 km) nebo slavné festivalové městečko
Cannes (80 km). Městečko bylo založeno ve
4. století př. n. l. a je proslulé florou - vyvážejí se odsud květiny a zdejší listy palem se
používají při oslavách květnové neděle v bazilice sv. Petra v Římě.

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

trilo 6
Nově postavený a pečlivě udržovaný komplex RESIDENCE BAIA
LA RUOTA (Via Madonna della Ruota) se nachází na úpatí Alp, 8 km
od Sanrema a cca 20 km od francouzských hranic. Lokalita je proslulá
svým mírným podnebím, teplota zde ani v zimních měsících neklesá pod
10 stupňů, proto je místo výbornou volbou pro letní dovolenou. Centrum
letoviska je vzdáleno cca 3 km, obchodní centrum cca 2 km a autobusová
zastávka 100 m. Skládá se ze 48 apartmánů umístěných převážně ve
vilkách se zahrádkou, první řada vilek se nachází pouhé 4 m od pláže.
Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, bazén (12x5,5 m) s lehátky,
dětskou částí a výhledem na moře, malebná privátní pláž se slunečníky
a plážovými křesly, menší písečná pláž vhodná pro děti a parkoviště.
Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení,
fén (na vyžádání), TV, klimatizaci, myčku (mimo apartmánu mono 2 bez
výhledu na moře) a zahrádku s terasou nebo balkon. Většina apartmánů
má výhled na moře nebo do zahrady. Apartmány trilo mají navíc pračku
(ostatní pouze některé). Villaggio je v provozu celoročně.
»» Vzdálenost od pláže: 10 - 100 m.
»» mono (17-20 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo dvěma gauči a kuchyňským koutem.
»» bilo (30-40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (54 m²) - ložnice s manželskou postelí a jedním vyvýšeným lůžkem,
ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.

pobytová taxa

trilo 6

Pro rok 2019 zatím není stanovena.
V roce 2018 nebyla vyhlášena.
bez výhledu na moře

s výhledem na moře

mono 2

bilo 4

mono 2

bilo large 4

trilo 6

A

05. 01. – 08. 06.
21. 09. – 28. 12.

13570

22710

15230

27690

34610

B

08. 06. – 13. 07.
31. 08. – 21. 09.

17710

26710

20170

34070

40880

C

13. 07. – 03. 08.

21800

31340

24530

36790

46330

D

03. 08. – 17. 08.

25620

38150

28620

50420

62680

E

17. 08. – 31. 08.

21800

31340

24530

36790

62680

bordighera

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, plážový servis
(cca červen-září).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (mono), 65 € (bilo), 70 € (trilo), kuchyňský kout
uklízí klienti sami, jinak za další poplatek dle znečištění, pobytová taxa viz str. 131.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: přistýlka 70 €/týden, postýlka (bez ložního prádla) 50 €/týden, ložní prádlo a ručníky 13 €/os.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. min. pobyt 7 nocí, kdykoli na
vyžádání a za poplatek +10% min. pobyt 3 noci. Příjezd po 20:00 hod. za poplatek 20 €.

Residence Laura

bilo 4

Pětipatrová residence LAURA (Via degli Amici) se nachází na klidném místě, cca 200 m od obchodů, restaurací,
barů a cca 1 km od centra městečka. Pobřežní promenáda pak nabízí množství kaváren a barů k posezení při večerních procházkách. Místo je výborným výchozím bodem pro návštěvu měst proslulých mimo jiné i svými casiny
a to Sanremo (13 km) nebo Monte Carlo (23 km). Residence se skládá se ze 48 apartmánů, klientům je k dispozici
recepce s Wi-Fi, výtah (90x50 cm), menší zahrada, prádelna (za poplatek), venkovní střešní terasa s křesílky,
slunečníky a krásným výhledem na okolí, parkoviště (na vyžádání při rezervaci, za poplatek). Cca 150 - 250 m je
volná i placená pláž, residence nabízí zvýhodněné ceny plážového servisu, bližší informace na recepci. Na 2 hodiny
denně je zdarma dostupné Wi-Fi pro celou oblast poskytnuté od města Bordighera. Všechny apartmány jsou
funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV, myčku, topení, klimatizaci (přenosná, na vyžádání, za
poplatek) a malou zahrádku nebo balkon (některé s výhledem na moře). Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové
apartmány. Residence je v provozu celoročně.
»» Vzdálenost od pláže: 250 m.
»» bilo (38 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo dvěma gauči a kuchyňským koutem.

A

05. 01. – 30. 03.
05. 10. – 21. 12.

9770

B

30. 03. – 08. 06.
07. 09. – 05. 10.

11720

C

08. 06. – 06. 07.
24. 08. – 07. 09.

14400

D

06. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

16900

E

03. 08. – 17. 08.

20980

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 60 € (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za další poplatek dle znečištění), pobytová taxa viz str. 131.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: přistýlka 70 €/týden, postýlka (bez ložního
prádla) 50 €/týden, ložní prádlo a ručníky 13 €/os., klimatizace 70 €/týden (přenosná), parkovací místo 5 €/den (vše na
vyžádání), prádelna 2 €/žeton.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli na vyžádání min. pobyt 3 noci za poplatek +10%. Příjezd po 20:00 hod. za poplatek 20 €.

Liguria
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Santo Stefano
al Mare

Residence Marina degli Aregai

»» santostefanoalmare.azzurro.cz
z Mikulova

1195 km

z Dolního Dvořiště

1168 km

z Ružinova

1170 km

bez výhledu na moře

Arma di Taggia, A10 Genova - Ventimiglia
Arma di Taggia
Menší letovisko Santo Stefano al Mare s necelými 2500 obyvateli se nachází v půli cesty mezi městy Sanremo a Imperia, která je zároveň
i provincií, pod kterou městečko spadá. Santo
Stefano díky turistickému přístavu Marina degli
Aregai pravidelně získává ocenění Bandiera
Blu (modrá vlajka) za kvalitu pláží a moře.

charakter pláže
písčitá, placená.

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

Santo Stefano al Mare

BX mono 4
Residence MARINA DEGLI AREGAI (Via Gianni Cozzi) se nachází přímo na pláži a u turistického přístavu, cca 200 m od nejbližších obchodů a restaurací, centrum městečka je vzdáleno
cca 1,4 km. Od přístavu podél kouzelného pobřeží vede 24 km dlouhá cyklistická trasa až do
Ospedaletti nebo San Lorenzo al Mare. Komplex se rozděluje na hotelovou a rezidenční část se
104 apartmány, nabízí recepci, výtah, restauraci (možnost dokoupení stravy), bar, Wi-Fi ve společných prostorách, společenskou místnost s TV, solární terasu, zahradu, dětské hřiště, půjčovnu kol (za poplatek) a parkoviště. V blízkosti se nachází tenisové kurty a potápěčské centrum,
prádelna a minimarket. Všechny apartmány jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, telefon, mikrovlnnou troubu, klimatizaci, topení a balkon nebo terasu.
Apartmány typ BX jsou všechny mezonetové, typ B pouze jeden. Na vyžádání jsou k dispozici
bezbariérové apartmány. Informace o dalším typu apartmánu na azzurro.cz.
»» Vzdálenost od pláže: 20 m.
»» mono (30 m²) - otevřené mezipatro s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo 4 (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.

Diano Marina

s výhledem na moře

BX mono 4

B bilo 4

B bilo 4

A

13. 04. – 20. 04.

13500

17000

20950

B

20. 04. – 27. 04.

14130

17900

21690

C

27. 04. – 18. 05.
14. 09. – 02. 11.

12870

16090

20220

D

18. 05. – 25. 05.

13120

16230

20360

E

25. 05. – 15. 06.
07. 09. – 14. 09.

14590

17100

21210

F

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 07. 09.

16420

21660

23490

G

29. 06. – 13. 07.

17280

22440

25360

H

13. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

23120

29180

32540

I

03. 08. – 17. 08.

25810

31420

35240

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 29.03.
»» sleva 10% při objednávce od 30.03. - 31.05. v období od 14.09.
»» 5=4 v období do 18.04. a od 30.09.
»» 7=6 v období 22.04. - 24.05. a 14.09. - 06.10.
»» 14=12 v období 24.05. - 28.06. a 07.09. - 13.10.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, ručníky a utěrky, klimatizace, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí
klienti sami).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 132.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka nebo postýlka 10 €/den (obojí na vyžádání), plážový
servis (cca 01.06. - 15.09.) 18 €/půlden nebo 25 €/den, snídaně 15 €/os./den,
večeře 35 €/os./den (děti do 3 let zdarma, 3 - 11 let sleva 50%, zvýhodněná
cena pro pobyt s polopenzí na vyžádání v CK).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. min. pobyt
7 nocí, kdykoli v období do 31.05. a od 07.09. min. pobyt 3 noci, v období
01.06. - 05.07. a 25.08. - 06.09. min. pobyt 5 nocí, kratší pobyt na vyžádání
(za poplatek).

Residence Orchidea

»» dianomarina.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1150 km
976 km
1147 km

San Bartolomeo al Mare, dálnice A10
Janov – Savona - Ventigmiglia
Diano Marina
Velké přímořské letovisko Diano Marina leží v oblasti zvané Riviera degli Olivi. Riviéra
dostala název podle olivových plantáží, které
v této oblasti z větší části nahradily pro celou
západní Ligurii tak typické květiny.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
V roce 2018 nebyla vyhlášena.
Diano Marina
Residence ORCHIDEA (Via Cà Rossa) má celkem 30 apartmánů, nachází se na klidném místě
ve východní části letoviska, cca 1 km od centra města. Hostům je k dispozici recepce s trezorem, Wi-Fi ve společných prostorách, společenská místnost s TV/SAT, zahrada, solární terasa,
bazén (15x4 m, v provozu cca květen - září) s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, prádelna (na
žetony), stolní tenis, tenisový kurt, nehlídané parkoviště (omezená kapacita) a garáž (na vyžádání,
za poplatek). Půjčovna kol a skútrů (obojí za poplatek) je vzdálena cca 500 m, nejbližší půjčovna
plachetnic a potápěčské centrum se nachází cca 1 km od residence. Všechny apartmány jsou
vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, troubu, topení, mikrovlnnou troubu a fén (obojí na
vyžádání), TV/SAT, Wi-Fi (slabý signál) a balkon.
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Liguria

»» Vzdálenost od pláže: 500 m.
»» bilo (50-55 m²) - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem, rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60-65 m²) - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, menší ložnice s patrovou
postelí (pouze pro děti do 12 let), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím
lůžkem a kuchyňským koutem. 6. a 7.osoba pouze dítě do 12 let.

bilo 5

trilo 5/7

A

02. 03. – 01. 06.
14. 09. – 02. 11.

8270

9880

B

01. 06. – 22. 06.
07. 09. – 14. 09.

13000

14590

C

22. 06. – 06. 07.
31. 08. – 07. 09.

16300

17900

D

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

19300

20870

E

03. 08. – 24. 08.

25590

27270

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 29.03.
»» 7=6 v období do 19.04., 22.04.- 24.05. a od 07.09.
»» 14=12 v období 17.05. - 22.06.
»» 21=14 v období do 24.05. a od 07.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 132.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., ložní prádlo a ručníky 10
€/os., pračka 3 €/žeton, postýlka 16 €/týden a garáž 25 €/týden (obojí na
vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období A min. pobyt 4 noci.

Ceriale

Villaggio Il Paese di Ciribi

»» ceriale.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1124 km
955 km
1110 km

Borghetto Santo Spirito, dálnice A10
Janov – Ventigmiglia
Ceriale

Villaggio IL PAESE DI CIRIBI (Via Asti) se nachází na klidném místě v zeleni olivovníků a je
vzdáleno cca 2000 m od centra městečka a cca 800 m od obchodního centra. V těsné blízkosti
villaggia je obrovský aquapark Le Caravelle s bezpočtem vodních atrakcí, kam mají klienti vstup
zdarma (cca od 09.06. - 08.09.) mimo zónu wellness (za poplatek). Klientům je k dispozici recepce s trezorem a Wi-Fi, spaghetteria (otevřena jen večer v období cca červen - polovina září),
bar (stejná provozní doba s recepcí v období cca červen - srpen), bazén pro dospělé s vířivkou,
lehátky a dětský bazén (bazény v provozu cca květen - září), solární terasa, dětské hřiště, zahrada, hřiště na petanque, malou kopanou a volejbal (večerní osvětlení za poplatek), plážový volejbal,
stolní tenis, prádelna (na žetony), půjčovna kol (za poplatek) a parkoviště. Villaggio je vybaveno
oploceným výběhem pro psy se sprchou (není určena pro koupání psů s použitím šamponu) a 10
bungalowů má i vlastní speciální oplocený venkovní prostor pro výběh psů. Ve vzdálenosti cca
800 m se nachází tenisové kurty (za poplatek). V Ceriale je také možnost pláží s povoleným vstupem pro psy (informace na recepci). Bungalowy mají tepelnou izolaci, jedná se o dřevěné chatky nebo zděné domky obité dřevem a jsou jednoduše a funkčně vybavené. Mají vlastní sociální
zařízení, fén, TV, topení, klimatizaci (mimo některé bungalowy C trilo 5), terasu, menší zahrádku
a parkovací místo. Villaggio nabízí pro klienty plážový servis za zvýhodněné ceny (informace na recepci), dále je pro klienty k dispozici minibus na pláž (v provozu cca 01.06. - 31.08., za poplatek).
K dispozici jsou bungalowy typ C trilo 5 bez klimatizace (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od pláže: 2 000 m.
»» trilo (22-25 m²) - menší ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s patrovou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím lůžkem nebo rozkládacím dvougaučem (typ C6) a kuchyňským koutem.
Pro rozložení dvougauče je nutné přemístit stůl z obývacího pokoje na terasu nebo zahrádku.

C trilo 5

C trilo 6

A

16. 03. – 01. 06.
14. 09. – 19. 10.

6210

6890

B

01. 06. – 15. 06.
07. 09. – 14. 09.

11400

12090

C

15. 06. – 06. 07.
31. 08. – 07. 09.

14710

16300

D

06. 07. – 20. 07.
24. 08. – 31. 08.

22440

24010

E

20. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

24010

25700

F

03. 08. – 17. 08.

27270

28950

O původu letoviska Ceriale se toho moc neví,
jisté však je, že mělo pohnutou minulost, trpělo
především nájezdy Saracénů. Dnes je letovisko
vyhledávané turisty právě pro příjemné historické centrum, snesitelnou velikost, kdy není
ani příliš velké ani příliš malé. Nabízí mnoho
možností k nákupům, sportovnímu vyžití a širokou síť restaurací a barů. V Ceriale se nachází také největší aquapark Ligurské riviéry - Le
Caravelle.

charakter pláže
písčitá, místy menší oblázky, převážně placená.

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

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 29.03.
»» 7=6 v období do 25.05. a od 14.09.
»» 14=12 v období 25.05. - 29.06. a 31.08. - 14.09.
»» 21=14 v období do 01.06. a od 14.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (kuchyň uklízí klienti vždy
sami), pobytová taxa viz str. 133.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden (na vyžádání), prádelna 5 €/žeton, ložní
prádlo 8 €/os., ručníky 4 €/os., parkovací místo navíc 5 €/den (auto) nebo 3
€/den (motocykl), minibus na pláž 5 €/týden (děti 0-11 let zdarma).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 6 €/den nebo 40 €/týden (při příjezdu nutno předložit očkovací průkaz).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 20:00 hod. / sobota 07:30 - 10:00 hod.,
kdykoli v období do 14.06. a od 07.09. (min. pobyt 4 noci, příjezd do 19:00
hod.), u příjezdů po a u odjezdů před stanovenou hodinou poplatek 10 €
(nutno nahlásit předem).

Pietra Ligure

Residence Mediterranee

»» pietraligure.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1117 km
942 km
1113 km

Pietra Ligure, dálnice A10 Genova Ventimiglia
Pietra Ligure
Protáhlé městečko s nádherným historickým
centrem, loděnicí a promenádou plnou obchodů, barů a restaurací.

Superior bilo 4
bez balkonu

s balkonem

Standard bilo 4

Superior bilo 4

A

01. 06. – 15. 06.
24. 08. – 31. 08.

12310

14140

B

15. 06. – 29. 06.
17. 08. – 24. 08.

14820

16300

C

29. 06. – 03. 08.

19640

22110

D

03. 08. – 17. 08.

21990

26710

E

31. 08. – 14. 09.

8040

9420

charakter pláže
hrubý šedý písek s oblázky, prudší vstup do
moře.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018: 1 €/os./den.
Taxa byla vyžadována na prvních 5 dní
pobytu v období 01.07. – 31.08.,
děti do 12 let zdarma.

Pietra Ligure

Co potěší:
»» 7=6 u příjezdů 01.06., 08.06. a 24.08.
Residence MEDITERRANEE (Viale Europa) se nachází v centrální části letoviska, 50 m od pláže i obchodů, cca 400 m od centra města. V blízkosti vede železniční trať, kterou od residence odděluje malá silnice
a pod níž vede podchod přímo k pláži. Součástí residence je recepce, internet a Wi-Fi, výtah, společenská
místnost s TV, klimatizace, bar s venkovní terasou, zahrada, dětský koutek, prádelna (na žetony) a půjčovna
kol (omezený počet). Hostům je k dispozici bazén (20x6 m, v provozu cca od června) s hydromasážní
a dětskou částí, solární terasa se slunečníky a lehátky, garážové stání nebo box (cca 100 m, na vyžádání,
za poplatek, omezená kapacita). Všechny apartmány jsou moderně vybavené, se zvukotěsnou izolací, mají
vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, topení, trezor (za poplatek), telefon, TV/SAT a Wi-Fi. Apartmány
Superior mají navíc balkon, některé s bočním výhledem na moře.
»» Vzdálenost od pláže: 50 m.
»» bilo (28-35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma rozkládacími křesly a kuchyňským
koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, ložní prádlo, ručníky a utěrky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti
neuklidí sami (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), pobytová
taxa viz str. 133.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: postýlka 6 €/den nebo 40 €/týden, prádelna 5 €/
žeton, trezor 5 €/týden, garážové stání nebo box 80 €/týden (cca
100 m, na vyžádání).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. 1 zvíře), na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00
hod., kdykoli v období do 22.06. a od 31.08. min. pobyt 4 noci.

Liguria
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Pietra Ligure

Residence Cristal

»» pietraligure.azzurro.cz
Pietra Ligure

Aquapark

www.lecaravelle.com
PARCO AQUATICO LE CARAVELLE je jediným zábavním vodním parkem na Ligurské riviéře (západní pobřeží severní Itálie). Rozkládá se
na ploše 80.000 m2 a nabízí mnoho zábavných
atrakcí a vodních her pro malé i velké, nechybí
ani prostor k odpočinku, takže zde pohodlně
můžete strávit celý den. Byl vybudován na motivy
dobrodružné cesty Kryštofa Kolumba, nachází
se v něm 3 unikátní 9m lodě (karavely) a několik samostatných i propojených bazénů, jeden
z nich dokonce s vlnobitím a další se skluzavkami a tobogány, dále jedna pomalejší a dvě divoké
řeky sjízdné na nafukovacích kruzích, hydromasážní bazény a pro nejmenší brouzdaliště s miniskluzavkami. Nachází se zde i wellness zóna
LA SORGENTE DEL CUORE s hydromasážní
vanou pouze pro dospělé. Kromě atrakcí má Le
Caravelle dobře fungující zázemí, např. prostorné
bezplatné parkoviště, převlékárnu a úschovnu
cenností, sprchy s teplou vodou, lehátka a slunečníky, v parku jezdí i malý vláček (s plošinou
pro vozíčkáře).
Malé děti se mohou vyřádit na skákadlech,
v bazénku s balónky, herně nebo babyklubu,
větší uvítají hřiště na beach volley, aerobik, aquagymnastiku či vodní diskotéku Aquadance nebo
školu latinsko-amerických tanců.
Návštěvníkům je k dispozici pic-nic zóna, bar,
paninoteca a foccaceria, takže nic nebrání tomu,
užít si celý den naplno a bez starostí.
Hosté ubytovaní v apartmánech Villaggio Paese
di Ciribi (Ceriale) mají vstup do tohoto aquaparku
zcela zdarma!

Residence CRISTAL (Viale Europa) má celkem 30 apartmánů, je situována nedaleko privátní pláže, cca 150 m od obchodů a 1 km od centra. Skládá se ze tří budov
(hlavní a vedlejší budova v zahradě, třetí, menší budova cca 20 m za hlavní budovou).
K dispozici je výtah (v hlavní budově a ve druhé budově umístěné v zahradě), recepce
s trezorem, bar, společenská místnost s TV, Wi-Fi ve společných prostorách, bazén
(12x6 m, v provozu cca od května) s lehátky, solární terasa, zahrada, dětské hřiště,
prádelna (na žetony) a garáž (na vyžádání a za poplatek). Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, topení, TV/SAT, telefon a mikrovlnnou troubu.
Některé apartmány mají balkon nebo menší balkónek (typ B5B, C6) a některé apartmány mohou být podkrovní (typ B4, B5A) nebo naopak umístěné v přízemí (typ B4).
Poblíž residence vede železniční trať.
»» Vzdálenost od pláže: 200 m.
»» bilo 4 (26 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo 5 (30-33 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo 6 (37 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou a patrovou
postelí, kuchyň.

B4 bilo 4

B5A bilo 5

B5B bilo 5

C6 trilo 6

A

16. 03. – 01. 06.
07. 09. – 28. 09.

6210

7350

8500

9420

B

01. 06. – 29. 06.
31. 08. – 07. 09.

10720

11400

12310

13000

C

29. 06. – 06. 07.

17560

18700

20980

22800

D

06. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

22440

24910

27160

28730

E

03. 08. – 24. 08.

24010

25810

28500

31420

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 29.03.
»» 7=6, 21=14 v období do 19.04., 22.04. - 01.06. a od 07.09.
»» 14=12 v období do 19.04., 22.04. - 15.06. a od 31.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid
(kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €), klimatizace, plážový servis
(cca 01.05. - 28.09.).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 133.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 25 €/týden, garáž 60 €/týden (obojí na vyžádání), ložní prádlo
a ručníky 12 €/os., prádelna 3 €/žeton.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období
do 31.05. a od 07.09. min. pobyt 4 noci. Příjezd po stanovené hodině za poplatek 30 €
(nutno nahlásit předem).

Residence Perla Marina

V provozu: cca 15.06. - 31.08. 2019
Otevírací doba: 10.00 - 18.30 hod.
Vstupné: cca 24 €, 19,5 € děti od 1 - 1,4 m,
zdarma děti do 1 m.

bilo 4

bilo 5

bilo 6

A

05. 01. – 13. 04.
28. 09. – 21. 12.

10230

11260

12300

B

13. 04. – 04. 05.
08. 06. – 29. 06.
31. 08. – 14. 09.

17220

18700

20520

C

04. 05. – 08. 06.
14. 09. – 28. 09.

12660

13680

14710

D

29. 06. – 27. 07.
17. 08. – 31. 08.

20200

21990

23680

E

27. 07. – 17. 08.

23900

25920

27720

» hotel VILLA NICOLE*** (Pietra Ligure)

Hotel se nachází v klidné části městečka, cca
800 m od centra a nedaleko pláže. Hostům je
k dispozici recepce, výtah, Wi-Fi, restaurace,
bar, společenská místnost s TV, bazén s lehátky
a parkoviště (za příplatek, omezená kapacita).
Tenisové kurty jsou vzdáleny cca 500 m a golfové hříště 28 km.
Více informací najdete na
pietraligure.azzurro.cz
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Residence PERLA MARINA (Viale della Reppublica) má celkem 28 apartmánů, leží na klidném místě
cca 150 m od obchodů a cca 400 m od centra. Součástí residence je recepce, společenská místnost
s TV, Wi-Fi, výtah, bar, bazén (25x10 m, v provozu cca 15.05. - 30.09.) s dětskou částí, solární terasa
se slunečníky a lehátky, zahrada, dětské hřiště, venkovní posilovna, půjčovna kol (omezený počet)
a parkoviště (nutná rezervace s uvedením typu vozidla, za poplatek). Residence nabízí zvýhodněné
ceny plážového servisu (bližší informace na recepci). Všechny apartmány jsou po rekonstrukci a mají
vlastní sociální zařízení, fén, TV, trezor, Wi-Fi, topení, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek) a balkon
(typ bilo 5 a bilo 6 dva). Některé apartmány mají boční výhled na moře (nelze vyžádat). Možnost
vyžádání myčky zdarma.
»» Vzdálenost od pláže: 350 m.
»» bilo (48-52 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo patrovou postelí (bilo 6), obývací pokoj s gaučem (bilo 4) nebo s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Co potěší: (nelze kombinovat)
»» sleva 5% při objednávce do 02.04.
»» 14=12 v období A,B,C
»» zdarma parkovací místo v období A
»» zdarma dětská postýlka (na vyžádání)
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, ručníky a utěrky.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 60 €, pokud klienti neuklidí sami (kuchyňský kout musí vždy klienti uklidit sami), pobytová taxa viz str. 133.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: klimatizace 0,35 €/kWh nebo 100 €/týden (na vyžádání),
parkovací místo 8 €/den (nutná rezervace s uvedením typu vozidla).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 10 €/den nebo
60 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 28.06. a od 31.08. min. pobyt 3 noci.

Borgio Verezzi

Residence Cherie

»» borgioverezzi.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1117 km
941 km
1112 km

Albenga, dálnice A10 Janov - Ventimiglia
Laigueglia
Klidné městečko s domy ležícími v zahradách a zeleni i na poklidných ulicích
a pěších zónách. Vzniklo spojením osady
Verezzi v kopci nad mořem, kde již v 10.
století založili Saracéni svá arabská sídliště a staré rybářské vesničky Borgio na
pobřeží. V Borgio je zachováno malebné
středověké centrum s barokním kostelem
Svatého Petra, nad městečkem se nachází
krásná krápníková jeskyně. Vše téměř nadosah příjemnou procházkou.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

Residence CHERIE (Via IV. Novembre) s rodinnou atmosférou má celkem 40 apartmánů, nachází se na klidném místě, pár kroků od pláže, ve vzdálenosti cca 100 m od obchodů a restaurací. Součástí residence je recepce s trezorem, výtah, společenská místnost, menší zahrada
s venkovním dětským koutkem, solární terasa, venkovní parkoviště (omezená kapacita), garáže
a prádelna (obojí za poplatek). K dispozici je menší bazén (10x5 m) s lehátky, stolní tenis, tenisové kurty cca 800 m od residence (za poplatek) a residence také klientům nabízí plážový servis za
zvýhodněné ceny (informace na recepci). Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, fén, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek), Wi-Fi, telefon, TV/SAT a balkon nebo
terasu. Na vyžádání je k dispozici apartmán s bezbariérovým přístupem. Železniční stanice je
vzdálena cca 600 m od residence.
»» Vzdálenost od pláže: 150 m.
»» mono (18-21 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dvěma výklopnými lůžky a kuchyňským koutem.
»» bilo (35-40 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 4

bilo 5

pobytová taxa

A

18. 05. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

8730

12410

B

15. 06. – 06. 07.
24. 08. – 07. 09.

11630

16300

C

06. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

16300

23140

D

03. 08. – 17. 08.

17840

24910

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

Borgio Verezzi

Co potěší:
»» 4=3 v období do 01.06.
»» 7=6 v období 01.06. - 22.06. a od 07.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní
prádlo, ručníky, utěrky, závěrečný úklid (kuchyňský kout klienti uklízí vždy sami).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 135.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka (do 3 let) 30 €/týden, klimatizace 50 €/týden (mono),
70 € (bilo), pračka 3,50 €/žeton, garáž 60 €/týden (na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 22:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 21.06. a od 08.09. min. pobyt 3 noci.

Moneglia

Residence Mondial

»» moneglia.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1069 km
922 km
1065 km

Moneglia, dálnice A10 Janov – Savona Ventigmiglia
Moneglia

bez výhledu na moře
A mono 2

B bilo 4

A mono 2

A mono 3

B bilo 4

06. 04. – 08. 06.
14. 09. – 02. 11.

12410

18620

13900

16090

21370

B

08. 06. – 06. 07.
24. 08. – 07. 09.

16300

21320

17100

19950

23370

C

06. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

20420

26480

23000

25360

28840

D

03. 08. – 17. 08.

24910

32090

27380

30070

34340

E

07. 09. – 14. 09.

12970

19010

14360

16640

21660

A

Residence MONDIAL (Via Venino) se nachází na kopci s překrásným výhledem na
moře nad plážemi La Secca nebo na okolní kopce, je vzdálena cca 400 m od centra
letoviska s obchody a bary. Má recepci, výtah, společenskou místnost s TV, internet
point a Wi-Fi, snídaňový sál (možnost dokoupení snídaní), vnitřní bazén (15x6 m)
s odklápěcí střechou, vířivkou a koutkem fitness, zahradu, parkoviště a garáž (obojí
za poplatek). Nedaleko residence (cca 400 m) se nachází škola plachtění a potápění
(za poplatek). Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon,
trezor, klimatizaci, topení, Wi-Fi a balkon. Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové
apartmány. Železniční stanice se nachází cca 400 m od residence.
»» Vzdálenost od pláže: 300 - 500 m.
»» mono (17-20 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a případně s rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem.
»» bilo (26 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a kuchyňským koutem (bez obývacího pokoje).

s výhledem na moře

Starověké město Moneglia bylo významným
střediskem v římských dobách, a to zejména
díky své strategické poloze v srdci Ligurské
riviéry. Rozkládá se na panoramatickém místě mezi kopci na straně jedné a zátokou La
Secca s průzračně čistým mořem na straně
druhé.

charakter pláže
písčitá, místy s oblázky, převážně placená.

Co potěší: (nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 12.04.
»» 7=6 v období do 06.07. a od 24.08.
»» 14=12 v období do 03.08. a od 17.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
ručníky a utěrky, klimatizace, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 135.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: snídaně (formou bufetu) 7,50 €/os./den, přistýlka 30 €/den (na vyžádání),
výměna ložního prádla a ručníků 13 €/os., parkovací místo nebo garáž 7 €/den (omezená
kapacita, na vyžádání).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 25 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 4 noci.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018: 1 €/os./den.
Taxa byla vyžadována na první 3 dny
pobytu v období 01.07. – 31.10.,
děti do 14 let zdarma.
Moneglia

Liguria
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