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NABíDkA LETOVISEk REGIONu VEnETo

•  nejoblíbenější a nejnavštěvovanější ze všech italských regionů, k čemuž mu 
dopomáhá snadná dosažitelnost po dálnicích, vysoká úroveň služeb a skvělá 
vybavenost letovisek

•  všechna letoviska mají v blízkosti aquapark nebo lunapark, z větších letovisek je 
možné plout lodí do Benátek

•  Veneto zároveň nabízí možnost zkombinovat pobyt u moře s výlety do vnitrozemí, 
kde najdete množství historických městeček a vesniček, daleko nejsou ani hory, 
jejichž zasněžené vrcholky můžete vidět v jasném dni přímo od moře
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Bibione

Bibione Pineda

Bibione Lido del Sole 

Bibione Terme 

čís. název str.

1 RESIDENCE LE CARAVELLE web

2 RESIDENCE GAVITELLO web

3 RESIDENCE AL PARCO 61

RESIDENCE LE ACACIE web

4 VILLAGGIO TORTuGA web

5 VILY AGAVI, DOGI web

6 RESIDENCE ALBATROS, HALLEY web

7 RESIDENCE AL PORTO, VILA AMARANTI web

8 RESIDENCE GEMINI 60

9 VILLAGGIO CLIO web

10 RESIDENCE TRITONE, NETTUNO, VILA MAILA web

11 HOTEL JASMINuM**** web

12 VILA ACERI, VILY ALEXIA web

čís. název str.

24 RESIDENCE ANGELA-PORDENONE web

25 VILA GABBIANO web

26 VILLAGGIO PARADISO web

27 RESIDENCE BOSCO CANORO EAST/WEST web

28 RESIDENCE LE ALTANE web

29 VILLAGGIO CAMPIELLO DEL SOLE web

30 RESIDENCE DIANA OVEST web

31 VILLAGGIO DELFINO 58

32 VILLAGGIO DIANA web

33 RESIDENCE OASI web

34 RESIDENCE ERICA web

35 RESIDENCE DIANA EST, AMBASSADOR web

čís. název str.

36 HOTEL ALEMAGNA**** 59

37 VILLAGGIO LIDO DEL SOLE 1 59

38 RESIDENCE PARCO DELLE NAZIONI web

39 RESIDENCE VIVALDI, JET, JOLLY web

40 VILLAGGIO ORCHIDEA, RES. CASA A SCHIERA web

41 VILA FRIULI, PARCO DEI PINI, RES. STELLA web

42 RESIDENCE MARIA PIA web

43 HOTEL NEVADA***, RESIDENCE CENTRALE web

44 RESIDENCE RIALTO web

45 RESIDENCE RANIERI 58

HOTEL MONTECARLO**** web

46 RESIDENCE CASTELLO web

čís. název str.

47 VILA LINDA, MAURO, DORA, VILY SOLE web

48 VILLAGGIO LIDO DEL SOLE 2 59

49 RESIDENCE BURANO, MURANO, VENEZIA web

50 RESIDENCE CORMORAN, TORCELLO web

51 VILLAGGIO ALEMAGNA 57

52 RES. CAMPIELLO, DUCALE, VILKY CANNAREGIO web

53 RES. LA GIUDECCA, LE ZATTERE, SAN GIORGIO 57

54 RESIDENCE ACCADEMIA web

55 VILLAGGIO LEOPARDI web

čís. název str.

56 VILLAGGIO DuCALE web

57 VILLAGGIO MARCO POLO web

58 VILLAGGIO NETTuNO web

59 RESIDENCE MARGHERITA web

60 VILLAGGIO GIRASOLI 56

61 VILLAGGIO BOSCO DELL’IMPERO web

62 CAMPING VILLAGGIO TuRISTICO INTERNAZIONALE web

63 VILLAGGIO TuLIPANO 55

64 VILLAGGIO EVANIkE 55

65 VILLAGGIO CA’ DEL PINO 54

66 VILLAGGIO DANuBIO web

67 VILLAGGIO AZZuRRO 56

68 VILLAGGIO WHITE STAR web

69 VILLAGGIO LIA web

70 VILLAGGIO BORGO STELLA MARINA web

71 RESIDENCE DELLE TERME 54

RESIDENCE LAURA, ALICE, VILA BUTTO’ web

72 RESIDENCE SMERALDA web

čís. název str.

13 VILA FIORDALISI web

14 RES. SPLENDID E SALISBURGO, TORRE PANORAMA web

15 VILY CAPE web

16 VILA CLAMIS, DEI GINEPRI web

17 RESIDENCE PINEWOOD web

18 VILA BENVENUTI, EMMA web

19 RESIDENCE PINEDA, VILY SCHIERA web

20 RESIDENCE LORENA 61

21 RESIDENCE AI LECCI, VILA GARDENIA PINEDA web

22 RESIDENCE PATRIZIA, DOMIZIA web

23 RESIDENCE CORINZIA 60

RESIDENCE CLIZIA, CORINZIA web

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

Latisana, dálnice A4,  
Tarvisio - Venezia

Latisana (20 km)

Bibione je nejznámější letovisko na severním pobřeží Itálie. Pro některé je mís-

tem, kam by nikdy nejeli, protože je tam „špinavé moře“, „spousta Čechů“ a „vel-

ká pláž“ (ale nikdy tam přitom nebyli), někteří naopak na Bibione nedají dopustit 

a s přestávkami se tam vrací po mnoho let.

„Kamarádi se nám smějí, že do Bibione jezdíme jako na 

chatu. Vlastně jo, protože sem jezdíme už od roku 1994. 

Jezdili jsme sem už s dětmi, když byly malé, každý rok jsme 

s nimi sledovali, kam se stěhoval jejich oblíbený houpací 

slon, už druhý rok nás v „naší“ zmrzlinárně zdravili a pro děti 

měli vždycky jednu zdarma… A teď už jezdíme s vnuky.“

Vladimír a Iva, Brno

V Bibione a okolí najdete: 

• lunapark Adriatico

• reptilarium Tygor Live

•  zábavní park Gulliverlandia  
(Lignano 10 km)

•  aquapark Aquasplash  
(Lignano 10 km, více na str. 15)

• zoo Verde Blu (Lignano 8 km)

•  18jamkové golfové hřiště  
(Lignano 8 km)

Proč Bibione...
Bibione je už po léta držitelem Modré vlajky za čistotu moře 
a pláží, není tam „špinavé moře“, jen je u břehu díky mělké 
vodě rozvířený jemný písek. Mělká voda je pro rodiny s dětmi 
ideální, uvidíte, jak budete s nimi klidní. A kdo si chce zaplavat, 
projde se prostě dál.

„Spousta Čechů“ tu sice je, ale po pravdě řečeno, kde 
u severního Jadranu (v Itálii i jinde) to tak není? Ale někdy 
vám přijdou vhod, poradí vám, kde dobře nakoupit nebo 
kde co najít.

„Velká pláž“ umožňuje umístit zde volně přístupné dětské 
koutky s prolézačkami, hřiště na plážový volejbal a pořádání 
různých sportovních programů. 
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Bibione měří 8 kilometrů a je rozděleno na 5 částí, každá  
z nich má jiný charakter a také jiného klienta.

Co hledáte vy? Zábavu nebo naopak klid? Chcete být blízko ob-
chodních tříd? Jedete s dětmi nebo se psem?

Bibione na východě začíná částí „Lido dei Pini“. Pokud máte pejska 
a chcete s ním chodit na pláž, přivítáte blízkou psí pláž „Spiaggia di 
Pluto“, za níž je i delší úsek volné pláže. A jestli rádi chodíte ráno na 
procházku, budete v této části bydlet blízko přírodní rezervace. Větši-
na ubytování je zde ve vilkách, vyšší domy jsou především u pláže.

Centrální část se nazývá „Spiaggia“ a doporučujeme ji těm, kteří 
chtějí mít po ruce obchody i supermarkety, třídy s restauracemi, piz-
zeriemi a kavárnami. Večer se vše rozsvítí, leckde hraje živá hudba 
a někde se dokonce i tančí. V této části je největší nabídka apart-
mánů i hotelů, od těch přímo u pláže po klidnější villaggia s bazény 
vhodnými pro rodiny s dětmi dál od pláže. Od vzdálenějších komple-
xů jezdí k pláži zdarma minibus. Najdete zde také vyhledávaný luna-
park s mnoha atrakcemi.

V části „Terme“ byla většina villaggií vystavěna v nedávné době 
a tak zde najdete nejmodernější a nejelegantnější villaggia s bazény 
pro děti i dospělé, ubytování s vyšším standardem a s větší mírou ná-
roků na komfortní dovolenou (rádi vám poradíme). A navíc jste pořád 
v docházkové vzdálenosti od rušného centra.

„Lido del Sole“ je o poznání klidnější než „Spiaggia“, jeho centrum 
je menší, i když nepostrádá typické obchůdky, restaurace a pizzerie. 
Většina domů a vilek je zde obklopena zelenými zahradami se vzrost-
lými piniemi, které vybízejí k příjemným procházkám, odpočinku nebo 
sportovní aktivitě. V této části letoviska se nachází sportovní minipark 
a škola windsurfingu.

Nejzápadnější část „Pineda“ je ponořená do piniových hájů, je záru-
kou klidného prostředí, ve kterém můžete v jedné z vilek nebo apart-
mánových domů strávit ničím nerušenou dovolenou u moře. Jedna 
obchodní třída vám váš klid nerozhodí a přitom zajistí všechny potřeb-
né služby. Velkou zábavu máte na dosah v nedalekém centru Bibione 
vzdáleném asi 4 km, kam se lze dopravit i veřejnou dopravou.

Bibione Lido dei Pini 
čís. název str.

152 RESIDENCE LERO, ELBA, ESPERIA web

153 RESIDENCE MALTA web

154 RESIDENCE CORSO web

155 RESIDENCE MARINA GRANDE 42

156 RESIDENCE BAJA 40

RESIDENCE MARINA PICCOLA 42

157 VILA kATIA web

158 VILLAGGIO ELAS web

159 RESIDENCE CARINA NORD 41

RESIDENCE CARINA SuD web

160 RESIDENCE CAVALLINO 40

RESIDENCE MEDITERRANEA web

161 VILLAGGIO CLuB DEI PINI web

162 VILA ALFA MARE web

163 RESIDENCE SOVEGO web

164 RESIDENCE ATOLLO web

165 VILLAGGIO TAMERIX web

166 RESIDENCE LANDORA web

167 RESIDENCE LuSSINPICCOLO web

168 VILY CORONA web

169 RESIDENCE BILOBA 41
Bibione Spiaggia 

čís. název str.

73 RESIDENCE SAN MICHELE, VILA NIVA web

74 VILLAGGIO OLIMPIA 47

75 APARTHOTEL COSTA RICA web

76 RESIDENCE ONDA BLU, FLORA web

77 VILLAGGIO MICHELANGELO web

78 HOTEL PALACE**** web

79 VILLAGGIO TIVOLI 46

80 RESIDENCE ACAPuLCO web

81 HOTEL DANIELI***, RESIDENCE AURORA web

82 VILA FLAMINIA 51

RESIDENCE CASA MERANO web

83 VILLAGGIO SAN SIRO web

84 VILLAGGIO NAuTILuS web

85 RESIDENCE PATRICk web

86 RESIDENCE ITACA 44

87 RESIDENCE FERRARI, MAZZUCCATO web

88 VILLAGGIO QuADRIFOGLIO web

89 RES. VIEL E CONCORDIA, CODAN E FRANSI web

90 VILLAGGIO SOLE B 46

91 HOTEL GERMANIA*** 52

92 RESIDENCE LUXOR 43

93 RESIDENCE GASPAROTTO, CINZIA POOL web

94 RESIDENCE BRISTOL, LAGUNA PICCOLA web

čís. název str.

95 RESIDENCE NAUTILUS, MONACO web

96 VILLAGGIO EuRORESIDENCE web

97 HOTEL FIRENZE*** web

98 HOTEL CORALLO**** 53

99 HOTEL kATJA**** web

100 RESIDENCE TONIN 50

101 RESIDENCE PALACE 45

102 RESIDENCE LION web

103 VILLAGGIO AI GINEPRI web

104 RESIDENCE ACQuAVERDE web

105 HOTEL EXCELSIOR**** web

106 VILLAGGIO CAPISTRANO web

107 RESIDENCE VALBELLA 47

108 RESIDENCE SOLARIuM PISCINA web

109 RESIDENCE LAGuNA GRANDE web

110 RESIDENCE PLEIONE web

111 HOTEL ALLA PERGOLA web

112 RESIDENCE ONDA AZZuRRA 48

RESIDENCE TAGLIAMENTO, MARACAIBO web

113 HOTEL GOLF*** web

114 RESIDENCE ISI, AQUILA, BETULLE web

115 RESIDENCE VILLA MECCHIA web

116 VILLAGGIO PLANETARIuM RESORT web

čís. název str.

117 VILLAGGIO MAJA web

118 RESIDENCE AI PINI web

119 RESIDENCE TAVOLOZZA, LUCIANA web

120 APARTHOTEL ASHANTI web

121 VILLAGGIO DELLE ORCHIDEE web

122 VILLAGGIO DEI FIORI web

123 RESIDENCE CAPITOL 44

VILA GINESTRA 50

 RESIDENCE TIEPOLO, TIZIANO web

124 RESIDENCE CINZIA, ALASKA, VILLA MARA web

125 RESIDENCE SAYONARA 48

VILLAGGIO CARA, VILA EFLE, RES. BEL SOLE web

126 RESIDENCE LA MARIUTE, MONTECARLO web

127 RESIDENCE EuROSTAR 43

RESIDENCE TETI 49

RESIDENCE MONICA, VILA ANNA, VILY PARK web

128 VILLAGGIO LORIANA web

129 VILLAGGIO OASI web

130 RESIDENCE STELLA POLARE, ECO PALACE web

131 RESIDENCE FENICE web

132 RESIDENCE TORRE DEL SOLE, ARGONAUTI web

133 RESIDENCE ADRIATICO web

134 VILLAGGIO ACERI web

čís. název str.

HOTEL VILLA DEL MAR*** web

136 RESIDENCE POLLuCE web

VILY CAMPIELLO web

137 RESIDENCE ELPADO 49

RESIDENCE CALYPSO web

138 RESIDENCE IPPOCAMPO web

139 RESIDENCE ZENITH web

140 RESIDENCE AL SOLE, GIANNA, ARCOBALENO web

141 RESIDENCE AI PIANETI web

142 HOTEL MONTREAL*** 52

143 RESIDENCE ROSA DEI VENTI web

144 RESIDENCE ANTONELLA web

145 RESIDENCE SkORPIOS web

146 VILA MERY 51

RESIDENCE ALTAN web

147 RESIDENCE EDEN, AUSONIA web

148 HOTEL AMBASSADOR**** web

149 VILLAGGIO LA FENICE web

150 RESIDENCE LINZ web

151 HOTEL PLAYA**, RESIDENCE AL MARE web

151 HOTEL VICTORIA***, PLAYA**, RES. AL MARE web

Víte, že:
•  v Bibione máme delegátku,  

která vám ráda pomůže, 
když budete potřebovat?

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

•  do Bibione 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, pro děti zdarma prolézačky a další atrakce; psí pláž je placená.

Pobytová taxa 
Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 0,75 €/os./den; campingy 0,85 €/os./den; 
hotel 0,90 – 1,60 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.05. - 30.09., děti do 4 let zdarma.
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156 RESIDENCE BAJA D

160 RESIDENCE CAVALLIno D

Třípatrová residence BAJA (Via Venere) se nachází na pomezí klidné části Lido dei Pini 
a rušného centra s restauracemi a obchody a zároveň nedaleko pláže. Residence nedávno 
prošla vnější renovací s vybudováním nových balkonů. Má vlastní parkoviště a prádelnu. Menší 
apartmány jsou účelně vybaveny, všechny mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským 
koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, kuchyně.

Residence CAVALLINO (Via Rigel) tvořená 20 apartmány stojí u obchodní třídy v Lido dei Pini, ne-
daleko pláže a v blízkosti sportovního centra s veřejným bazénem s vířivkou, tenisovými kurty, fotba-
lovými hřišti, trampolínami a barem. Residence má výtah a parkoviště s vyhrazeným místem pro každý 
apartmán. Nedávno zrenovované apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizaci, 
mikrovlnnou troubu, trezor a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  180 m.
mono  » - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem 
a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s rozkládacím dvougaučem, obývací pokoj s roz-
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A mono 3 B bilo 6 C trilo 6

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

9120 11400 13000

B 22. 06. – 29. 06. 10720 13000 15050

C 29. 06. – 06. 07. 13000 15960 18240

D 06. 07. – 13. 07. 14140 16870 19150

E 13. 07. – 27. 07. 15280 18470 20980

F 27. 07. – 03. 08. 15730 19150 21890

G 03. 08. – 10. 08. 17060 20650 23790

H 10. 08. – 17. 08. 18180 22220 25590

I 17. 08. – 24. 08. 16420 19840 22570

J 24. 08. – 31. 08. 12310 15050 17100

B bilo 4 C trilo 5

A 15. 06. – 22. 06. 8240 9080

B 22. 06. – 29. 06. 8920 9850

C 29. 06. – 06. 07. 10290 11380

D 06. 07. – 13. 07. 11660 12890

E 13. 07. – 03. 08. 12340 13650

F 03. 08. – 10. 08. 14460 15990

G 10. 08. – 17. 08. 15900 17570

H 17. 08. – 24. 08. 17330 19170

I 24. 08. – 31. 08. 15420 17060

J 31. 08. – 07. 09. 10970 12120

Co potěší: 
zdarma plážový servis v období 11.05. - 07.06. a 07.09. - 21.09. při  »
pobytu min. 7 nocí.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 35 € (mono), 45 € (bilo), 
55 € (trilo), pokud klienti neuklidí sami, kuchyňský kout uklízí klienti sami, 
jinak za poplatek 70-110 €, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., dítě navíc do 
30 měsíců 5 €/den, nad 30 měsíců bez nároku na lůžko 10 €/den ne-
bo s přistýlkou 15 €/den, plážový servis 60 €/týden (v období 08.06. 
- 07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt 
a vratnou kauci 500 €.
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. Ceny v obdo-
bí 06.04. - 08.06. a 07.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plá-
žový servis (v období 11.05. - 22.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : nevyžaduje se, mládažnické skupiny 100 €/apt.
K dokoupení » : postýlka 12 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., plážový 
servis navíc 45 €/týden (v období 11.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € 
(01.06. - 06.09.), vše na vyžádaní při rezervaci. 
Zvířata » : na dotaz, vratná kauce při pobytu se zvířaty 100 €.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod. Ceny 
v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 22.09. najdete na azzurro.cz.

Bibione Lido dei Pini 
bibionelidodeipini.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione Lido dei Pini

165 villaggio TAMeRiX (Bibione Lido dei Pini)

Nachází se na velmi klidném místě a klientům 
nabízí prostornou zahradu s bazénem a dětským 
bazénem a krytá parkovací místa. Apartmány jsou 
v řadových mezonetových vilkách s vnitřním scho-
dištěm, jsou účelně vybaveny, mají vlastní sociální 
zařízení a zahrádku, některé také klimatizaci.

168 vily CoRonA (Bibione Lido dei Pini)

Vily se nachází v klidné lokalitě směrem k pláži 
pro psy, mají apartmány buď v přízemí se za-
hrádkou, nebo v patře s balkonem. Starší, ale 
účelně vybavené apartmány mají vlastní sociální 
zařízení a krb, většina TV.

157 vila KATiA (Bibione Lido dei Pini)

Tříapartmánová vila leží v klidné části a má par-
kovací místo pro každý apartmán. Apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor a mi-
krovlnnou troubu. Jeden apartmán quadri má 
vlastní zahrádku a krb. Druhý apartmán quadri 
má společnou zahrádku se společným krbem 
s apartmánem typu trilo.

162 vila ALFA MARe (Bibione Lido dei Pini)

Polořadová vila se nachází v klidné vilové části 
letoviska. K vile náleží prostorná oplocená za-
hrádka a dvě parkovací místa. Apartmán má 
dvojí sociální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu 
a klimatizaci.

Více informací najdete na
bibionelidodeipini.azzurro.cz
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159 RESIDENCE CARInA noRD D

169 RESIDENCE BILoBA D

V blízkosti obchodů se nachází residence CARINA NORD (Via Rigel), která má krytá parkovací místa 
a výtah. Apartmány mají vlastní sociální zařízení a balkon, některé apartmány mají navíc klimatizaci, 
většina apartmánů má TV. Typ bilo je mezonetový ve třetím patře a podkroví se 2 balkony a dvojím 
sociálním zařízením. K dispozici jsou také apartmány v přízemí nebo v sousední budově Carina Sud 
(více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským kou-
tem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj 
s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Residence BILOBA (Via Procione) se nachází na velmi klidném místě, poblíž majáku 
a pláže pro psy, má výtah a krytá parkovací místa. Apartmány jsou jednoduše vyba-
veny, mají vlastní sociální zařízení, TV a klimatizaci (mimo typ B2), apartmány v přízemí 
zpravidla navíc trezor. Apartmány typu B1 jsou v přízemí s terasou nebo balkonem, 
C1 jsou v přízemí s terasou. Některé apartmány typu C1 a B1 mají ložnici bez oken. 
Typ B2 je mezonetový ve třetím patře a podkroví se 2 balkony. Typ C2 se nachází 
v patře a má balkon. Apartmány typu B2 a C2 mají zpravidla boční výhled na moře.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí (může být menších 
rozměrů, vhodná pro děti), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.

s klimatizací 
B1 bilo 4

B2 bilo 4
s klimatizací 

C1 trilo 6
s klimatizací 

C2 trilo 6

A 01. 06. – 08. 06. 10010 10010 12120 12570

B 08. 06. – 29. 06. 12480 12700 15700 16160

C 29. 06. – 13. 07. 16260 16480 20420 21110

D 13. 07. – 03. 08. 16710 16970 21110 21790

E 03. 08. – 10. 08. 17830 18050 22600 23280

F 10. 08. – 24. 08. 18500 18720 23500 24180

G 24. 08. – 31. 08. 14890 15120 18570 19250

H 31. 08. – 07. 09. 12800 13030 16030 16480

I 07. 09. – 14. 09. 8760 8760 10620 10850

B bilo 4
s klimatizací 

B bilo 4
s klimatizací 

C trilo 5/6

A 01. 06. – 08. 06. 10700 11430 12800

B 08. 06. – 29. 06. 13620 14560 16390

C 29. 06. – 13. 07. 17660 18800 21340

D 13. 07. – 03. 08. 18340 19480 22250

E 03. 08. – 10. 08. 19650 20780 23950

F 10. 08. – 24. 08. 20330 21670 24850

G 24. 08. – 31. 08. 16260 17200 19480

H 31. 08. – 07. 09. 13940 14890 16710

I 07. 09. – 14. 09. 9450 9900 11080

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz 
tabulka), plážový servis (v období 12.05. - 23.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis 
navíc 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období 
13.04. - 01.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace (viz tabulka), plážový servis (v období 12.05. - 23.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., 
plážový servis navíc 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 
22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny 
v období 13.04. - 01.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

Bibione Lido dei Pini 
bibionelidodeipini.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione Lido dei Pini

 161  villaggio CLUB dei Pini  
(Bibione Lido dei Pini)

Villaggio se nachází na klidném místě v zeleni, 
je tvořeno 33 řadovými vilkami, mezi kterými se 
nachází zahrada s bazénem a menším dětským 
bazénem. Všechny vilky mají dvojí sociální zaříze-
ní, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, 
krb a některé také klimatizaci nebo pračku.

152 residence eSPeRiA (Bibione Lido dei Pini)

Residence se nachází na rozhraní Bibione Spi-
aggia a Lido dei Pini, její apartmány mají vlastní 
sociální zařízení a TV. Typ mono je ve 4. patře 
a má klimatizaci. Prostorné apartmány typu trilo 
mají balkon, starší, ale účelné vybavení a dispo-
nují vyhrazeným parkovacím místem.

163 residence SoVeGo (Bibione Lido dei Pini)

Menší residence se nachází v klidné zóně neda-
leko pláže, má výtah a krytá parkovací místa pro 
každý apartmán. Apartmány mají starší, ale účel-
né vybavení, vlastní sociální zařízení, zpravidla TV 
a prostorný balkon.

 164  residence AToLLo (Bibione Lido dei Pini)

Residence je vzdálena jen kousek od moře 
a klientům nabízí rozlehlou společnou zahradu 
a parkovací místo pro každý apartmán. Apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon 
nebo zahrádku, některé mají balkon s částeč-
ným výhledem na moře.

Více informací najdete na
bibionelidodeipini.azzurro.cz
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156 RESIDENCE MARInA PICCoLA D

155 RESIDENCE MARInA GRAnDE D

Residence MARINA PICCOLA (Via Venere) se nachází nedaleko pláže v klidnější 
části Bibione, má výtah a parkovací místo pro každý apartmán. Všechny apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon, některé navíc mikrovlnnou troubu. Apartmán 
typu BM30 je mezonetový ve třetím patře a podkroví a má klimatizaci a příkré vnitřní 
schodiště do ložnice v podkroví. Apartmán typu C13 je zrenovovaný.

Vzdálenost od pláže: »  200 m.
bilo 5  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
bilo 6 »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, podkro-
ví: ložnice s manželskou a patrovou postelí.
trilo 5 »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau-
čem a kuchyňským koutem.
trilo 6 »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Výborně situovaná residence MARINA GRANDE (Via Venere) se 
nachází na pomezí části Lido dei Pini a centrální části s typickým ru-
chem přímořského letoviska. Residence má 2 výtahy, podél budovy 
společnou zahradu a parkoviště s vyhrazeným parkovacím místem 
pro každý apartmán. Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kli-
matizaci (mimo typ C trilo 6) a balkon. Apartmány typu A mono 2 
jsou zrenovované. K dispozici jsou také další typy apartmánů (více 
na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  80 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, případně gau-
čem (A mono 3) a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (C 
trilo 7), ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem. 
quadri »  - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůž-
ky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.

A mono 2 A mono 3 B bilo 4 C trilo 6 D quadri 8

A 22. 06. – 29. 06. 11820 12210 14920 17440 30620

B 29. 06. – 06. 07. 13370 13760 16860 19580 34500

C 06. 07. – 13. 07. 13960 14540 17830 20740 36440

D 13. 07. – 27. 07. 14730 15310 18800 21710 38380

E 27. 07. – 03. 08. 15120 15700 19190 22290 39350

F 03. 08. – 10. 08. 16020 16600 20410 23660 41590

G 10. 08. – 17. 08. 16790 17360 21180 24610 43310

H 17. 08. – 24. 08. 15510 16090 19770 22870 40320

I 24. 08. – 31. 08. 12600 12990 15890 18410 32560

J 31. 08. – 07. 09. 9690 10080 12210 14150 25000

K 07. 09. – 14. 09. 5810 6200 7560 8720 15310

B14 
bilo 5

BM30 
s klimatizací bilo 6

C13 
trilo 6

C20 s klima- 
tizací trilo 5

A
13. 04. – 01. 06. 
14. 09. – 05. 10.

6010 6470 8570 8570

B 01. 06. – 08. 06. 8630 9090 12120 12120

C 08. 06. – 29. 06. 10620 11340 15700 15700

D 29. 06. – 13. 07. 13490 14660 20420 20420

E 13. 07. – 03. 08. 13940 15120 21110 21110

F 03. 08. – 10. 08. 14880 16000 22600 22600

G 10. 08. – 24. 08. 16000 16700 23500 23500

H 24. 08. – 31. 08. 12570 13490 18570 18570

I 31. 08. – 07. 09. 10950 11660 16030 16030

J 07. 09. – 14. 09. 7390 7850 10620 10620

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 (mimo typ C trilo 6), plážový servis (v období 
13.04.-29.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 2 €/den, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., sportovní kočárek 1 €/den, vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu (do 8 kg), na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota 08:00 - 09:00 hod., kdykoli do 08.06. a od 07.09. 
min. pobyt 5 nocí. Ceny v období 06.04 - 22.06. a 14.09. - 02.11. najdete na azzurro.cz.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (bilo 
6 a trilo 5), plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis 
navíc 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.) a 60 € (01.06. - 06.09.), vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

BM30 s klimatizací bilo 6

Bibione Lido dei Pini 
bibionelidodeipini.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione Lido dei Pini

167  residence LUSSinPiCCoLo  
(Bibione Lido dei Pini)

Zrenovovaná třípatrová residence stojí uprostřed 
zeleně v klidné části letoviska. Residence má k dis-
pozici bazén, zahradu a krytá parkovací místa pro 
každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV, trezor, kávovar, mikrovlnnou troubu, 
klimatizaci a balkon, typ trilo prostornější terasu.

154  residence CoRSo (Bibione Lido dei Pini)

Známá residence stojí přímo u pláže na rozhra-
ní Bibione Spiaggia a Bibione Lido dei Pini, cca 
250 m od obchodní třídy, klientům je k dispozici 
společná zahrada, výtah a parkovací místo pro 
každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV, trezor, klimatizaci a balkon, většinou 
s bočním výhledem na moře.

166 residence LAndoRA (Bibione Lido dei Pini)

Residence se nachází na klidném místě v lokalitě 
plné zeleně, poblíž majáku a pláže pro psy, má vý-
tah a z větší části krytá parkovací místa. Apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV a klimatizaci. Typ 
trilo je v patře s balkonem, typ bilo je buď mezone-
tový v nejvyšším patře a podkroví s vnitřním scho-
dištěm a balkonem nebo v přízemí se zahrádkou. 
Některé apartmány mají boční výhled na moře.

153 residence MALTA (Bibione Lido dei Pini)

Residence se nachází nedaleko centra letoviska 
a jen pár kroků od pláže, její součástí je výtah 
a kryté parkovací místo pro každý apartmán. 
Apartmány jsou účelně vybaveny, mají vlastní so-
ciální zařízení, TV, klimatizaci a balkon.

Více informací najdete na
bibionelidodeipini.azzurro.cz
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127 RESIDENCE EuRoSTAR D

92  RESIDENCE LuxoR D

Velmi pěkná residence EUROSTAR (Via Andromeda) leží v blízkosti pláže a nedaleko centra. Kli-
entům je k dispozici bazén s dětskou částí a lehátky, výtah, prádelna (za poplatek) a kryté parkoviště 
s vyhrazeným místem pro každý apartmán. Všechny apartmány jsou komfortně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, kávovar, myčku, trezor, klimatizaci a balkon, typ 
CA velkou terasu v nejvyšším patře. K dispozici jsou také apartmány s bezbariérovým přístupem (na 
vyžádání).

Vzdálenost od pláže: »  40 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozklá-
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Vyhledávaná residence LUXOR (Via Acquario) se nachází přímo 
u pláže, nedaleko obchodní třídy a pěší zóny. Residenci tvoří 3 pro-
pojené budovy a klientům je k dispozici bazén pro dospělé a dětský 
bazén, 2 výtahy, prádelna (za poplatek), Wi-Fi ve společných pro-
storách (u recepce a u bazénu) a parkoviště s vyhrazeným místem 
pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/
SAT, mikrovlnnou troubu, kávovar, trezor, klimatizaci a balkon. Většina 
apartmánů má boční výhled na moře. K dispozici jsou také další typy 
apartmánů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  20 m.
mono  » - obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, nika 
s manželskou postelí.
bilo 4  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
bilo 5 »  - ložnice s manželskou postelí, nika u vchodu do apart-
mánu s patrovou postelí, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským 
koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obý-
vací pokoj s gaučem (C trilo 5) případně rozkládacím dvougaučem 
(C1 trilo 6) a kuchyňským koutem.

B bilo 5 C trilo 7 CA trilo 7

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

16420 20290 22800

B 15. 06. – 29. 06. 19840 24400 27140

C 29. 06. – 06. 07. 24170 29190 32840

D 06. 07. – 13. 07. 25080 31240 34890

E 13. 07. – 27. 07. 26680 32840 36480

F
27. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

27590 33980 38540

G 03. 08. – 10. 08. 28730 35460 39950

H 10. 08. – 17. 08. 30750 37480 41970

I 24. 08. – 31. 08. 22350 27820 31240

A mono 3 B bilo 4 C trilo 5 C1 trilo 6

A 15. 06. – 29. 06. 13910 17100 20520 22570

B 29. 06. – 06. 07. 17330 21210 25310 27820

C 06. 07. – 13. 07. 18470 22570 26910 29420

D 13. 07. – 27. 07. 19380 23940 28500 31010

E
27. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

20070 24860 29640 32380

F 03. 08. – 10. 08. 21100 26030 30750 33670

G 10. 08. – 17. 08. 22670 28050 32990 36130

H 24. 08. – 31. 08. 16420 20070 23940 26220

Co potěší: 
zdarma plážový servis v období 11.05. - 07.06. a 07.09.- 21.09. při pobytu min. 7 nocí. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 70 € (mono), 90 € (bilo), 110 € (trilo), pokud klienti neuklidí 
sami (kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 100 €), pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., dítě navíc do 30 měsíců 5 €/den, nad 30 měsíců 
bez nároku na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, prádelna 5 €/vyprání, plážový servis 60 €/týden 
(v období 08.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt a vratnou kauci 100-500 €.
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. Ceny v období 06.04 - 15.06. a 31.08. - 05.10. najdete na azzurro.cz.

Co potěší: 
zdarma plážový servis v období 11.05. - 07.06. a 07.09. - 21.09. při  »
pobytu min. 7 nocí.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 90 € (bilo), 110 € (trilo), 
pokud klienti neuklidí sami, kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 
100 €, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 150 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., dítě navíc do 
30 měsíců 5 €/den, nad 30 měsíců bez nároku na lůžko 10 €/den nebo 
s přistýlkou 15 €/den, prádelna 5 €/vyprání, plážový servis 60 €/týden 
(v období 08.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt 
a vratnou kauci 100-500 €.
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. Ceny v období 
06.04. - 08.06. a 07.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz.

Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

120 aparthotel ASHAnTi*** (Bibione Spiaggia)

Velmi komfortní aparthotel se nachází přímo 
u pláže a v těsné blízkosti centra. Klientům je 
k dispozici recepce, výtah, bar, solární terasa, 
wellness, fitness centrum a krásný bazén pro 
děti a dospělé s vodními atrakcemi, hydromasáží 
a skluzavkou. Součástí aparthotelu je snídaňový 
sál, kde je možné si objednat snídaně formou 
bufetu. Pro děti je k dispozici zahrada s dětským 
hřištěm a prolézačkami, minigolf, trampolína, 
stolní fotbal a animace. Apartmány mají vkusný 
interiér, vlastní sociální zařízení, fén, pračku, mik-
rovlnnou troubu, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, klimatiza-
ci, terasu a kryté parkovací místo.

75  aparthotel CoSTA RiCA (Bibione Spiaggia)

Nedávno zrenovovaný aparthotel je situován 
v blízkosti pláže, centra i lázní. K dispozici je 
privátní pláž, výtah, parkovací místa a prádelna. 
Klienti mohou využívat v sousedním hotelu Pre-
sident bazén a solární terasu a také snídaně. 
Všechny apartmány jsou moderně vybaveny 
kvalitním nábytkem, mají vlastní sociální zařízení, 
fén, TV/SAT, telefon, trezor, Wi-Fi, mikrovlnnou 
troubu, kávovar, topení, klimatizaci a 3 balkony.

116  villaggio PLAneTARiUM ReSoRT  
(Bibione Spiaggia)

Nově postavený komplex se skládá z 9 čtyřpa-
trových residencí s výtahy a patří mezi nejkom-
fortnější villaggia v Bibione s možností stravování. 
Komplex je na rozlehlém pozemku, k pláži jezdí 
minibus zdarma, nedaleko se nacházejí obchody. 
Klientům jsou k dispozici 4 bazény s masážními 
tryskami, atrakce pro děti, skluzavka a solární te-
rasa se slunečníky, lehátky a snack barem, dále 
restaurace, Wi-Fi ve společných prostorách, půj-
čovna kol, dětské hřiště a dětský koutek. Pro děti 
se konají animace, zapůjčit lze vybavení pro malé 
děti. Všechny moderně vybavené apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor, TV/SAT, 
mikrovlnnou troubu, kávovar, topení, klimatizaci, 
krytou terasu nebo zahrádku v přízemí a parko-
vací místo pod pergolou nebo garáž.

Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz
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123 RESIDENCE CAPIToL D

86  RESIDENCE ITACA D

V centru letoviska se nachází oblíbená residence CAPITOL (Via Auriga), která klientům nabízí výtah, 
bazén s dětskou částí, prádelnu a krytá parkovací místa. Všechny apartmány mají vlastní sociální zaří-
zení, TV/SAT, klimatizaci a prostorný balkon.

Vzdálenost od pláže: »  180 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským kou-
tem.
trilo 5 »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyň-
ským koutem.
trilo 6 »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.

V první řadě budov u pláže se nachází residence ITACA (Via del Sagittario), která 
klientům nabízí bazén, Wi-Fi ve společných prostorách a u bazénu, parkovací místo 
pro každý apartmán (zpravidla kryté) a výtahy. Všechny apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, balkon s bočním výhledem na moře a některé apartmány také trezor 
(na vyžádání) či klimatizaci (viz tabulka). K dispozici jsou také další typy apartmánů: 
v části sud nejblíže pláži, zrenovované či více vybavené (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  50 m.
mono »  - obývací pokoj se dvěma gauči a rozkládacím nebo vysouvacím dvougau-
čem nebo dvěma rozkládacími nebo vysouvacími dvougauči nebo patrovou postelí 
a rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou a patrovou postelí (může být výklopná) nebo výjimečně 
ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice s patrovou 
postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.

A mono 4
"s klimatizací 

A mono 4"
B bilo 5/6

"s klimatizací 
C trilo 6/8"

A 01. 06. – 08. 06. 11200 12480 12740 17340

B 08. 06. – 29. 06. 14400 15930 16420 22770

C 29. 06. – 13. 07. 18540 20820 21300 29940

D 13. 07. – 03. 08. 19280 21560 22090 31210

E 03. 08. – 10. 08. 20740 23210 23730 33440

F 10. 08. – 24. 08. 21480 23980 24460 34950

G 24. 08. – 31. 08. 17000 19020 19550 27140

H 31. 08. – 07. 09. 14720 16260 16740 23100

I 07. 09. – 14. 09. 9870 10880 11140 14920

B2 bilo 4 C2 trilo 5 C6 trilo 6

A 15. 06. – 22. 06. 13000 14230 14800

B 22. 06. – 29. 06. 15000 16420 17100

C 29. 06. – 06. 07. 16990 18610 19370

D 06. 07. – 13. 07. 18010 19700 20520

E 13. 07. – 03. 08. 20000 21890 22790

F 03. 08. – 10. 08. 23200 25390 26430

G 10. 08. – 17. 08. 24900 27240 28370

H 17. 08. – 24. 08. 22520 24630 25650

I 24. 08. – 31. 08. 17150 18760 19530

J 31. 08. – 07. 09. 12010 13130 13680

Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

104  residence ACQUAVeRde (Bibione Spiaggia)

Novější residence se nachází nedaleko Piazza 
Fontana, má bazén s dětskou částí, výtah a pěk-
ně vybavené apartmány, které mají vlastní soci-
ální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, 
prostorný balkon a vyhrazené parkovací místo.

87   residence FeRRARi (Bibione Spiaggia)

Nedávno postavená residence se nachází u jedné 
z hlavních tříd, klientům nabízí bazén s dětskou 
částí a solární terasou, výtah a parkovací místa. 
V přízemí residence se nacházejí obchůdky a piz-
zerie. Moderně vybavené apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, TV, trezor, mikrovlnnou troubu 
a prostorný krytý balkon nebo velkou terasu.

119  residence LUCiAnA (Bibione Spiaggia)

Nedávno postavená residence je situována 
v centru Bibione na rohu pěší zóny a klidnější 
ulice vedoucí směrem k moři. Klientům je k dis-
pozici výtah, prádelna, krytá parkovací místa, 
na střeše residence bazén se solární terasou 
s lehátky a vířivkou a Wi-Fi u recepce. Všechny 
apartmány jsou moderně komfortně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mi-
krovlnnou troubu, klimatizaci a balkon.

93   residence CinZiA PooL (Bibione Spiaggia)

Residence se nachází nedaleko náměstí Piazza 
Fontana, má menší bazén, společnou zahradu 
a podzemní parkovací místa. Apartmány jsou 
mezonetové s vnitřním schodištěm, mají vlastní 
sociální zařízení, TV, myčku, mikrovlnnou trou-
bu, klimatizaci a terasu.

Více informací najdete na 
bibionespiaggia.azzurro.cz

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz 
tabulka), plážový servis (v období 12.05. - 23.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (mono), 50 € (bilo, trilo), pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis 
navíc 45 €/týden (18.05 - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na vy-
žádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt (mono), 50 € (bilo, trilo).
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období 
13.04. - 01.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace, plážový servis (v období 11.05. - 22.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), 
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : nevyžaduje se, mládežnické skupiny 100 €/apt.
K dokoupení » : postýlka 12 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., 
plážový servis navíc 45 €/týden (v období 11.05. - 31.05. a 07.09. - 
22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na vyžádaní při rezervaci. 
Zvířata » : na dotaz, vratná kauce při pobytu se zvířaty 100 €.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod. Ce-
ny v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. najdete na azzurro.cz.
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101 RESIDENCE PALACE D

143 RESIDENCE RoSA DEI VEnTI D

Výborně situovaná residence PALACE (Via Croce del Sud) se nachází na náměstí 
Piazza Fontana v blízkosti pláže, má bazén, dětský bazén, výtah a parkovací mís-
to pro každý apartmán. V přízemí residence jsou obchůdky. Apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi (za poplatek), kávovar, mikrovlnnou troubu a balkon. 
Apartmány typu mono jsou situovány v nejvyšším patře. Některé apartmány typu mo-
no a trilo mají navíc klimatizaci (na vyžádání, za poplatek).

Vzdálenost od pláže: »  300 m.
mono  » - obývací pokoj se třemi lůžky a kuchyňským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem.
quadri  » - 3 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským kou-
tem.

Residence ROSA DEI VENTI (Via Giove) se nachází nedaleko pláže a blízko pěší 
zóny v části Bibione Spiaggia. Klientům je k dispozici bazén a parkoviště s vyhraze-
ným místem pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
pračku, myčku, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, trezor a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  400 m.
mono  » - obývací pokoj s manželskou postelí, rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

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

A
06. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

6070 6730 7720 8210

B 01. 06. – 08. 06. 8210 9190 10510 11330

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

10750 12050 13680 14980

D 15. 06. – 29. 06. 13030 14330 16610 17920

E 29. 06. – 13. 07. 15470 17430 19870 21500

F 13. 07. – 03. 08. 17750 20030 22800 24590

G 03. 08. – 17. 08. 20680 23250 26450 28860

H 17. 08. – 24. 08. 18570 20850 23780 25730

I 24. 08. – 31. 08. 14010 15640 17920 19220

A mono 4 B bilo 5

A
20. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 05. 10.

8500 9420

B 01. 06. – 08. 06. 9880 11260

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

14820 17100

D 15. 06. – 29. 06. 15730 18010

E 29. 06. – 13. 07. 18240 20980

F 13. 07. – 03. 08. 19840 23030

G 03. 08. – 17. 08. 22890 26480

H 17. 08. – 24. 08. 20750 25770

I 24. 08. – 31. 08. 17330 19840

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, 
klimatizace, plážový servis (v období 18.05. - 23.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €. 
K dokoupení » : ložní prádlo 7 €/os., na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Co potěší:
zdarma plážový servis v období do 22.06. a od 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení: »  klimatizace 35 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo 5 €/os., 7 €/
dvoulůžko, plážový servis 60 €/týden (v období 22.06. - 07.09.), vše na vyžádání při re-
zervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd: »  sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli 
v období do 31.05. a od 14.09. min. pobyt 4 noci.

Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

76   residence ondA BLU (Bibione Spiaggia)

Residence se nachází na půli cesty mezi lázně-
mi a lunaparkem. Klientům je k dispozici bazén, 
prádelna, Wi-Fi a kryté parkovací místo pro každý 
apartmán. Všechny apartmány jsou mezonetové 
s vnitřním schodištěm, mají dvojí sociální zařízení, 
TV/SAT, DVD přehrávač, trezor, mikrovlnnou trou-
bu, klimatizaci a krb.

126 residence LA MARiUTe (Bibione Spiaggia)

Novodobá residence se nachází přímo v centru 
a zároveň v blízkosti pláže. Residence má výtah, 
bazén a parkoviště s vyhrazeným místem pro 
každý apartmán. Pěkné apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, jsou vybaveny TV/SAT, trezorem, 
mikrovlnnou troubou, klimatizací a balkonem.

80   residence ACAPULCo  
(Bibione Spiaggia)

Oblíbená residence se nachází v blízkosti pláže 
a klientům nabízí bazén s dětskou částí, solární 
terasu, oplocenou zahradu, 2 výtahy, parkova-
cí místo pro každý apartmán a Wi-Fi u bazénu. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, topení, trezor, mikrovlnnou trou-
bu, kávovar a velký balkon.

Více informací najdete na 
bibionespiaggia.azzurro.cz
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79  VILLAGGIO TIVoLI D

90  VILLAGGIO SoLE B D

Příjemné villaggio TIVOLI (Via Lemene) s jednopatrovými vilkami le-
ží na klidném místě s piniemi a zároveň blízko centra. Každá vilka má 
6 až 8 apartmánů. Villaggio klientům nabízí bazén, dětský bazén, 
dětské hřiště a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány mají 
jednodušší, ale účelné vybavení, vlastní sociální zařízení, TV, klimati-
zaci a venkovní krb. Apartmány typu A a B1 jsou v přízemí s menší 
zahrádkou nebo terasou, ostatní typy jsou mezonetové v přízemí 
a prvním patře s vnitřním schodištěm a mají menší zahrádku nebo 
terasu a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  700 - 800 m.
mono  » - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a ku-
chyňským koutem.
B1 bilo »  - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj 
s gaučem a kuchyňským koutem.
B2 bilo »  - ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem nebo pat-
rovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.
C trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, 
obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
C1 trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky ne-
bo s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a dalším lůžkem, 
obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.

Menší villaggio SOLE B (Via Cormor) je tvořeno jednopatrovými vilkami, uprostřed kterých se 
nachází bazén pro dospělé a dětský bazén. Klientům jsou k dispozici parkovací místa a mi-
nibus na pláž zdarma. Všechny apartmány jsou účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, 
TV/SAT, kávovar a většina také klimatizaci. Apartmán je v přízemí se zahrádkou nebo v patře 
s balkonem.

Vzdálenost od pláže: »  1 100 m.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.

C trilo 5

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

6440

B 25. 05. – 08. 06. 9190

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

11400

D 15. 06. – 29. 06. 13230

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

17330

F 06. 07. – 27. 07. 19150

G 27. 07. – 24. 08. 20200

Co potěší:
sleva 10% v období 27.04. - 29.06. a 24.08. - 21.09. při objednávce do  »
29.03.
sleva 5% v období 29.06. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
14=11 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 14.09. »
14=13 v období 29.06. - 13.07. a 17.08. - 31.08. »  

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, kli-
matizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sa-
mi, plážový servis 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 
€ (01.06. - 06.09.), pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na vyžádání při re-
zervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli 
v období do 15.06. a od 14.09. min. pobyt 4 noci.

Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

84   villaggio nAUTiLUS (Bibione Spiaggia)

Zrenovované villaggio leží nedaleko centra, kli-
entům jsou k dispozici bazén pro dospělé, dět-
ský bazén, parkovací místa a plážový minibus 
zdarma. Pěkně vybavené apartmány mají vlast-
ní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou 
troubu, kávovar, klimatizaci a balkon nebo za-
hrádku s krbem. 

117  villaggio MAJA (Bibione Spiaggia)

Komfortní villaggio se nachází v klidnější části 
letoviska, má bazén a pěkné vybavené apart-
mány s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
trezorem, pračkou, mikrovlnnou troubou, krbem 
a garáží.

131  residence FeniCe (Bibione Spiaggia)

Menší dvoupatrová residence se nachází v blíz-
kosti centra a pěší zóny. Všechny apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, prostor-
ný balkon a kryté parkovací místo.

122  villaggio dei FioRi (Bibione Spiaggia)

Villaggio se skládá z řadových vilek, leží na 
klidném místě nedaleko lunaparku. Klientům 
je k dispozici společná zahrada, dětský bazén 
a bazén pro dospělé. Všechny apartmány jsou 
mezonetové ve zvýšeném přízemí a prvním pa-
tře s vnitřním schodištěm a s garáží v suterénu. 
Apartmány jsou hezky vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, trezor, mikrovlnnou troubu, TV/
SAT, klimatizaci, topení a 2 balkony.

Více informací najdete na 
bibionespiaggia.azzurro.cz

A mono 4 B1 bilo 5 B2 bilo 5/6 C trilo 6 C1 trilo 7

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

6210 6660 7120 8040 8730

B 25. 05. – 08. 06. 7580 9880 10340 11490 12410

C 08. 06. – 15. 06. 9190 11490 12410 14710 15630

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10490 12770 13680 16420 17330

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

13230 16420 17100 19610 20520

F 06. 07. – 27. 07. 15050 18010 18700 22120 23030

G 27. 07. – 24. 08. 16160 19530 20200 23120 24240

Co potěší:
sleva 10% v období 27.04. - 22.06. a 24.08. - 21.09. při objednávce do 29.03. »
sleva 5% v období 22.06. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
14=11 v období 27.04. - 15.06. a 31.08. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 29.06. - 20.07. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 45 €/týden (18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.) a 60 € (01.06. 
- 06.09.), závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 08.06. a od 
14.09., min. pobyt 4 noci.
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Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

96   villaggio eURoReSidenCe  
(Bibione Spiaggia)

Menší klidné villaggio nabízí klientům bazén s dět-
skou částí a prostornou zahradou. Klientům jsou 
k dispozici parkovací místa a minibus na pláž zdar-
ma. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, mi-
krovlnnou troubu, pračku a balkon nebo terasu.

88   villaggio QUAdRiFoGLio  
(Bibione Spiaggia)

Příjemné villaggio je tvořeno řadovými vilkami, 
uprostřed kterých je klidná zahrada s bazénem 
a dětským hřištěm, ve villaggiu jsou parkovací mís-
ta a klienti mohou využít minibus na pláž zdarma. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, mikro-
vlnnou troubu, pračku a balkon nebo terasu. 

106  villaggio CAPiSTRAno (Bibione Spiaggia)

Villaggio se nachází uprostřed zeleně, má apart-
mány ve vilkách, velký bazén, parkovací místa 
a pro klienty je k dispozici minibus na pláž zdar-
ma. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, 
mikrovlnnou troubu a balkon nebo terasu, některé 
navíc klimatizaci.

129 villaggio oASi (Bibione Spiaggia)

Villaggio se nachází v klidné residenční zóně po-
blíž centra Bibione. Klientům je k dispozici bazén 
a parkovací místo pro každý apartmán. Všechny 
apartmány jsou mezonetové v přízemí a prvním 
patře s vnitřním schodištěm, mají dvojí sociální za-
řízení (druhé jen WC), TV, 2 zahrádky a balkon.

Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz

107 RESIDENCE VALBELLA D

Residence VALBELLA (Via Torre) je prostorný komplex v centrální části Bibione, který nabízí 7 ba-
zénů pro dospělé a 5 dětských bazénů, 2 tenisové kurty (za poplatek), hřiště na volejbal a malou 
kopanou, petanque a dětské hřiště. Klientům je dále k dispozici restaurace a bar, výtahy, vyhrazené 
parkovací místo pro každý apartmán, zdarma minibus na pláž. Nedaleko se nachází také velké ob-
chodní centrum. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV 
a balkon. Na vyžádání jsou možné také apartmány s klimatizací (za poplatek) či stropním ventilátorem, 
fénem, trezorem, mikrovlnnou troubou, pračkou nebo myčkou.

Vzdálenost od pláže: »  1200 m.
mono  » - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím dvougaučem nebo se dvěma rozkládací-
mi dvougauči a kuchyňským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.

A mono 4 B bilo 4/5 C trilo 6

A
06. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

4190 4680 5290

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

7330 9040 11480

C
22. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

10280 12040 14300

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

13810 17200 19020

E 03. 08. – 17. 08. 16420 19750 22830

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace na vyžádání, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (mono), 45 € (bilo), 
50 € (trilo), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 50 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., plážový servis 
61 € (06.04. - 28.09.).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

74  VILLAGGIO oLIMPIA D

Příjemné villaggio OLIMPIA (Via Cormor) nabízí klientům na prostor-
ném klidném pozemku plném zeleně 2 bazény, brouzdaliště, dětské 
hřiště, volejbalové hřiště, stolní tenis, tenisový kurt (za poplatek) a vy-
hrazené parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou v třípa-
trových residencích Achille, Ulisse a Perseo nebo v menších vilkách, 
všechny mají vlastní sociální zařízení (typ trilo dvojí), TV a některé také 
klimatizaci (viz tabulka). Na vyžádání jsou k dispozici také apartmá-
ny s mikrovlnnou troubou nebo trezorem. Typ C1 má navíc pračku. 
Apartmán typu B21 v residenci v patře s balkonem, typ B7 a C1 jsou 
v přízemí residencí se zahrádkou. Apartmány typu vilka mají zahrádku 
a krb, jsou buď jen v přízemí nebo mezonetové v přízemí a prvním patře 
s vnitřním schodištěm. Od villaggia jezdí na pláž minibus zdarma.

Vzdálenost od pláže: »  1000 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj 
s gaučem nebo rozkládacím či vysouvacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.
trilo 6 »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo 
manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo 8 »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou a pat-
rovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.

residence vilky

B7 bilo 5 
s klimatizací

B21 bilo 5 
s klimatizací

C1 trilo 8 C trilo 6
C trilo 6 

s klimatizací

A 08. 06. – 29. 06. 12480 12480 16520 14110 16650

B 29. 06. – 13. 07. 16260 16260 20520 18110 21560

C 13. 07. – 03. 08. 16710 16710 21080 18800 22480

D 03. 08. – 10. 08. 17830 17830 22350 20100 24180

E 10. 08. – 24. 08. 18500 18500 24370 20780 25070

F 24. 08. – 31. 08. 14890 14890 18830 16710 19710

G 31. 08. – 07. 09. 12800 12800 16840 14430 16970

H 07. 09. – 14. 09. 8760 8760 10620 9670 11300

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz tabulka), 
plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz 
str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis navíc 45 €/týden 
(18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období 13.04. - 08.06. 
a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz.

residence

vilky
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89  RESIDENCE VIEL, ConCoRDIA D

Menší třípatrová residence VIEL a dvoupatrová residence CONCORDIA (Via 
dello Zodiaco), nabízí klientům společný bazén pro obě residence s dětskou částí, 
prádelnu (na žetony) a parkovací místo pro každý apartmán, residence Viel má výtah. 
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou trou-
bu, kávovar, klimatizaci, topení a terasu nebo balkon.

Vzdálenost od pláže: »  400 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a dalším lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Přímo u pláže a zároveň nedaleko centra leží residence SAYONARA (Viale della 
Luna) s krytými parkovacími místy a apartmány s výhledem na moře, které mají vlast-
ní sociální zařízení, TV a balkon nebo terasu v přízemí. Typ D2 má nověji vybavené 
apartmány. Apartmány typu D quadri 5 jsou v nejvyšším patře (bez výtahu) a mají vol-
ně přístupnou průchozí terasu. Hned u pláže a blízko centra se nachází residence 
ONDA AZZURRA (Via Pleione), která má výtah a krytá parkovací místa. Apartmány 
mají starší jednoduché, ale účelné vybavení, mají vlastní sociální zařízení, většinou TV 
a prostorný balkon. Apartmány se nacházejí v patře a mají boční nebo i přímý výhled 
na moře.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, 
obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri 5 »  - ložnice se dvěma lůžky, ložnice s patrovou postelí, ložnice s jedním lůž-
kem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
quadri 7 »  - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s gaučem a kuchyňským koutem.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis 
(v období 11.05. - 22.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), 60€ (quadri), pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : nevyžaduje se, mládežnické skupiny 100 €/pobyt/apt. 
K dokoupení » : postýlka 12 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., plážový servis 
navíc 45 €/týden (v období 11.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše 
na vyžádaní při rezervaci. 
Zvířata » : na dotaz, vratná kauce při pobytu se zvířaty 100 €.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod. Ceny v období 
27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. najdete na azzurro.cz.

vilky

Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

133  villaggio AdRiATiCo (Bibione Spiaggia)

Na jedinečném místě přímo u pláže a zároveň 
v centru letoviska se nachází residence, která 
disponuje výtahem. Apartmány mají vlastní so-
ciální zařízení a zpravidla TV. Typ C trilo 4 má 
balkon s přímým výhledem na moře a parkovací 
místo poblíž residence. Typ B bilo 5 má balkon 
s bočním výhledem na moře a je bez vyhraze-
ného parkovacího místa.

138  villaggio iPPoCAMPo  
(Bibione Spiaggia)

Přímo u pláže situovaná residence s výtahem 
a parkovacím místem pro každý apartmán 
nabízí starší, ale vkusně vybavené apartmány 
s vlastním sociálním zařízením, TV a menším 
balkonem, zpravidla s bočním výhledem na 
moře.

109  villaggio LAGUnA GRAnde   
(Bibione Spiaggia)

Residence se nachází přímo u pláže, má výtah 
a parkovací místa. Dobře vybavené apartmány 
mají zpravidla boční výhled na moře, vlastní so-
ciální zařízení (typ C2 dvojí), TV a malý balkon, 
apartmány. Typ B1 a C2 jsou v prvním patře, 
typ B2 je v nejvyšším šestém patře s prostor-
nou terasou.

Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz

RESIDENCE 112 onDA AZZuRRA, 125 SAyonARA D

VIEL ConCoRDIA

B bilo 4 C trilo 7 B1 bilo 4 C1 trilo 7

A 15. 06. – 29. 06. 16680 22280 17790 22570

B 29. 06. – 06. 07. 19900 26650 21370 27040

C 06. 07. – 13. 07. 21010 28110 22480 28470

D 13. 07. – 27. 07. 22090 29580 23550 29940

E 27. 07. – 03. 08. 22640 30300 24110 30690

F 03. 08. – 10. 08. 24270 32510 25860 32900

G 10. 08. – 17. 08. 26420 35400 28150 35780

H 17. 08. – 24. 08. 23190 31040 24690 31440

I 24. 08. – 31. 08. 18830 25210 20100 25510

J 07. 09. – 14. 09. 9060 11960 9690 12250

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 29.03., min. pobyt 7 nocí.  »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 € (bilo), 70 € (trilo), pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., postýlka nebo dětská židlička 20 €/
pobyt, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období do 
08.06 a od 07.09., kratší pobyt na vyžádání.

onda Azzurra

Sayonara

onda Azzurra

onDA AZZuRRA SAyonARA

B 
bilo 4

C 
trilo 5

C2 
trilo 6

D 
quadri 5

D1 
quadri 7

D2 
quadri 7

A 15. 06. – 22. 06. 11220 12970 12670 12010 14060 16340

B 22. 06. – 29. 06. 12940 14970 14640 13850 16230 18850

C 29. 06. – 06. 07. 14670 16970 16580 15710 18390 21370

D 06. 07. – 13. 07. 15540 17950 17570 16640 19460 22630

E 13. 07. – 03. 08. 17270 19950 19510 18470 21620 25150

F 03. 08. – 10. 08. 20030 23140 22620 21440 25080 29170

G 10. 08. – 17. 08. 21500 24820 24270 23000 26890 31280

H 17. 08. – 24. 08. 19440 22430 21960 20790 24330 28290

I 24. 08. – 31. 08. 14810 17090 16710 15830 18530 21550

J 31. 08. – 07. 09. 10370 11960 11710 11080 12970 15080
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95   residence MonACo (Bibione Spiaggia)

Pěkná residence stojí přímo v nejživější části 
centra u obchodní třídy a náměstí Piazza Fonta-
na. Residence má výtah a parkoviště s místem 
pro každý apartmán. Apartmány jsou zrenovo-
vané, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatiza-
ci, trezor a balkon.

Více informací najdete na 
bibionespiaggia.azzurro.cz

123  residence TiePoLo (Bibione Spiaggia)

Residence stojí v centru letoviska, nedaleko 
pláže. Nabízí zrenovované apartmány, výtah 
a parkoviště s vyhrazeným místem pro každý 
apartmán. Apartmány jsou vybaveny vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT, Wi-Fi, mikrovlnnou 
troubou, klimatizací a balkonem. 

145  residence SKoRPioS (Bibione Spiaggia)

Residence se nachází přímo u pláže a neda-
leko obchodní třídy. Součástí objektu je výtah 
a vlastní parkoviště s vyhrazeným místem pro 
každý apartmán. Apartmány mají vlastní soci-
ální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu, klimatizaci 
a balkon, většinou s výhledem na moře.

123  residence TiZiAno (Bibione Spiaggia)

Moderní a velmi pěkná residence je tvořena 
dvěma budovami s výtahy a nachází se přímo 
v centru letoviska a nedaleko pláže. Apartmány 
v budově A jsou účelně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, televizi a balkon, apartmány 
v budově B jsou pěkně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizaci, mik-
rovlnnou troubu a balkon.

127 RESIDENCE TETI D

Zrenovovaná residence TETI (Via Cassiopea) se nachází v těsné blízkosti pláže a zároveň nedaleko 
centra, má výtah a parkoviště. Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
Wi-Fi (za poplatek) a balkon, některé navíc na vyžádání klimatizaci (za poplatek) nebo mikrovlnnou 
troubu. Apartmány typu bilo jsou menších rozměrů. K dispozici jsou také apartmány trilo a quadri v nej-
vyšším patře, které mají klimatizaci a prostornou terasu s pěkným výhledem (vice na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  50 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským 
koutem.
quadri  » - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.

B bilo 3 A trilo 5 D quadri 7

A
06. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

5750 7220 8040

B 01. 06. – 08. 06. 7720 9690 11160

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

10260 13030 14330

D 15. 06. – 29. 06. 12220 15470 17100

E 29. 06. – 13. 07. 14660 18570 20520

F 13. 07. – 03. 08. 16780 21500 23450

G 03. 08. – 17. 08. 19400 24690 27090

H 17. 08. – 24. 08. 17590 22310 24270

I 24. 08. – 31. 08. 13190 16610 18240

Co potěší:
zdarma plážový servis v období do 22.06. a od 07.09.  »

V ceně: »  pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek-
třiny, delegát.
Povinné poplatky na místě: »  závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neu-
klidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce: »  100 €.
K dokoupení: »  klimatizace 35 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo 
5 €/os., 7 €/dvoulůžko, plážový servis 60 €/týden (v období 22.06. - 
07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata:  » malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd: »  sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na 
vyžádání kdykoli v období do 31.05. a od 14.09. min. pobyt 4 noci.

137 RESIDENCE ELPADo D

Zajímavě situovaná residence ELPADO (Corso del Sole) se nachází na jedné z hlavních tříd 
v centru Bibione a zároveň blízko pláže a známého náměstí Piazzale Zenith. V přízemí residence 
je přijímací kancelář, klientům je k dispozici výtah a číslované parkovací místo pro každý apart-
mán. Všechny apartmány mají zrenovovanou kuchyň, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, 
mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci (za poplatek) a prostorný balkon.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
bilo  » - ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.

B bilo 4 C trilo 5

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

4730 5520

B 25. 05. – 08. 06. 7620 9190

C 08. 06. – 22. 06. 9190 10510

D 22. 06. – 06. 07. 10950 12510

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

15900 17460

F 03. 08. – 17. 08. 19620 22620

G 24. 08. – 07. 09. 10160 12510

H 07. 09. – 14. 09. 5780 6300

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, zá-
věrečný úklid, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 30 €/týden, postýlka 18 €/týden, ložní prádlo 7 €/
os., ručníky 5 €/os.
Zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod. 
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123 VILA GInESTRA D

Příjemná vila GINESTRA (Via Auriga) leží v centru letoviska, klientům je k dispozici parkoviště. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu a klimatizaci (na vyžádání, za 
poplatek). Apartmány typu B jsou v přízemí bez balkonu (jen okna), B1 v patře s balkonem.

Vzdálenost od pláže: »  180 m.
bilo  » - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským kou-
tem.

B bilo 5 B1 bilo 5

A
06. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

5910 6400

B 01. 06. – 08. 06. 7880 8860

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

10260 11400

D 15. 06. – 29. 06. 12380 13840

E 29. 06. – 13. 07. 14980 15640

F 13. 07. – 03. 08. 17270 19220

G 03. 08. – 17. 08. 19880 22280

H 17. 08. – 24. 08. 17920 20030

I 24. 08. – 31. 08. 13360 14980

Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

136  vily CAMPieLLo (Bibione Spiaggia)

Skupina vil se nachází nedaleko pláže i centra. 
Klientům jsou k dispozici krytá parkovací místa. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor 
a balkon nebo terasu v přízemí, některé mají navíc 
klimatizaci.

127  vila AnnA (Bibione Spiaggia)

Vila se nachází blízko pláže a zároveň nedaleko 
centra. Klientům jsou k dispozici krytá parkovací 
místa. Moderně vybavené apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, tre-
zor, klimatizaci a balkon nebo zahrádku v přízemí.

124  residence CinZiA (Bibione Spiaggia)

Residence stojí kousek od obchodní třídy, má 
výtah a parkovací místo pro každý apartmán. 
Apartmány jsou jednoduše vybaveny, mají 
vlastní sociální zařízení, TV, trezor a balkon nebo 
terasu, některé navíc klimatizaci.

Více informací najdete na 
bibionespiaggia.azzurro.cz

85   residence PATRiCK (Bibione Spiaggia)

Příjemná residence se nachází nedaleko luna-
parku, klientům nabízí prostornou společnou 
zahradu a krytá parkovací místa. Apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci 
a balkon.

100 RESIDENCE TonIn D

Moderní residence TONIN (Via Pegaso) se nachází nedaleko 
náměstí Piazza Fontana, obchodní třídy a pláže. Residence má vý-
tah, krytá a nekrytá parkovací místa. Všechny apartmány jsou vkusně 
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon nebo menší zah-
rádku, některé apartmány navíc klimatizaci (viz tabulka).

Vzdálenost od pláže: »  200 m.
mono »  - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyň-
ským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obýva-
cí pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.

A mono 4
s klimatizací 

A mono 4
s klimatizací 

B bilo 5
C trilo 5/6

s klimatizací 
C trilo 5/6

A
13. 04. – 01. 06. 
14. 09. – 05. 10.

6240 6960 8340 8340 8800

B 01. 06. – 08. 06. 8860 9780 11660 11660 12570

C 08. 06. – 29. 06. 11110 12480 15020 15020 16160

D 29. 06. – 13. 07. 14200 16030 19480 19480 21110

E 13. 07. – 03. 08. 14660 16480 20200 20200 22020

F 03. 08. – 10. 08. 15550 17600 21670 21670 23500

G 10. 08. – 24. 08. 16220 18280 22350 22350 24400

H 24. 08. – 31. 08. 13030 14660 17880 17880 19250

I 31. 08. – 07. 09. 11430 12800 15340 15340 16480

J 07. 09. – 14. 09. 7850 8530 10130 10130 11080

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz tabulka), plážový 
servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (mono), 50 € (bilo, trilo), pokud klienti neuklidí sami, 
pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis navíc 45 €/týden 
(v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt (mono), 50 € (bilo, trilo).
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Co potěší:
zdarma plážový servis v období do 22.06. a od 07.09. »

V ceně: »  pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
delegát.
Povinné poplatky na místě: »  závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce:  » 100 €.
K dokoupení: »  klimatizace 35 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo 5 €/
os., 7 €/dvoulůžko, plážový servis 60 €/týden (v období 22.06. - 07.09.), vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata: »  malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd:  » sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžá-
dání kdykoli v období do 31.05. a od 14.09. min. pobyt 4 noci.
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140  residence AL SoLe (Bibione Spiaggia)

Residence stojí v centru u jedné z hlavních 
tříd a má vlastní parkoviště. Všechny apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV, klima-
tizaci a balkon.

150  residence LinZ (Bibione Spiaggia)

Residence se nachází na jedné z tříd směřují-
cích na známé náměstí Piazzale Zenith. Klien-
tům je k dispozici výtah a parkovací místo ke 
každému apartmánu. Všechny apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, TV a balkon.

93   residence GASPARoTTo  
(Bibione Spiaggia)

Jednopatrová residence s 19 apartmány klien-
tům nabízí společnou zahradu a parkovací mís-
ta. Apartmány mají jednodušší vybavení, vlastní 
sociální zařízení, TV a menší venkovní posezení 
v přízemí nebo společný balkon v patře.

130  residence STeLLA PoLARe  
(Bibione Spiaggia)

Menší residence se sedmi apartmány se nachá-
zí v centru Bibione, ke každému apartmánu ná-
leží kryté parkovací místo. Všechny apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV a mikrovlnnou 
troubu, typ trilo navíc balkon, typ mono je bez 
balkonu.

Více informací najdete na 
bibionespiaggia.azzurro.cz

146 VILA MERy D

Menší vila MERY (Via del Cigno) se nachází v klidnější části a nabízí celkem 8 apartmánů, v prv-
ním patře s klimatizací nebo v přízemí bez klimatizace, všechny apartmány mají terasu v přízemí. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, krb a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem nebo 
rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

C trilo 5/6 s klimatizací C trilo 5/6

A 01. 06. – 08. 06. 12120 12570

B 08. 06. – 29. 06. 15470 16160

C 29. 06. – 13. 07. 20200 21110

D 13. 07. – 03. 08. 20880 22020

E 03. 08. – 10. 08. 22350 23500

F 10. 08. – 24. 08. 23280 24400

G 24. 08. – 31. 08. 18340 19250

H 31. 08. – 07. 09. 15800 16480

I 07. 09. – 14. 09. 10620 11080

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, kli-
matizace (viz tabulka), plážový servis (v období 12.05. - 23.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, 
pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážo-
vý servis navíc 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € 
(01.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny 
v období 13.04. - 01.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

82  VILA FLAMInIA D

Vila FLAMINIA (Via della Bilancia) se nachází v klidné ulici v blízkosti lázní, lunapar-
ku a trhu. Klientům je k dispozici ke každému apartmánu parkovací místo. Prostorné 
apartmány mají vlastní sociální zařízení a TV. Apartmán typu bilo je zrenovovaný a na-
chází se v nejvyšším patře a má velmi prostornou terasu. Apartmán quadri je v patře 
s balkonem nebo v přízemí s terasou.

Vzdálenost od pláže: »  400 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem.
quadri »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, ložnice s patrovou 
postelí nebo se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.

B bilo 4
D quadri 7/8 
s klimatizací 

A 08. 06. – 29. 06. 13390 14790

B 29. 06. – 13. 07. 17200 19250

C 13. 07. – 03. 08. 17880 19970

D 03. 08. – 10. 08. 19170 21450

E 10. 08. – 24. 08. 19880 22120

F 24. 08. – 31. 08. 15800 17660

G 31. 08. – 07. 09. 13710 15120

H 07. 09. – 14. 09. 9220 10130

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz 
tabulka), plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 € (bilo), 60 € (quadri), pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis navíc 
45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt (bilo), 60 € (quadri).
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Další ceny v období 
13.04. - 08.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

B bilo 4
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113  hotel GoLF*** (Bibione Spiaggia)

Hotel se nachází v centrální části Bibione v blíz-
kosti pláže. Klientům je k dispozici privátní pláž, 
recepce, výtah, salonek s TV, bar, úschovna 
a půjčovna kol. Všechny pokoje mají vlastní so-
ciální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, telefon, 
minibar, klimatizaci, topení a balkon. Pokoje 
Star mají renovované koupelny se sprchovým 
koutem, pokoje Classic starší koupelny se spr-
chou. Pokoje Star i Classic mohou být až pro 
4 osoby.

151  hotel PLAYA** (Bibione Spiaggia)

Dobře vedený rodinný hotel se nachází nedale-
ko pláže, restaurací, barů, obchůdků a teniso-
vých kurtů, poblíž je také psí pláž. V hotelu se 
podávají bohaté snídaně s domácími moučníky. 
Klientům je k dispozici výtah, terasa s výhledem 
na moře, salonek s TV, bar, parkoviště a privátní 
pláž. Všechny pokoje jsou komfortně vybavené, 
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, 
trezor a klimatizaci.

151  hotel ViCToRiA*** (Bibione Spiaggia)

Hotel se nachází nedaleko pláže v klidnější 
části na pomezí Bibione Spiaggia a Lido dei 
Pini. K hotelu náleží privátní pláž, solární tera-
sa s vířivkou a lehátky, půjčovna kol, recepce, 
restaurace, bar, přístup na internet, Wi-Fi, 
společenská místnost s TV, prostorný dětský 
koutek a parkoviště (omezená kapacita). Kli-
enti mají k dispozici možnost ohřevu dětských 
jídel a k zapůjčení postýlku, zábranu k posteli, 
přebalovací pult, vaničku, ohřívač lahví, chůvič-
ku či židličku. Všechny pokoje jsou vybaveny 
vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, 
Wi-Fi, telefonem, trezorem, minibarem, tope-
ním, klimatizací a balkonem. Na vyžádaní jsou 
k dispozici jednolůžkové, bezbariérové nebo 
propojené pokoje.

Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz

V 91  HOTEL GERMAnIA*** D

V 142 HOTEL MonTREAL*** D

Příjemný hotel GERMANIA*** (Via Acquario) se nachází poblíž náměstí Piazza Fontana. Hotel je kom-
pletně zrenovovaný, má recepci, výtah, společenskou místnost s TV, piano bar, bazén s prostornou 
terasou s posezením a lehátky, vlastní parkoviště, půjčovnu kol a privátní pláž. Klimatizovaná restaurace 
nabízí jídla italské i mezinárodní kuchyně. Vkusně vybavené a prostorné pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, telefon, trezor, klimatizaci a balkon. 

Vzdálenost od pláže: »  300 m.

Hotel MONTREAL*** (Via dei Pianeti) se nachází blízko pláže nedaleko náměstí Piazzale Zenith a nedávno 
byl kompletně zrekonstruovaný. Hotel má privátní pláž, restauraci, bar, výtah, salonek s TV, Wi-Fi a kryté 
parkoviště (klienti mohou být požádáni o zanechání klíčů na recepci). Všechny pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, fén, ledničku, TV/SAT, telefon, trezor, klimatizaci a balkon. Hotel je přizpůsoben vozíčkářům. Na 
vyžádání je k dispozici také jednolůžkový pokoj (za příplatek).

Vzdálenost od pláže: »  200 m.

snídaně polopenze plná penze

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

7420 9050 10320

B 25. 05. – 01. 06. 7970 9620 10890

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

9340 11040 12310

D
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

10230 11950 13210

E 29. 06. – 03. 08. 11670 13290 14540

F
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

12570 14180 15440

G 10. 08. – 17. 08. 13600 15440 16700

H 07. 09. – 14. 09. 8440 10050 11310

snídaně polopenze plná penze

A
04. 05. – 01. 06. 
14. 09. – 21. 09.

10180 11760 13350

B
01. 06. – 22. 06. 
07. 09. – 14. 09.

12340 13470 15710

C
22. 06. – 13. 07. 
24. 08. – 07. 09.

13470 15490 17510

D 13. 07. – 03. 08. 13920 16160 18630

E 03. 08. – 17. 08. 15460 17890 20540

F 17. 08. – 24. 08. 14360 16650 19180

V ceně » : snídaně, polopenze, plná penze (snídaně formou bufetu, obědy 
a večeře výběr z menu bez nápojů na 7 nocí a osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji), plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě  » pobytová taxa viz str. 39.
Slevy 3. a 4. osoba: »  3-6 let...50%, 7-11 let...30%, 12 let a výše 10%. 
Dítě do 3 let povinně 18 €/den (včetně postýlky a stravy) 
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt. 
Příjezd/odjezd: »  kdykoli 13:00 - 20:00 hod. / kdykoli 08:00 - 10:00 
hod., min. pobyt 3 noci.

V ceně: »  snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůž-
kovém pokoji, klimatizace, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě: »  pobytová taxa viz str. 39.
Slevy 3. a 4. osoba: »  4-7 let ...50%, 8-14 let ...30%, 15 let a výše ...10%. 
Dítě do 1 roku zdarma, dítě 1-3 roky povinně 540 Kč/den (včetně po-
stýlky a stravy).
Zvířata: »  nepovolena.
Příjezd/odjezd: »  kdykoli 14:00 - 22:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.
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Bibione Spiaggia 
bibionespiaggia.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione SPiAGGiA

97   hotel FiRenZe*** (Bibione Spiaggia)

Nedávno zrekonstruovaný hotel leží v blízkosti ob-
chodů a restaurací, nedaleko známého náměstí 
Piazza Fontana. Hotel se svými službami blíží 
kvalitám čtyřhvězdičkových hotelů, má privátní 
pláž, bazén s hydromasáží, dětský bazén, solární 
terasu s lehátky, parkoviště, půjčovnu kol, výtah, 
restauraci, terasu s barem, salonek s TV/SAT 
a dětský koutek. Moderně vybavené pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT, Wi-Fi, 
klimatizaci, trezor, ledničku a menší balkon.

78   hotel PALACe**** (Bibione Spiaggia)

Hotel má výbornou pozici přímo u pláže, neda-
leko lázní a centra, ale přitom na klidném místě. 
Klientům je k dispozici privátní pláž, bazén pro 
dospělé a dětský bazén, recepce, hala, Wi-Fi, 
bar s terasou, snack bar u bazénu, místnost 
s TV, výtahy, stolní tenis, dětské hřiště, dětský 
koutek, petanque, velká zahrada, krytá parko-
vací místa a půjčovna kol. Všechny zrenovova-
né pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, telefon, trezor, minibar, klimatizaci a pro-
storný balkon s bočním výhledem na moře.

Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz

99   hotel KATJA**** (Bibione Spiaggia)

Velmi pěkný a dobře vedený hotel leží blízko 
pláže a známého náměstí Piazza Fontana. Ho-
tel byl nedávno kompletně zrenovován, klientům 
je k dispozici bazén pro dospělé, dětský bazén, 
solární terasa s lehátky, bar, privátní pláž, parko-
viště, restaurace, výtah, společenská místnost 
s TV a půjčovna kol. Hotel má nově vybavené 
odhlučněné pokoje s masivním nábytkem, 
vlastním sociálním zařízením, fénem, telefonem, 
TV/SAT, Wi-Fi, trezorem, minibarem, klimatizací, 
topením a balkonem.

V 135 PALACE HoTEL REGInA**** D

V 98  HOTEL CoRALLo**** D

Výborně situovaný PALACE HOTEL REGINA**** (Corso Europa) se nachází blízko 
centra města s restauracemi a obchůdky a také nedaleko pláže. Hotel je zrenovovaný, 
klientům nabízí bazén s hydromasážní částí, solární terasu s lehátky, recepci, výtah, 
bar, parkoviště (u hotelu nebo u sousední residence Columbia, za poplatek, klienti 
mohou být požádáni o zanechání klíče od auta na recepci) a půjčovnu kol. Vkusně 
vybavené a prostorné pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, 
minibar, klimatizaci a balkon. K dispozici jsou také čtyřlůžkové pokoje Family (více na 
azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  240 m.

Přímo u pláže se nachází komfortní hotel CORALLO**** (Via Pegaso), který svým 
elegantním kruhovým tvarem tvoří jednu z dominant pláže v centrální části Bibione. 
Klientům je k dispozici 25 m dlouhý bazén pro dospělé, dětský bazén, privátní pláž 
s dětským hřištěm, 2 tenisové kurty, posilovna, stolní tenis, restaurace s terasou smě-
rem k moři, dětský koutek, úschovna a půjčovna kol, parkoviště, animace, bar a ta-
neční večery. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, 
klimatizaci a balkon. Pokoje typu Classic mohou mít přistýlku nebo gauč pro 1 osobu. 
Typ Family Classic má dvě přistýlky 160x80 cm vhodné pro děti. K dispozici jsou také 
další typy pokojů s bočním nebo přímým výhledem na moře (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  40 m.

Classic Family Classic

polopenze plná penze polopenze plná penze

A 15. 06. – 22. 06. 17270 19360 17270 19360

B 22. 06. – 29. 06. 18070 20150 18070 20150

C 29. 06. – 06. 07. 17850 19930 17850 19930

D
06. 07. – 13. 07. 
31. 08. – 07. 09.

19410 21490 19410 21490

E 13. 07. – 03. 08. 20100 22180 20100 20910

F 03. 08. – 24. 08. 20470 22520 20470 22520

G 24. 08. – 31. 08. 19560 21640 19560 21640

s balkonem s přistýlkou a balkonem

snídaně polopenze snídaně polopenze

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

9950 12900 11090 14030

B 25. 05. – 01. 06. 10860 13800 11990 14930

C
01. 06. – 06. 07. 
31. 08. – 07. 09.

13120 16060 14250 17190

D
06. 07. – 10. 08. 
24. 08. – 31. 08.

15370 18290 16500 19410

E 10. 08. – 17. 08. 17670 20540 18770 21640

F 17. 08. – 24. 08. 17340 20220 18450 21320

Co potěší:
7=6 v období 11.05. - 20.06. a 07.09. - 22.09. »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, obědy i večeře 
výběr z menu bez nápojů, salátový bar), na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, 
plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Slevy 3. osoba Classic: »  2-5 let...50%, 6-10 let...30%, 11 let a výše 10%. Dítě do 2 let 
zdarma (včetně postýlky a stravy)
Slevy 3. a 4. osoba Family Classic: »  2-10 let ...50%, Děti do 2 let zdarma (včetně 
postýlky a stravy)
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 12:00 - 22:00 hod./ kdykoli do 10:00 hod., min. pobyt 5 nocí. 
Ceny v období 11.05. - 15.06. a 07.09. - 21.09. najdete na azzurro.cz.

Co potěší:
sleva 15% při objednávce do 28.02. »
sleva 10% při objednávce od 01.03. do 30.04. »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez ná-
pojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Slevy 3. osoba pokoj s přistýlkou a balkonem: »  6-11 let ...50%. Do 6 let zdarma.
Příplatky » : parkovací místo 10 €/den.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 14:00 - 24:00 hod. / kdykoli do 11:00 hod., v období 18.05 - 
09.08. a 23.08. - 14.09. min. pobyt 3 noci, v období 10.08. - 22.08. 4 noci.
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B2 bilo 5 B1 bilo 5 C1 trilo 6/7

A
13. 04. – 01. 06. 
14. 09. – 05. 10.

9490 10210 12280

B 01. 06. – 08. 06. 13490 14450 17470

C 08. 06. – 29. 06. 17560 18700 22870

D 29. 06. – 13. 07. 22970 24560 30100

E 13. 07. – 03. 08. 23880 25470 31470

F 03. 08. – 10. 08. 25550 27350 33920

G 10. 08. – 24. 08. 26680 28500 35300

H 24. 08. – 31. 08. 20880 22250 27330

I 31. 08. – 07. 09. 17880 19020 23190

J 07. 09. – 14. 09. 11760 12440 15210

71  RESIDENCE DELLE TERME D

65  VILLAGGIO CA’ DEL PIno D

Moderní residence DELLE TERME (Via delle Colonie) představuje komplex šestipatrových 
budov, které se nachází přímo u lázní a zároveň nedaleko pláže a centra. Residence je obklo-
pená piniemi, má několik výtahů, ke každému apartmánu náleží nekryté (apartmány B2) nebo 
kryté (B1, C1) parkovací místo. Na střeše residence s výhledem na moře, piniový háj, lagunu, 
lázně i samotné letovisko jsou 2 velké solární terasy, bazén pro dospělé a dětský bazén, na 
střeše u bazénů se lze připojit také na Wi-Fi (za poplatek). Všechny apartmány jsou prostorné 
a mají vlastní sociální zařízení, TV, topení, klimatizaci a balkon, některé apartmány mají navíc 
mikrovlnnou troubu nebo pračku a některá trila dvojí sociální zařízení (na vyžádání).

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem nebo rozkládacím křeslem, lož-
nice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.

Velmi dobře hodnocené villaggio CA’ DEL PINO (Via Orsa Maggiore) je umístěno nedaleko 
lázní i centrální části Bibione a je tvořeno řadovými vilkami, uprostřed kterých se nachází bazén 
o délce 30 m s hydromasážní částí, dětský bazén a příjemná prostorná zahrada se vzrostlými 
stromy a dětským hřištěm. Ke každému apartmánu náleží parkovací místo, klientům je k dis-
pozici společná prádelna. Všechny apartmány jsou prostorné a dobře vybavené, mají vlastní 
sociální zařízení (typ trilo druhé samostatné WC), TV/SAT (včetně českého kanálu Relax TV), 
Wi-Fi, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci (za poplatek) a terasu se zahrádkou (ně-
které oplocenou, na vyžádání). Apartmány typu bilo jsou přízemní (k dispozici na vyžádání také 
s bezbariérovým přístupem), typu trilo jsou mezonetové s vnitřním schodištěm.

Vzdálenost od pláže: »  600 m.
bilo »  - ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s gaučem (trilo 6) a kuchyňským koutem.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, kli-
matizace (viz tabulka), plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, 
pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plá-
žový servis navíc 45 €/týden (18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. 
- 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci, Wi-Fi 15 €/týden.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

P bilo 4 G trilo 5 G1 trilo 6

A 25. 05. – 08. 06. 12870 15500 18390

B 08. 06. – 22. 06. 12510 15120 17720

C 22. 06. – 06. 07. 16420 19280 22410

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

21890 26580 31790

E 03. 08. – 17. 08. 25890 33520 37610

F 24. 08. – 07. 09. 15900 20070 23450

G 07. 09. – 14. 09. 6780 8080 9640

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závě-
rečný úklid, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 50 €/týden, postýlka 18 €/týden, ložní prádlo 7 €/
os.,ručníky 5 €/os. půjčovna kol, 15 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v ob-
dobí 27.04. - 25.05. a 14.09. - 28.09. najdete na azzurro.cz.

Bibione Terme 
bibioneterme.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione TeRMe

57   villaggio MARCo PoLo (Bibione Terme)

Villaggio se nachází v novější části letoviska, má 
bazén, dětský bazén, zahradu, animace pro děti, 
dětské hřiště a dětský koutek, prádelnu, půjčov-
nu kol a Wi-Fi u bazénu. Ve villaggiu lze zapůjčit 
dětskou židličku, vaničku, postýlku, přebalovací 
pult či sportovní kočárek. Moderní elegantně vy-
bavené apartmány jsou mezonetové s vnitřním 
schodištěm, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimati-
zaci, topení, venkovní krb nebo barbecue, vlastní 
zahrádku a balkon.

Více informací najdete na
bibioneterme.azzurro.cz

62   camping ViLLAGGio TURiSTiCo  
inTeRnAZionALe (Bibione Terme)

Komfortní a velmi dobře vybavený camping je 
situován v klidné lokalitě na rozsáhlém pozemku, 
který z jedné strany ohraničuje pláž a na druhé 
straně příjemný piniový háj. Camping má privátní 
120 m dlouhou pláž a hned u pláže velký akva-
park s vyhřívanými bazény s různou hloubkou 
pro děti (brouzdaliště 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120 
cm) i plavecký bazén 25 m pro dospělé s velkou 
skluzavkou. V areálu aquaparku jsou další sklu-
zavky pro rozličné věkové kategorie, vodní hry 
a široká škála hydromasážních prvků, vše v ceně 
pobytu. V campingu je mnoho možností spor-
tovního vyžití, restaurace, animace a soutěže pro 
děti. Camping nabízí ubytování v mobilhomech, 
vilkách a apartmánech. Všechny typy ubytování 
mají vlastní sociální zařízení, myčku, mikrovlnnou 
troubu, kávovar, TV/SAT, Wi-Fi, telefon, trezor, 
klimatizaci, topení a vyhrazené parkovací mís-
to. Mobilhomy mají dřevěnou venkovní terasu 
s posezením a 2 lehátky. Vilky se nacházejí ve 
vzdálenější velmi klidné části, mají venkovní po-
sezení se 2 lehátky a slunečníkem. Apartmány 
jsou situovány v residenci v centru campingu, 
jsou prostorné, komfortně vybavené a mají navíc 
hydromasážní sprchu, fén a balkon.
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více na azzurro.cz 

64  VILLAGGIO EVAnIKE D

63  VILLAGGIO TuLIPAno D

Moderní villaggio EVANIKE (Via Unita d’Italia) se nachází v klidné části letoviska 
nedaleko lázní a je tvořeno komfortními dvoupatrovými vilkami. Klientům je k dispozici 
velký bazén se skluzavkou, hydromasážní bazén, solární terasa s lehátky, krytá par-
kovací místa, Wi-Fi ve venkovních prostorách a animace pro děti. Pěkně vybavené 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, myčku, pračku, 
trezor, klimatizaci, topení a krb. Apartmány bilo a trilo jsou v přízemí se zahrádkou, 
quadri jsou mezonetové v 1. patře a podkroví, mají balkon a některé dvojí sociální 
zařízení. Klientům je k dispozici zdarma minibus na pláž. Apartmány se nachází ve 
východní části villaggia dále od bazénů, typy apartmánů situovaných u bazénů na-
jdete na azzurro.cz.

Vzdálenost od pláže: »  750 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozklá-
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s jedním lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s manželskou po-
stelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.

Oblíbené villaggio TULIPANO (Via delle Nazioni) představuje pěkný komplex vilek 
s bazénem s dětskou částí, má krytá i nekrytá parkovací místa, dětské hřiště, Wi-Fi 
ve společných prostorách (za poplatek) a elegantně vybavené apartmány s vlastním 
sociálním zařízením (trilo a quadri dvojí), TV/SAT, pračkou, mikrovlnnou troubou, tr-
ezorem, krbem (mimo B2) a klimatizací. Apartmány typu bilo mají zahrádku v přízemí, 
trilo balkon v patře a quadri dva balkony. Klientům je k dispozici zdarma minibus na 
pláž.

Vzdálenost od pláže: »  500 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem nebo 
rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obý-
vací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
quadri »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, 
ložnice v otevřeném podkroví s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací 
pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

B2 bilo 4 B1 bilo 5 C trilo 6 D quadri 8

A 01. 06. – 08. 06. 13720 14450 17470 20030

B 08. 06. – 29. 06. 17790 18930 22870 26550

C 29. 06. – 13. 07. 23190 24790 30100 34950

D 13. 07. – 03. 08. 24110 25700 31470 36550

E 03. 08. – 10. 08. 25780 27570 33920 39370

F 10. 08. – 24. 08. 26900 28730 35300 40980

G 24. 08. – 31. 08. 21110 22480 27330 31700

H 31. 08. – 07. 09. 18110 19250 23190 26870

I 07. 09. – 14. 09. 11990 12670 15210 17530

B2 bilo 4 B1 bilo 5 C trilo 6 D quadri 8

A 01. 06. – 08. 06. 14220 14220 17470 20490

B 08. 06. – 29. 06. 18470 18470 23100 27010

C 29. 06. – 13. 07. 24110 24330 30330 35870

D 13. 07. – 03. 08. 25020 25250 31700 37460

E 03. 08. – 10. 08. 26900 27120 34150 40300

F 10. 08. – 24. 08. 27800 28250 35530 42100

G 24. 08. – 31. 08. 22020 22020 27560 32410

H 31. 08. – 07. 09. 18800 18800 23420 27330

I 07. 09. – 14. 09. 12440 12440 15210 17750

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, 
plážový servis (12.05. - 23.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 € (bilo, trilo), 60 € (quadri), pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis na-
víc 45 €/týden (18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na vyžádání 
při rezervaci, Wi-Fi u bazénu 15 €/týden.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt (bilo, trilo), 60 € (quadri).
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období 
13.04. - 01.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, 
plážový servis (12.05. - 23.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 € (bilo, trilo), 60 € (quadri), pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis na-
víc 45 €/týden (18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), vše na vyžádání 
při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt (bilo, trilo), 60 € (quadri).
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období od 
13.04. - 01.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

58   villaggio neTTUno (Bibione Terme)

Dobře vybavené villaggio je tvořeno řadovými 
vilkami se společným bazénem a parkovacím 
místem pro každý apartmán. Apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, 
pračku, trezor, topení a balkon nebo v přízemí 
zahrádku s krbem.

61   villaggio BoSCo deLL’iMPeRo  
(Bibione Terme)

Nový moderní komplex řadových vilek s ba-
zénem je situován v blízkosti termálních lázní. 
Apartmány se nacházejí v přízemí se zahrádkou 
nebo v patře s balkonem, mají vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, klimatizaci 
a kryté parkovací místo.

68   villaggio WHiTe STAR (Bibione Terme)

Villaggio leží v klidné části Bibione v rozlehlém 
areálu se dvěma bazény tvořeném samostatnými 
vilkami uprostřed zeleně. Klientům je k dispozici 
parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány 
jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zaří-
zení, pračku, mikrovlnnou troubu, TV, klimatizaci 
a balkon. 

Více informací najdete na
bibioneterme.azzurro.cz

70   villaggio BoRGo STeLLA MARinA  
(Bibione Terme)

Menší villaggio se nachází na pomezí Bibione 
Terme a Bibione Spiaggia, je tvořeno 16 řadový-
mi mezonetovými apartmány s vnitřním schodiš-
těm. Klientům je k dispozici menší bazén, vířivka, 
zahrada s dětským hřištěm a lehátky. Apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, pračku, 
myčku, mikrovlnnou troubu, trezor, klimatizaci, 
terasu a parkovací místo.

Bibione Terme 
bibioneterme.azzurro.cz »

BiBione TeRMe
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60  VILLAGGIO GIRASoLI D

67  VILLAGGIO AZZuRRo D

Villaggio GIRASOLI (Viale delle Nazioni) leží u třídy spojující Bibione Spiaggia a Bibione Lido del 
Sole. Na soukromém, oploceném pozemku je k dispozici bazén a dětský bazén se solární terasou 
se slunečníky a lehátky, dětské hřiště, animace (na pláži nebo u baru Sporting), Wi-Fi u bazénu, krytá 
a nekrytá parkovací místa. Apartmány jsou mezonetové s vnitřním schodištěm, moderně vybaveny 
s vlastním sociálním zařízením, fénem, klimatizací, kávovarem, TV/SAT a trezorem, téměř všechny 
apartmány mají vlastní zahrádku, v prvním patře pak balkon.

Vzdálenost od pláže: »  600 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau-
čem a kuchyňským koutem.

Vyhledávané villaggio AZZURRO (Via Livenza) se nachází v oblasti plné zeleně 
a tvoří jej dva komplexy vilek, každý s velkým bazénem uprostřed. Klientům jsou 
k dispozici krytá parkovací místa, Wi-Fi ve venkovních prostorách (za poplatek) a mi-
nibus na pláž zdarma. Apartmány jsou v jedno až dvoupatrových vilkách, jsou pěkně 
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, kávovar a mikrovlnnou troubu. Typ 
B bilo 4 a C trilo 6 je v 1. patře s balkonem, typ B1 bilo 5 a C1 trilo 6 v přízemí se 
zahrádkou. K dispozici jsou i další typy apartmánů s klimatizací nebo až pro 8 osob 
(více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  550 - 850 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s roz-
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

B bilo 5 C trilo 6

A
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 28. 09.

7520 9130

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

12250 14070

C 08. 06. – 22. 06. 13620 14980

D 22. 06. – 29. 06. 17720 19770

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

19090 21830

F 06. 07. – 24. 08. 24180 27990

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. »
14=10 v období 20.04. - 15.06. »
14=11 v období 07.09. - 28.09. »
14=12 v období 08.06. - 03.08. a 17.08. - 14.09. »
14=13 v období 27.07. - 10.08. a 10.08. - 24.08.  »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektři-
ny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neu-
klidí sami, plážový servis 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. 
- 22.09.), 60 € (01.06. - 06.09.), pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na vyžádání 
při rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
kdykoli v období do 08.06. a od 14.09. min. pobyt 4 noci.

Bibione Terme 
bibioneterme.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione TeRMe

B bilo 4 B1 bilo 5 C trilo 6 C1 trilo 6

A 22. 06. – 29. 06. 16280 15890 17440 18030

B 29. 06. – 06. 07. 18410 18030 19580 20350

C 06. 07. – 13. 07. 19380 18990 20740 21510

D 13. 07. – 27. 07. 20350 19960 21900 22680

E 27. 07. – 03. 08. 20930 20350 22290 23260

F 03. 08. – 10. 08. 22130 21560 23660 24420

G 10. 08. – 17. 08. 23080 22510 24610 25560

H 17. 08. – 24. 08. 21320 20930 22870 23840

I 24. 08. – 31. 08. 17250 16860 18610 19190

J 31. 08. – 07. 09. 13180 12990 14150 14730

K 07. 09. – 14. 09. 8140 7950 8720 9110

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 €), plážový servis (13.04. - 
29.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní kočárek 
1 €/den, Wi-Fi 15 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu (do 8 kg) povolena, na dotaz, za poplatek 35€/pobyt, nutno 
nahlásit při rezervaci.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota 08:00 - 09:00 hod., kdykoli do 
08.06. a od 07.09., min. pobyt 5 nocí. Ceny v období 06.04. - 22.06. a 14.09. - 02.11. 
najdete na azzurro.cz.

66   villaggio dAnUBio (Bibione Terme)

Villaggio se rozkládá na prostorném pozemku, 
klientům nabízí bazén, dětský bazén, zahradu 
s dětským hřištěm a parkovací místa. Apartmány 
jsou mezonetové v přízemí a prvním patře s vnitř-
ním schodištěm, mají vlastní sociální zařízení, TV 
a zahrádku, některé navíc klimatizaci.

71   residence LAURA (Bibione Terme)

Residence se nachází v sousedství lázní na zá-
padním konci obchodní třídy. Má bazén, dětský 
bazén, výtah a kryté parkovací místo pro každý 
apartmán. Apartmány jsou pěkně vybavené, mají 
vlastní sociální zařízení, pračku, TV/SAT, mikro-
vlnnou troubu, topení, klimatizaci a balkon.

59   residence MARGHeRiTA (Bibione Terme)

Nedávno postavená residence je tvořena dvěma 
dvoupatrovými budovami se zahradou. Klien-
tům je k dispozici bazén s dětskou částí, solární 
terasa s lehátky, výtah, dětské hřiště, společný 
gril, animace, minibus na pláž a krytá parkovací 
místa. Všechny apartmány jsou moderně vyba-
vené, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, 
trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci 
a prostorný balkon.

Více informací najdete na
bibioneterme.azzurro.cz
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53  RESIDENCE LA GIuDECCA, LE ZATTERE, SAn GIoRGIo D

Residence LA GIUDECCA, LE ZATTERE a SAN GIORGIO (Viale Italia) stojí vedle 
sebe hned u pláže, bez nutnosti přecházet silnici. Klienti mají k dispozici společný ba-
zén pro dospělé a dětský bazén, bazény se nacházejí mezi residencemi Le Zattere 
a San Giorgio. Dále je k dispozici Wi-Fi u bazénu, animace na pláži, dětské hřiště, 
obchůdky, bar, pizzerie, výtahy a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány 
těchto tří residencí jsou pěkně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, ká-
vovar, TV (San Giorgio TV/SAT) a balkon, většina apartmánů je s bočním výhledem 
na moře. Apartmány B1 a C2 jsou v nejvyšším patře s terasou s lehátky. K dispozici 
jsou také apartmány s prostornějším balkonem nebo přímým výhledem na moře (více 
na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.
trilo »  - 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.

LA GIuDECCA, 
LE ZATTERE

LA GIuDECCA, LE ZATTERE, 
SAn GIoRGIo

A mono 2 B bilo 4 B1 bilo 4 C trilo 6 C2 trilo 6

A
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 28. 09.

6830 6890 9130 8270 11430

B 25. 05. – 08. 06. 10420 11860 13840 14140 16350

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

12700 13680 16810 16420 20000

D 22. 06. – 29. 06. 14530 16870 18860 18700 23650

E 29. 06. – 24. 08. 18560 21320 24620 24240 32930

F 24. 08. – 31. 08. 16580 18700 22050 21660 28670

Co potěší:
sleva 10% v období 20.04. - 29.06. a 24.08. - 28.09. při objednávce do 29.03. (typ  »
B, C)
sleva 5% v období 20.04. - 29.06. (mimo typ B, C), 29.06. - 24.08. a 24.08. - 28.09.  »
(mimo typ B, C) při objednávce do 29.03.
14=11 v období 20.04. - 15.06. a 31.08. - 28.09. »
14=12 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 29.06. - 13.07. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. 
a 07.09. - 22.09.) a 60 € (01.06. - 06.09.), závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 
15.06 a od 14.09. min. pobyt 4 noci.

51  VILLAGGIO ALEMAGnA D

Villaggio ALEMAGNA (Via Cadore) leží v klidnější části letoviska, je tvořena čtyřapartmánovými vilami a nabízí 
bazén pro dospělé a dětský bazén, zahradu a číslované parkovací místo pro každý apartmán. Klientům jsou 
k dispozici animace (na pláži nebo u baru Sporting). Apartmány jsou buď v přízemí nebo v 1. patře nebo mezone-
tové s vnitřním schodištěm, všechny mají vlastní sociální zařízení a TV.

Vzdálenost od pláže: »  400 m.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, případně dalším lůžkem, ložnice s jedním nebo dvěma lůžky či patrovou 
postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

C trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

6660

B 25. 05. – 08. 06. 9650

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

11170

D 22. 06. – 29. 06. 14140

E
29. 06. – 13. 07. 
24. 08. – 31. 08.

16420

F
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

18240

G 03. 08. – 17. 08. 19080

Co potěší: 
sleva 10% v období 27.04. - 29.06. a 24.08. - 21.09. při  »
objednávce do 29.03.
sleva 5% v období 29.06. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
14=11 v období 27.04. - 15.06. a 31.08. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 29.06. - 10.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 45 €/týden 
(v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.) a 60 € (01.06. 
- 06.09.), závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, 
pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 
10:00 hod., kdykoli v období do 15.06. a od 14.09. min. 
pobyt 4 noci. 

BiBione Lido deL SoLe

více na azzurro.cz 

Bibione Lido del Sole 
bibionelidodelsole.azzurro.cz »

32   villaggio diAnA (Bibione Lido del Sole)

Villaggio tvoří jednopatrové vilky v prostorné za-
hradě blízko pláže. Apartmány mají vlastní soci-
ální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, 
klimatizaci, zahrádku nebo balkon a parkovací 
místo.

52   residence CAMPieLLo, dUCALe a vilky 
CAnnAReGio (Bibione Lido del Sole)

Na společném rozsáhlém pozemku porostlém 
piniemi, na klidném místě, ale přitom nedaleko 
pláže, stojí residence Campiello, residence Du-
cale a nově postavené řadové vilky Cannaregio. 
Klientům je k dispozici společný bazén, dětský 
bazén, dětské hřiště, animace, parkovací místo 
pro každý apartmán a v residencích výtahy. Mo-
derně vybavené vilky jsou mezonetové v přízemí 
a prvním patře s vnitřním schodištěm. Všechny 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
kávovar a klimatizaci, Campiello navíc mikrovln-
nou troubu, Cannaregio navíc dvojí sociální za-
řízení, fén, pračku, mikrovlnnou troubu a trezor. 
Apartmány v residencích mají balkon, ve vilkách 
mají apartmány balkon a zahrádku.

Více informací najdete na 
bibionelidodelsole.azzurro.cz

Campiello

Ducale

Cannaregio
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31  VILLAGGIO DELFIno D

Moderní a oblíbené villaggio DELFINO (Via Leoncavallo) leží v klidné části letovis-
ka a zároveň nedaleko pláže. Villaggio se skládá z jednopatrové residence a dvou 
komplexů řadových vilek. Residence (typ B a C) nabízí pěkně vybavené apartmány 
s venkovním posezením nebo balkonem a se společnou zahradou. V řadových vil-
kách v centrální části villaggia (typ C1 trilo 5) jsou zrenovované mezonetové apartmány 
s vnitřním schodištěm a prostornou terasou. Apartmány typu B bilo 5, C trilo 6 a C1 
trilo 5 mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, trezor a kli-
matizaci. V severní části villaggia se nachází řadové vilky (typ C1 trilo 6) s jednodušeji 
vybavenými mezonetovými apartmány s vnitřním schodištěm, vlastním sociálním zaří-
zením, TV a venkovním posezením. Ke všem apartmánům náleží parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (C trilo 6), ložnice 
se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem (C trilo 6, C1 trilo 5) nebo rozkládacím 
dvougaučem (C1 trilo 6) a kuchyňským koutem.

B bilo 5 C trilo 6 C1 trilo 5 C1 trilo 6

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

11400 12770 12310 10950

B 22. 06. – 29. 06. 13000 14590 14370 12770

C 29. 06. – 06. 07. 15960 17790 17100 15510

D 06. 07. – 13. 07. 16870 18700 18240 16420

E 13. 07. – 27. 07. 18470 20290 19840 17790

F 27. 07. – 03. 08. 19150 21430 20520 18470

G 03. 08. – 10. 08. 20650 22890 22220 20200

H 10. 08. – 17. 08. 22220 24690 24010 21770

I 17. 08. – 24. 08. 19840 22120 21210 19150

J 24. 08. – 31. 08. 15050 16650 16190 14590

Co potěší: 
zdarma plážový servis v období 11.05. - 07.06. a 07.09. - 21.09. při pobytu min. 7 nocí »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace 
(mimo typ C1 trilo 6), delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 90 € (bilo), 110 € (trilo), pokud klienti 
neuklidí sami (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 100 €), pobytová taxa 
viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., dítě navíc do 30 měsíců 5 €/
den, nad 30 měsíců bez nároku na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, plážový 
servis 60 €/týden (v období 08.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt a vratnou kauci 
100-500 €.
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. Ceny v období 06.04. - 08.06. a 07.09. - 05.10. 
najdete na azzurro.cz.

45  RESIDENCE RAnIERI D

Elegantní residence RANIERI (Via Veneto) stojí na klidném místě nedaleko pláže 
v centru klidnější části Bibione Lido del Sole. Residence má výtah a kryté parkovací 
místo pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, mi-
krovlnnou troubu, klimatizaci, trezor, pračku a balkon. Apartmán trilo má navíc myčku. 
K dispozici jsou také další typy apartmánů (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže:  » 80 m.
mono  » - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím křeslem a kuchyň-
ským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (B1 bilo 5), obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo rozkládacím křeslem, 
ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj se dvěma rozkládacími křesly a kuchyňským 
koutem.

A mono 3 B bilo 4 B1 bilo 5 C trilo 7

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

7750 10260 10950 12770

B 15. 06. – 22. 06. 8440 11170 12090 13910

C 22. 06. – 29. 06. 9120 12090 13000 15280

D 29. 06. – 06. 07. 11630 15050 16190 18700

E 06. 07. – 13. 07. 12310 15960 17330 19840

F 13. 07. – 03. 08. 14140 18470 19840 22800

G 03. 08. – 10. 08. 16160 20650 22220 25810

H 10. 08. – 17. 08. 17280 22220 24010 27610

I 17. 08. – 24. 08. 14590 18930 20520 23490

J 24. 08. – 31. 08. 10950 14370 15510 18010

K 07.09. – 14.09. 5290 6440 7120 8040

Co potěší: 
zdarma plážový servis v období 11.05. - 07.06. a 07.09. - 21.09. při pobytu min. 7 nocí. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 70 € (mono), 90 € (bilo), 110 € (trilo), pokud 
klienti neuklidí sami (kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 100 €/pobyt), pobytová 
taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., dítě navíc do 30 
měsíců 5 €/den, nad 30 měsíců bez nároku na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/
den, plážový servis 60 €/týden (v období 08.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt a vratnou kauci 
100-500 €.
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. Ceny v období 06.04. - 08.06. a 14.09. - 05.10. 
najdete na azzurro.cz

C1 trilo 6

B bilo 5, C trilo 6

C1 trilo 5

Bibione Lido del Sole 
bibionelidodelsole.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

BiBione Lido deL SoLe

28   residence Le ALTAne  
(Bibione Lido del Sole)

Moderní residence se nachází jen pár kroků od 
pláže, od které ji odděluje jen malý upravený lesík. 
Klientům je k dispozici velká zahrada, bazén pro 
dospělé, dětský bazén a výtah. Apartmány jsou 
moderně vybaveny a mají vlastní sociální zařízení, 
TV/SAT, mikrovlnnou troubu, trezor a parkovací 
místo.

26   villaggio PARAdiSo  
(Bibione Lido del Sole)

Villaggio se nachází na klidném místě obklopeném 
piniovým hájem, nabízí bazén s dětskou částí, 
dostatek zelených ploch pro odpočinek a parko-
vací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou 
v řadových vilkách nebo dvojdomcích. Všechny 
pěkně vybavené apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kli-
matizaci a terasu s krbem. 

Více informací najdete na 
bibionelidodelsole.azzurro.cz

33   residence oASi (Bibione Lido del Sole)

Residence se nachází uprostřed piniového háje na 
oploceném pozemku. Na osmi patrech je celkem 
21 apartmánů. Klientům jsou k dispozici dva vý-
tahy, venkovní bazén, dětské hřiště, tři společné 
střešní terasy se slunečníky a lehátky a parkovací 
místo pro každý apartmán. Všechny apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mik-
rovlnnou troubu, kávovar a klimatizaci. 
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BiBione Lido deL SoLe

více na azzurro.cz 

Bibione Lido del Sole 
bibionelidodelsole.azzurro.cz »

37  48  VILLAGGIO LIDo DEL SoLE D

V 36  HOTEL ALEMAGnA**** D

Villaggio LIDO DEL SOLE (Via delle Nazioni) tvoří dva sousedící podobné 
komplexy. V obou jsou apartmány ve vícepatrových residencích s výtahem a jed-
nopatrových vilkách, dětský bazén a bazén pro dospělé se solární terasou, 
dětské hřiště a rozlehlá zahrada s piniemi. Klientům je k dispozici také recepce, 
Wi-Fi v nedalekém baru Sporting, společné barbecue, prádelna a animace (na 
pláži nebo u baru Sporting). Apartmány v residencích typu B a C jsou v patře s te-
rasou, typ B1 a C1 v přízemí se zahrádkou. Apartmány ve vilkách jsou mezone-
tové s vnitřním schodištěm, v přízemí je malá zahrádka a v patře terasa. Všechny 
apartmány jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, 
kávovar, vyhrazené parkovací místo a většina také klimatizaci.

Vzdálenost od pláže: »  550 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem (typ residence může mít 
výjimečně patrovou postel), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky (typ residence mů-
že mít výjimečně patrovou postel), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem 
a kuchyňským koutem.

Elegantní hotel ALEMAGNA**** (Viale Michelangelo) je situován v klidné zóně Bibione Lido del Sole 
uprostřed piniového háje a zároveň nedaleko pláže, obchůdků a restaurací. K hotelu náleží privátní pláž, 
bazén s dětskou částí, solární terasa s lehátky, půjčovna kol (za poplatek), restaurace, bar s terasou, 
Wi-Fi, společenská místnost s TV, knihovna, výtah a parkoviště (na vyžádání, za poplatek). Parkovat 
bezplatně lze na ulici před hotelem (omezená kapacita). Všechna jídla v hotelu jsou podávána formou 
bufetu, včetně nápojů. Pro děti je k dispozici dětské hřiště, jednou týdně animace v hotelu, miniklub na 
pláži (cca od poloviny června do začátku září), dětské menu a odpolední svačinka. Rodiny mohou využít 
možnost ohřevu jídel v mikrovlnné troubě a zapůjčení sportovního kočárku, židličky, vaničky, ohřívače 
lahví, přebalovacího pultu a zábran k posteli. Za poplatek jsou klientům k dispozici plážové osušky, 
hlídání dětí, praní nebo masáže. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, 
TV/SAT, Wi-Fi, telefonem, trezorem, minibarem, topením, klimatizací a menším balkonem. Dvoulůžko-
vé pokoje mohou mít přistýlku pro dítě do 10 let. K dispozici jsou také pokoje až pro 6 osob (více na 
azzurro.cz), propojené pokoje a pokoje s bezbariérovým přístupem (na vyžádání).

Vzdálenost od pláže: »  300 m.

residence vilky 

B bilo 5 B1 bilo 5 C trilo 7 C1 trilo 7 B bilo 5 C trilo 7

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

6210 6890 8040 8730 7580 10340

B 25. 05. – 08. 06. 9650 10340 11950 12640 11260 14020

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

12310 13000 15050 15960 13680 16870

D 15. 06. – 29. 06. 14140 14820 16870 17790 15510 19150

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

17790 18470 21210 22120 19380 23710

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

19380 20290 22800 23940 21210 25310

G 13. 07. – 17. 08. 20200 21100 23790 24910 21770 26480

snídaně polopenze plná penze

A 15. 06. – 22. 06. 12360 15190 16660

B 22. 06. – 06. 07. 13010 15840 17310

C 06. 07. – 13. 07. 13690 16500 18720

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

13800 16610 18960

E 03. 08. – 10. 08. 15220 17990 20310

F 10. 08. – 17. 08. 15460 18220 20540

G 17. 08. – 24. 08. 14040 16840 19190

H 31. 08. – 07. 09. 13120 15950 17550

I 07. 09. – 14. 09. 12230 15060 16530

Co potěší: 
sleva 5% při objednávce do 30.04. »
sleva 7=6 v období 30.05. - 06.07. a 01.09. - 22.09. »
slev 4=3 v období 08.09. - 22.09. »
zdarma dítě do 7 let jako 3. osoba ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem »
sleva 50% pro 1-2 děti do 10 let s 1 dospělým na pokoji, min. pobyt 7 nocí » .

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (vše formou bufetu včetně 
nápojů, plná penze začíná večeří a končí snídaní) na osobu a 7 nocí ve 
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis (od 4. řady), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Slevy 3. osoba: »  7-10 let ...50%. Dítě do 7 let zdarma (včetně postýlky 
nebo přistýlky).
Příplatky » : dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. 25 €/den, plážová osuška 
1 €/den, parkovací místo 8 €/den, půjčovna kol 1 €/hod.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den do 4 
kg, 10 €/nad 4 kg.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., 
min. pobyt 7 nocí, pobyty na jiný počet nocí na vyžádání a za příplatek. 
Ceny v období do 15.06. a od 14.09. najdete na azzurro.cz.

Co potěší: 
sleva 5% v období 29.06. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 29.06. a 24.08. - 21.09. při objednávce do 29.03. »
14=11 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 14.09. »
14=13 v období 29.06. - 10.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 45 €/týden (18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.) 
a 60 € (01.06. - 06.09.), závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz 
str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 
15.06. a od 14.09., min. pobyt 4 noci.

vilky

residence

29   villaggio CAMPieLLo deL SoLe  
(Bibione Lido del Sole)

Výjimečně situované villaggio na rozlehlém 
pozemku v klidné části v těsné blízkosti pláže 
má bazén, dětský bazén, krytá parkovací mís-
ta a komfortní apartmány s vlastním sociálním 
zařízením, TV, trezorem, pračkou, mikrovlnnou 
troubou a klimatizací.

44   residence RiALTo (Bibione Lido del Sole)

Residence se nachází na prostorném pozemku 
porostlém piniemi. Je tvořena hlavní budovou 
s výtahem a k ní přistavěnými jednopatrovými 
vilkami. Klienti mají k dispozici bazén, dětský 
bazén, animace a parkoviště. Všechny apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, ká-
vovar, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a balkon 
nebo zahrádku.

43   hotel neVAdA*** (Bibione Lido del Sole)

Hotel se nachází pár kroků od pláže i obchodů 
a restaurací. Klientům je k dispozici recepce, dět-
ský koutek, výtah, terasa, bar, restaurace s mož-
ností dětského menu, půjčovna kol a krytá parko-
vací místa. Pro děti je na vyžádání k dispozici veš-
kerý potřebný servis. Všechny pokoje mají vlastní 
sociální zařízení, fén, TV, Wi-Fi, trezor, ledničku, 
telefon, klimatizaci, topení a menší balkon.

Více informací najdete na 
bibionelidodelsole.azzurro.cz

46   residence CASTeLLo (Bibione Lido del Sole)

Residence se nachází na prostorném pozemku 
porostlém piniemi. Je tvořena residencí s výtahem 
a k ní přistavěnými jednopatrovými vilkami. Klienti 
mají k dispozici bazén, dětský bazén, animace (na 
pláži nebo u baru Sporting), dětské hřiště, každý 
apartmán má vyhrazené parkovací místo. Všech-
ny apartmány jsou pěkně vybaveny, s vlastním so-
ciálním zařízením, TV/SAT, kávovarem, klimatizací 
a balkonem nebo terasou v přízemí.
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bez klimatizace s klimatizací

B4 bilo 4 B3 bilo 5 C4 trilo 6/7 B4 bilo 4 B3 bilo 5 C4 trilo 6/7

A 08. 06. – 29. 06. 13420 14590 14820 14590 15510 17130

B 29. 06. – 13. 07. 17300 18700 19150 18700 20070 22150

C 13. 07. – 03. 08. 17790 19380 19840 19380 20780 23060

D 03. 08. – 10. 08. 18850 20680 21130 20680 22250 24750

E 10. 08. – 24. 08. 19530 21350 22030 21350 22920 25650

F 24. 08. – 31. 08. 15930 17300 17560 17300 18470 20290

G 31. 08. – 07. 09. 13840 15020 15250 15020 15930 17560

H 07. 09. – 14. 09. 9740 10650 10650 10650 11110 12280

8  RESIDENCE GEMInI D

Na klidném místě s piniemi a přitom nedaleko pláže se nachází resi-
dence GEMINI (Via delle Agavi), která má výtahy (část budovy bez vý-
tahu), kryté parkovací místo pro každý apartmán a na střeše bazén pro 
dospělé, dětský bazén a solární terasu. Apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, balkon, většinou TV a trezor, některé apartmány klimatizaci (viz 
tabulka). K dispozici jsou i další typy apartmánů: zrenovované, v přízemí 
či s dvojím sociálním zařízením (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  300 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma nebo třemi lůžky 
(mohou být menší lůžka cca 160 cm vhodná spíše pro děti), obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz tabulka), 
plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz 
str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis navíc cca 8 €/
den (v období 29.04. - 10.05. a 09.09. - 22.09.), cca 15,50 € (11.05. - 31.05. a 02.09. - 08.09.), cca 
18 € (01.06. - 01.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období 13.04. - 08.06. 
a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz.

23  RESIDENCE CoRInZIA D

Na pěkném místě nedaleko pláže oddělené piniovým hájem se nachází residence CORINZIA 
(Via delle Ninfee). Klientům je k dispozici výtah a vyhrazené parkovací místo pro každý apart-
mán, většinou kryté. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, zpravidla trezor, TV/SAT, klimatizaci 
a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  180 m.
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 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

B bilo 4 C trilo 6

A 01. 06. – 08. 06. 11200 13530

B 08. 06. – 29. 06. 14110 17360

C 29. 06. – 13. 07. 18240 22610

D 13. 07. – 03. 08. 18930 23550

E 03. 08. – 10. 08. 20230 25200

F 10. 08. – 24. 08. 20900 26130

G 24. 08. – 31. 08. 16840 20780

H 31. 08. – 07. 09. 14530 17790

I 07. 09. – 14. 09. 10420 12510

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plá-
žový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážo-
vý servis navíc cca 8 €/den (v období 29.04. - 10.05. a 09.09. - 22.09.), cca 
15,50 € (11.05. - 31.05. a 02.09. - 08.09.), cca 18 € (01.06. - 01.09.), vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny 
v období 13.04. - 01.06. a 14.09. - 05.10. najdete na azzurro.cz

výhled z residence

BiBione PinedA

více na azzurro.cz 

Bibione Pineda 
bibionepineda.azzurro.cz »

10   vily MAiLA (Bibione Pineda)

Vily se nacházejí v blízkosti pláže a nabízejí pří-
zemní apartmány s venkovním parkovacím mís-
tem. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV 
a venkovní posezení.

12   vila deGLi ACeRi (Bibione Pineda)

Dvouapartmánová vila je situována v centrální 
části Bibione Pineda. Účelně vybavené apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kli-
matizaci, zahrádku, parkovací místo a na vyžá-
dání také pračku.

18   vila eMMA (Bibione Pineda)

Dvouapartmánová vila je na klidném místě mimo 
hlavní ruch, klientům je k dispozici společná 
zahrada a parkovací místa pod přístřeškem. 
Apartmán je jeden v přízemí, druhý v prvním pa-
tře s terasou, oba mají vlastní sociální zařízení. 

19   vily SCHieRA (Bibione Pineda)

Řadové vily nabízejí ubytování pro milovníky 
klidu v blízkosti pláže. Klientům je k dispozici 
parkoviště. Apartmány jsou mezonetové s vnitř-
ním schodištěm v přízemí a prvním patře a mají 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, vlastní 
zahrádku a balkon. 

Více informací najdete na
bibionepineda.azzurro.cz
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3  RESIDENCE AL PARCo D

Komfortní residence AL PARCO (Via delle Acacie) se nachází na klidném místě, dis-
ponuje krytými parkovacími místy v suterénu budovy, výtahem, prádelnou, Wi-Fi (ve 
společných prostorách, za poplatek) a bezbariérovým přístupem. Klientům je k dispo-
zici bazén pro dospělé, dětský bazén a dětské hřiště. K pláži vede cesta přes menší 
lesík. Nedaleko residence se nacházejí obchody. Elegantní apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, fén, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, trezor, telefon, klimatizaci a topení. 
Apartmány se nacházejí v patře s balkonem, typ C trilo 6 v přízemí se zahrádkou. 
K dispozici jsou také další typy apartmánů, např. s dvojím sociálním zařízením nebo 
mezonetové až pro 9 osob (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  200 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (bilo 5), obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (trilo 7), ložnice se 
dvěma lůžky (trilo 6) nebo patrovou postelí (trilo 7), obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

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

A 22. 06. – 29. 06. 21900 24230 27910 27720

B 29. 06. – 06. 07. 24620 27330 31400 31010

C 06. 07. – 13. 07. 25970 28880 33140 32760

D 13. 07. – 27. 07. 27330 30430 34890 34500

E 27. 07. – 03. 08. 28100 31210 35860 35470

F 03. 08. – 10. 08. 29570 32810 37770 37390

G 10. 08. – 17. 08. 30910 34340 39490 39110

H 17. 08. – 24. 08. 28690 31790 36630 36250

I 24. 08. – 31. 08. 23260 25780 29660 29270

J 31. 08. – 07. 09. 17830 19770 22680 22480

K 07. 09. – 14. 09. 10850 12210 13960 13760

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 €), ložní prádlo, ručníky, klima-
tizace, plážový servis (v období 13.04. - 29.09.), delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 2 €/den, sportovní kočárek 1 €/den, Wi-Fi 15 €/týden, vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota 08:00 - 09:00 hod., kdykoli do 
08.06. a od 07.09., min. pobyt 5 nocí. Ceny v období 06.04. - 22.05. a 14.09. - 02.11. 
najdete na azzurro.cz

20  RESIDENCE LoREnA D

Residence LORENA (Via delle Ortensie) se nachází na klidném místě, klientům je k dispozici společná zahrada 
a 2 krytá parkovací místa pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV a 2 balkony.

Vzdálenost od pláže: »  250 m.
penta »  - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a přistýlkou, ložnice s jedním lůžkem, 
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

E penta 10

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

15640

B 15. 06. – 29. 06. 16780

C 29. 06. – 13. 07. 20130

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

22380

E 03. 08. – 24. 08. 28470

F 07. 09. – 14. 09. 8960

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
Vratná kauce » : 50 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., 8 €/dvoulůžko, ručníky 5 
€/os., postýlka 20 €/pobyt, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 
09:30 hod. Ceny v období do 08.06. a od 14.09. najdete na 
azzurro.cz

BiBione PinedA

více na azzurro.cz 

Bibione Pineda 
bibionepineda.azzurro.cz »

3   residence Le ACACie (Bibione Pineda)

Na klidném místě situovaná residence dispo-
nuje podzemními garážemi, výtahem, prádel-
nou a bezbariérovým přístupem. Klientům je 
k dispozici bazén, dětský bazén a Wi-Fi. K pláži 
vede cesta přes menší stinný lesík. Příjemně vy-
bavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
TV/SAT, mikrovlnnou troubu, trezor, telefon, kli-
matizaci a topení.

1   residence Le CARAVeLLe (Bibione Pineda)

Komfortní residence se nachází na klidném mís-
tě, má výtah, bazén pro dospělé, dětský bazén 
a krytá i nekrytá parkovací místa. Všechny apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV, balkon 
nebo terasu v přízemí a většina také klimatizaci.

2   residence GAViTeLLo (Bibione Pineda)

Residence se nachází kousek od přístavu a zá-
roveň nedaleko klidného úseku pláže na protější 
straně poloostrova. Klientům je k dispozici ba-
zén, dětský bazén a parkovací místa. Apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV, balkon 
a většinou také klimatizaci. 

11   hotel JASMinUM (Bibione Pineda)

Komfortní hotel se nachází v klidné části, má 
privátní pláž, na střeše velkou solární terasu 
s lehátky, bazén a vířivku. Klientům je k dispozici 
společná zahrada, recepce, výtahy, restaurace, 
stolní tenis, posilovna, dětské hřiště, dětský kou-
tek, parkoviště a půjčovna kol. Pro matky s dětmi 
je poskytován kompletní servis. Všechny pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, 
telefon, trezor, minibar, klimatizaci a balkon

Více informací najdete na 
bibionepineda.azzurro.cz
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Caorle • 635 km z Mikulova
• 580 km z Dolního Dvořiště
• 620 km z Ružinova

Portogruaro, dálnice  
A4 Tarvisio - Venezia

San’ Stino di 
Livenza (22 km)

Pokud Caorle ještě nemilujete, je jasné, že jste jej ještě nenavštívili. A až 

sem přijedete, tak si je zamilujete hned na první pobyt. A to proto, že jako 

jediné z letovisek nad Benátkami má svébytné historické centrum, které je 

sice tak malé, že vypadá jako ze stavebnice, ale je svou barevností kouzelné 

a přehledné. Ve dne láká k projití, když jdete k moři nebo za nákupem, nave-

čer k romantickým procházkám nebo na večeři do jedné z mnoha restaurací 

s čerstvými rybami v nabídce.

Proč Caorle...
Caorle není umělé letovisko, ale skutečné městečko, žijící 
si svým vlastním životem. S obyvateli, kteří v něm bydlí, 
posedávají v kavárnách a divoce gestikulují, kteří na balkónech 
suší prádlo a v poklidu mezi turisty chodí na nákup a na tržiště.  
A když budete mít štěstí, trefíte se do nějakého starobylého 
svátku a potkáte procesí nesoucí sošku Madony v čele.

Kde jinde najdete přístav přímo v centru městečka, kde ráno 
vykládají z lodí čerstvé ryby, které si záhy můžete koupit 
v rybárně za rohem? Rybářský přístav stojí za návštěvu 
zejména v odpoledních hodinách, kdy rybáři umývají kotvící lodě  
a opravují sítě. V Caorle je už po staletí rybářskou vesničkou  
a rybolov se tu dědí z generace na generaci, což zatím 
nepřekryl ani rozrůstající se turismus. Z přístavu můžete i 
vyrazit na organizované celodenní výlety na moře i po okolních 
lagunách.

Caorle má svoji atmosféru, do které zapadnete a budete se 
v ní cítit jako doma.

„Caorle je super. Úplně nej. Takovou atmosféru, jako jsou 

procházky večer v centru, jsme jinde nezažili“

Joachim a Klára, Praha

V Caorle a okolí najdete: 

• aquapark Aquafollie

• lunapark

• dětský park Gomma Magica

• 18jamkové golfové hřiště

Caorle Duna Verde
čís. název str.

1 CAMPING VILLAGGIO SAN FRANCESCO 81

2 VILLAGGIO PINETA 81

3 VILA TAMERICI web

4 VILLAGGIO ACACIA web

5 RESIDENCE COMETA web

6 RESIDENCE ACAPuLCO web

RESIDENCE MARE web

7 VILLAGGIO ELITE web

8 VILLAGGIO PALOMAR web

9 RESIDENCE PLAYA web

10 RESIDENCE CRISTALLO web

11 HOTEL PLAYA BLANCA web

12 RESIDENCE SIRIO, GABBIANO web

13 VILLAGGIO LIO PICCOLO web

14 VILLAGGIO LE PALME web

Caorle Lido Altanea Caorle Porto Santa Margherita
čís. název str.

15 CAMPING & APARTHOTEL PRA’ DELLE TORRI 79

16 VILLAGGIO GIARDINI DI ALTEA 77

17 RESIDENCE AI SALICI 74

18 RESIDENCE MIMOSE 77

19 RESIDENCE PINETINE - ROBINIA 78

20 HOTEL MAREGOLF 80

21 RESIDENCI LARICI 76

22 RESIDENCE QuERCIA web

23 RESIDENCE FRASINELLE 75

24 RESIDENCE AI TAMERICI 74

25 RESIDENCE FARNIE 76

26 RESIDENCE AI GINEPRI 78

27 HOTEL OLYMPuS web

28 CAMPING MARELAGO 80

29 VILLAGGIO LAGuNA BLu web

30 VILLAGGIO SANT’ANDREA web

31 VILLAGGIO A MARE 75

čís. název str.

32 RESIDENCE LA ZATTERA 71

RES. MARCO POLO, MARGHERITA, CONDOR web

33 RESIDENCE RIELLO, RESIDENCE LEPANTO web

34 VILLAGGIO GRAZIA web

35 RESIDENCE APOLLO web

36 RESIDENCE GHIRLANDINA 72

RESIDENCE LEPANTO web

37 VILLAGGIO LOS NIDOS 73

38 RESIDENCE LEMENE, SOLE D'ORO web

39  VILLAGGIO ISABELLE, VILLAGGIO FABIENNE web

40 VILLAGGIO EL SOL web

41 RESIDENCE NICESOLO, AL PORTESIN web

42 VILLAGGIO PISCINE web

43 VILA PRATO VERDE web

44 RESIDENCE GARDEN - ALVORADA, AURORA web

45 VILA SVIZZERO web

46 RESIDENCE CHIMERE web

47 VILLAGGIO LuLLY web

48 RESIDENCE ACAPuLCO 71

VILLAGGIO SAN MARCO 73

VILLAGGIO GARDENA web

čís. název str.

49
RESIDENCE ITU, SOGG. ADRIATICO,  
IPIRANGA, CAIPIRA 

web

RESIDENCE CENTRO COMMERCIALE web

50 RESIDENCE HOLIDAY web

RESIDENCE CUTTER, LA SALUTE web

51 RESIDENCE MIRAMARE, GALLERIA web

52 RESIDENCE GOLETTA, CARAVELLA web

53 RESIDENCE GALEONE D´ORO web

54 RESIDENCE BELLAVISTA web

55 VILA CA'BIANCA web

56 RESIDENCE LIVENZA, ASTRO web

57 VILA ARMIDA web

58 VILLAGGIO PRAYA, VILA IRIDE web

59 VILA VIVALDI web

60 RESIDENCE PLEIADI 72

61 RESIDENCE BORA web

62 HOTEL SAN GIORGIO**** web

62
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Caorle už není jen jedno, protože se mezi řekou a lagunou 
nemá kam roztáhnout, rozrostlo se o nové části, kterých je 
nyní 5. Vyberte si s naší pomocí tu správnou část.

Chcete mít historické centrum na dosah? Preferujete spíš ubytování 
ideální pro děti? Hledáte raději klidnou část, protože do centra si vždy 
můžete dojet?

Od historického centra na sever leží část „Levante“, je spíš klidnější 
a díky většímu prostoru se zde rozkládají moderní, nedávno vystavě-
ná villaggia s bazény a moderními apartmány. Pro děti bude největ-
ším lákadlem lunapark a aquapark Acquafollie.

Na jih od centra leží „Ponente“, které je větší a rušnější, s obchodní 
třídou plnou restaurací a obchůdků. Pláž je v této části mnohem užší 
a tím pádem mnohem zaplněnější než v Levante. Ale jste v samém 
centru dění, máte kousek k moři, kousek k obchodům, kousek do 
historického centra.

Novější částí starého Caorle je „Porto Santa Margherita“, které 
odlehlost od ruchu centra Caorle, residence často vybavené bazény  

a postavené v nevelké vzdálenosti od pláže přijatelné ceny v porov-
nání s ostatními městečky, staví na jedno z vhodných míst pro spo-
kojenou rodinnou dovolenou.

Nejnovější části je „Lido Altanea“, které nabízí nejkomfortnější uby-
tování v apartmánech i hotelech. Pokud máte děti a vaším snem 
je ideální rodinná dovolená, tak Altanea je pro vás skvělou volbou.  
S dětmi počítá vybavení residencí i celého letoviska. Kromě plochých, 
písčitých pláží zde najdete dlouhé cyklistické stezky, novou obchodní 
galerii, restaurace a bary. V sousedství se nachází velké golfové hřiš-
tě.

„Duna Verde“ bylo od počátku záměrně budované jako protiváha  
k velkým turistickým střediskům. Nabízí především dostatek prostoru 
mezi domy, široká prostranství v celé oblasti a velké množství zeleně. 
V letovisku najdete moderní ubytovací kapacity, od vilek po apartmá-
nové residence, které jsou vesměs velmi elegantně zařízené a vyba-
vené bazény a zahradami. Ideální místo pro velmi klidnou dovolenou 
po roce stresu.

Víte, že:

•  v Caorle máme delegátku,  
která vám ráda pomůže, 
když budete potřebovat?

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

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

Charakter pláže 
jemný, zlatavý písek, většinou placená, menší část volná,  
mírný vstup do moře.

Pobytová taxa 
Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 0,70 - 1,00 €/os./den; campingy 0,60 - 1,00 €/os./den; 
hotely 1,00 - 1,50 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.05. - 30.09., děti do 12 let zdarma. 

Caorle Ponente

Caorle Levante

čís. název str.

63 RESIDENCE ONDA AZZuRRA web

64 VILA GIuLIANA web

65 VILLAGGIO LuNA 69

66 RESIDENCE EX-CANTINON web

67 REDIDENCE LIVENZA web

68 RESIDENCE HOLIDAY, AL PARCO web

69 HOTEL EUROPA***, DANIELI***s, TIZIAN web

RESIDENCE DuCA DEGLI ABRuZZI web

70 RESIDENCE PINETA web

71 RESIDENCE AGNESE web

72 RESIDENCE CRISTINA web

73 RESIDENCE ESPERIA, DELFINO web

74 VILA TABINO web

75 RESIDENCE SELENIS 67

76 RESIDENCE VESPuCCI web

77 RESIDENCE CRISTOFORO COLOMBO 67

RESIDENCE PANFILO 66

čís. název str.

78 HOTEL TOuRING*** 70

79 RESIDENCE ALESSANDRO web

80 RESIDENCE VEGA web

81 VILA GIuLIANA web

82 RES. ZEFIRO, DIAPASON, CAORLE APARTMENTS web

VILA SOLELuNA A MERIDIANA web

83 VILY AMEI web

VILA LA CASETTA, KLEINERT, ROMOR web

84 VILA ANASTASIA web

85 VILA MARTA, TAMERICI web

VILA ZANON web

86 RESIDENCE BARBARA, BRAIDA web

87 RESIDENCE SOGGIORNO AuRORA 68

RESIDENCE ANNA GIULIA, RESIDENCE MARE web

88 RESIDENCE BUONAROTTI, GIORGIONE web

89 RESIDENCE CASA LINA web

HOTEL PORTOFINO, RESIDENCE ARAGOSTA web

čís. název str.

90 HOTEL MICHELANGELO*** 70

 HOTEL ASTORIA****, RESIDENCE UNION,  
TOMASELLO, MARCONI

web

91 RESIDENCE GIOTTO, MARINA web

92 RESIDENCE CA’ VIO 66

93 RESIDENCE STELLA D'ORO 68

RES. CA’ MIRA, IL MAESTRALE, STEFANIA web

RESIDENCE NINFEA WELLNESS & SPA web

94 RESIDENCE TROPICI, GARBIN, MAESTRALE web

95 HOTEL SAVOY*** web

96
HOTEL CAORLE***, RESIDENCE SPERANZA, 
GIERRE, CASA AUSILIA

web

97 RESIDENCE ALBATROS web

98 RESIDENCE MARCELLA web

99 HOTEL ADRIA SUL MARE***, RESIDENCE CLITO web

100 RESIDENCE AL MARE web

čís. název str.

101 RESIDENCE GREGORIO MAGNO, PORTO web

102 HOTEL CLEOFE*** web

103 RESIDENCE PARCO web

104 RESIDENCE ROBERTA 64

RESIDENCE CASA ISTRIA web

105 RESIDENCE GALLERIA GRAN MADO’ 64

106 HOTEL SAN REMO***, RES. SERENISSIMA web

107 VILLAGGIO DEI FIORI 65

108 VILLAGGIO HEMINGWAY web

109 APARTHOTEL GIOIA*** web

110 VILLAGGIO MARGHERITA, RES. BENIDORM web

111 HOTEL ANTONIANA*** web

112 HOTEL kARINZIA*** web

113 VILLAGGIO LAGUNA, VILLAGGIO ACAPULCO web

114 VILLAGGIO CRISTINA 64

RESIDENCE LE GINESTRE web

115 RESIDENCE LE SOLEIL web

116 RESIDENCE BOLOGNESE web

117 RESIDENCE RIVIERA web

118 RES. ZENITH, HOTEL GARDEN SEA**** web

119 RESIDENCE ARMOR web

120 CAMPING LAGuNA VILLAGE 65

63
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114 VILLAGGIO CRISTInA D

RESIDENCE 105 GALLERIA GRAn MADo’, 104 RoBERTA D

Moderní villaggio CRISTINA (Via Mantova) se nachází v klidné zóně a je složené z několika 
dvoupatrových vilek. Na oploceném pozemku je k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí, 
solární terasa a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou pěkně vybavené, mají 
vlastní sociální zařízení, TV, pračku (bilo), klimatizaci a balkon nebo venkovní posezení.

Vzdálenost od pláže: »  300 m.
mono  » (40 m²) - obývací pokoj s rozkládacím a vysouvacím dvougaučem nebo s manželskou 
postelí a kuchyňským koutem.
bilo »  (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.

Moderní novostavba residence GALLERIA GRAN MADO’ (Corso Chiggiato) byla 
vybudována nedaleko pláže, v přízemí residence i v okolí se nachází obchůdky a re-
staurace. Klientům je k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí, solární terasa, 
výtah a krytá parkovací místa. Apartmány jsou moderně a vkusně vybaveny, mají 
vlastní sociální zařízení, TV, trezor, pračku, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a balkon. 
Nedávno postavená residence ROBERTA (Via Vicenza) se nachází poblíž pláže 
a zároveň nedaleko historického centra. Klientům nabízí velký bazén se solární tera-
sou, výtah a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou moderně a vkusně 
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon. Některé mají navíc 
pračku, trezor a mikrovlnnou troubu. Prostorné Superior trilo má dvojí sociální zařízení 
a dva balkony.

Vzdálenost od pláže: »  150 m Galleria Gran Mado’, 200 m Roberta.
mono »  (40 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dvěma gauči a kuchyň-
ským koutem.
bilo »  (50 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozklá-
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  (70 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s manželskou 
(Roberta) nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
Superior trilo »  (90 m²) - 2 ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem.

mono 4 bilo 4

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6400 7510

B 25. 05. – 01. 06. 9060 11690

C 01. 06. – 08. 06. 13660 16940

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

14400 17860

E
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

15640 20350

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

18970 24780

G 03. 08. – 17. 08. 23440 27660

H 07. 09. – 14. 09. 8430 10870

G.MADo’ G.MADo’, RoBERTA RoBERTA

mono 4 bilo 5 trilo 7 Superior trilo 8

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

7140 8130 9110 11330

B 25. 05. – 01. 06. 9720 12480 14970 17470

C 01. 06. – 08. 06. 14330 17330 19410 24630

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

15230 18410 20630 26170

E
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

16060 20770 23400 29070

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

19380 25200 29350 35170

G 03. 08. – 17. 08. 23850 28070 31610 44970

H 07. 09. – 14. 09. 9110 11700 14040 16370

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, závěrečný úklid, plážový servis, klimatizace, de-
legát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 50 €/týden, pobytová taxa 
viz str. 63.
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : ložní prádlo 40 €/apt. (mono), 50 € (bilo), 60 € (trilo), 70 € (Superior), po-
stýlka 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, závěrečný úklid, plážový servis, kli-
matizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 50 €/týden, 
pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : ložní prádlo 40 €/apt. (mono), 50 € (bilo), postýlka 20 €/týden, 
vše na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.

Galleria Gran Mado’

Roberta

108 villaggio HeMinGWAY (Caorle Levante)

Oblíbené villaggio se nachází v klidné části, 
nedaleko pláže a v docházkové vzdálenosti od 
historického centra. Je tvořeno residencí a řa-
dovými vilkami. Klientům nabízí 2 bazény pro 
dospělé, dětský bazén s hydromasážní částí, 
solární terasu se slunečníky a lehátky a dětský 
koutek. K dispozici je také recepce, bar, Wi-Fi 
a parkovací místo pro každý apartmán. Pro děti 
jsou pořádány animace. Moderně vybavené 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, pračku, trezor, Wi-Fi a balkon 
nebo terasu. 

110 villaggio MARGHeRiTA (Caorle Levante)

Novější villaggio se nachází v klidné části, ne-
daleko pláže a v docházkové vzdálenosti od 
historického centra. Je tvořeno řadovými vil-
kami a apartmány. Klientům nabízí bazén pro 
dospělé, dětský bazén, solární terasu s lehátky 
a slunečníky, dětské hřiště a parkovací místa 
s přístřeškem. Moderně vybavené apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, pračku, myčku, TV/
SAT, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, trezor, Wi-
Fi a balkon nebo zahrádku. 

118 residence ZeniTH (Caorle Levante)

Residence leží v klidné části, v těsné blízkosti 
soukromé pláže. Klientům je k dispozici výtah, 
prádelna, dětský koutek, společná zahrada 
s posezením a oplocené parkoviště. Renovo-
vané apartmány jsou moderně vybaveny, mají 
vlastní sociální zařízení, fén, TV, Wi-Fi, mikro-
vlnnou troubu (mimo typ Comfort), klimatizaci 
a balkon, některé s bočním nebo přímým výhle-
dem na moře. 

Více informací najdete na
caorlelevante.azzurro.cz
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107 VILLAGGIO DEI FIoRI D

120 CAMPING LAGunA VILLAGE D

Nedávno vybudované villaggio DEI FIORI (Via Firenze) se nachází 
v klidné zóně nedaleko centra a má k dispozici 2 bazény a vyhrazená 
parkovací místa. U bazénu je k dispozici Wi-Fi. V těsné blízkosti se na-
chází dětské hřiště a supermarket. Všechny apartmány jsou pěkně vy-
bavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, Wi-Fi (na vyžádání, za 
poplatek), klimatizaci a balkon nebo venkovní posezení. Apartmán Su-
perior trilo je mezonetový v patře s balkonem, vilka quadri je mezonetová 
se zahrádkou v přízemí a balkonem v patře. 

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
mono »  - obývací pokoj s manželskou postelí, rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo patrovou 
postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo dvěma gauči 
a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a ložnice s patrovou postelí nebo 
2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
Superior trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou 
a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
quadri »  - ložnice s manželskou a patrovou postelí, 2 ložnice s manžel-
skou a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

Prostorný a velmi pěkný camping LAGUNA VILLAGE (Viale dei Cacciatori) leží přímo u písčité plá-
že v části Caorle Levante, historické centrum letoviska je vzdálené cca 2 km. Camping se rozkládá 
na 10 ha a nabízí recepci, restauraci s pizzerií, rychlé občerstvení, supermarket, bazén pro dospělé 
(v provozu cca 20.05. - 16.09.) a bazén s různou hloubkou a vodní skluzavkou, vhodný i pro děti, hyd-
romasáž, lehátka a slunečníky (na vyžádání, za poplatek), za poplatek pak Wi-Fi, trezor, půjčovnu kol 
a prádelnu. Dále je možné využít plážový volejbal, hřiště na fotbal a volejbal, stolní tenis a petanque, 
pro děti animace, miniklub, dětské tance, dětský koutek, hry a prolézačky na pláži. Maxi stany mají 
zavedenou elektřinu, malý kuchyňský kout s malou lednicí, 3 plotýnkovým vařičem, venkovní prostor 
k posezení, barbecue, tekoucí voda a sociální zařízení je společné v rámci campingu. Pěkně a účelně 
vybavené mobilhomy jsou prostorné a světlé, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), 
barbecue a venkovní posezení. Pro každé ubytování je vyhrazeno jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
Maxi  » (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky, předsíňka s malým kuchyňským 
koutem a případně s dalším lůžkem. 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. - 7. osoba za poplatek.

mono 4  bilo 4  bilo 5/6 trilo 6 Plus trilo 6
Superior 

trilo 8
vilka 

quadri 12

A
24. 03. – 26. 05. 
08. 09. – 29. 09.

10510 12340 13660 16280 16810 17600 18390

B
26. 05. – 02. 06. 
01. 09. – 08. 09.

16680 22150 22930 27360 27880 28670 31270

C
02. 06. – 16. 06. 
25. 08. – 01. 09.

20850 28410 28930 34920 35440 36220 39610

D 16. 06. – 30. 06. 21370 28930 29450 35440 35700 36750 40130

E
30. 06. – 28. 07. 
18. 08. – 25. 08.

24500 34400 35960 43000 44040 44820 49510

F 28. 07. – 18. 08. 25140 35140 38730 44890 45910 48740 50530

stan mobilhome

Maxi 4 Premium 4

A 20. 04. – 18. 05. - 10110

B 18. 05. – 25. 05. 5470 10030

C 25. 05. – 01. 06. 7300 11860

D 01. 06. – 08. 06. 7300 12770

E 08. 06. – 15. 06. 9120 17330

F 15. 06. – 22. 06. 10950 20070

G 22. 06. – 29. 06. 10950 23710

H 29. 06. – 06. 07. 11860 27360

I 06. 07. – 13. 07. 13680 30100

J 13. 07. – 20. 07. 15260 32320

K 20. 07. – 27. 07. 17950 32320

L 27. 07. – 03. 08. 20070 32840

M 03. 08. – 10. 08. 21890 32840

n 10. 08. – 17. 08. 20980 31010

o 17. 08. – 24. 08. 18240 29190

P 24. 08. – 31. 08. 12770 22800

Q 31. 08. – 07. 09. 8210 18240

R 07. 09. – 14. 09. 5520 10110

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. - 7. osobu)
sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
 4=3 a 7=4 v období 11.05. - 18.05. (pouze MH Premium) a 18.05. - 25.05. »
7=5 v období 18.04. - 27.04. (pouze MH Premium), 25.05. - 08.06.  »
a 07.09. - 15.09.
7=6 v období 27.04. - 11.05. (pouze MH Premium), 08.06. - 06.07.  »
a 31.08. - 07.09.
14=10 v období 18.04. - 11.05. (pouze MH Premium), 25.05. - 06.07.  »
a 31.08 - 15.09.

V ceně » : pronájem stanu/mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (Maxi), 50 € (Premium), 
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, postýlka 2 €/den, ložní 
prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, klimatizace 5 €/den (mobilhome), Wi-Fi 
cca 3 €/hod., 10 €/ 5 hod., 20 €/ 20 hod., 40 €/ 60 hod., vše na vyžádání 
při rezervaci. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdy-
koli v období 08.06. – 29.06. min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období 18.04. 
- 08.06. a 07.09. - 15.09. min. pobyt 3 noci.

Co potěší:
sleva 1300 Kč při zakoupení 14 denního pobytu + ložní prádlo a ručníky v ceně »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ložní prádlo, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 15 €/den agenturní poplatek 4 €, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : osoba navíc 7 €/den, Wi-Fi 5 €/den, sauna 10 €/hod., tenis 10 €/hod., fitness 10 €/
den, snídaně 5 €/os./den, polopenze 15 €/os./den, Pizza menu 10 €/os./den, dětské menu 8 €/den.
Zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : neděle 15:30 - 18:00 hod. / neděle 08:30 - 09:30 hod. 

Aquapark

AQUAFOLLIE se nachází jen 5 minut chůze 

z centra Caorle. Díky své různorodosti je rájem 

pro děti i dospělé. Z nabízených atrakcí stojí za 

zmínku nový 150 m tobogán, několik obřích 

skluzavek, vodopád, bazén s umělými vlnami, 

bazén s hydromasážní částí či bazény pro děti 

s menšími tobogány a bazén pro nejmenší se 

skluzavkami. O zábavu se mimo jiné postarají 

i animační programy. Součástí parku je i solární 

terasa, dětská herna, trampolíny, bufet, piknik 

zóna a bezplatné parkoviště. 

www.aquafollie.it

101 hotel GARden SeA**** (Caorle Levante)

Komfortní hotel se nachází v bezprostřední blízkos-
ti pláže a zároveň nedaleko historického centra. 
K hotelu náleží privátní pláž, bazén pro dospělé 
s hydromasážní částí, dětský bazén, dále prostor-
ná terasa se slunečníky a lehátky. Hotel nabízí mož-
nost využití sauny a masáží. Klientům je k dispozici 
dále recepce, výtah, Wi-Fi, bar s panoramatickým 
výhledem, salonek s TV/SAT, čítárna, restaurace 
s vynikající gastronomií, parkoviště a půjčovna 
kol včetně dětské sedačky. Pro děti je k dispozici 
miniklub, animace, dětské hřiště, dětské postýlky, 
zábrany k posteli, jídelní židličky, možnost zapůj-
čení kočárku, dětské menu a hlídání dětí. Všechny 
pokoje mají elegantní a vkusný interiér s veškerým 
komfortem, vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, 
Wi-Fi, minibar, klimatizaci a balkon. 

Více informací najdete na
caorlelevante.azzurro.cz
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77  RESIDENCE PAnFILo D

92  RESIDENCE CA’ VIo D

Příjemná residence PANFILO (Via S. Margherita) se nachází pár metrů od pláže a cca 
1 km od historického centra, pro svou výbornou polohu je velmi oblíbená. V residenci 
je výtah, recepce a krytá i nekrytá parkovací místa. V přízemí je klientům k dispozici Wi-
Fi, restaurace, kavárna s terasou a několik obchůdků. Apartmány jsou účelně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci a prostorný balkon (mimo C3), některé 
s přímým výhledem na moře (typ C2 a D s bočním výhledem), typ A2 a B2 s výhledem do 
vnitrobloku, typ A3 a B3 s výhledem do ulice.

Vzdálenost od pláže: »  60 m.

mono »  - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči, případně patrovou postelí 
(některé A2) a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkláda-
cím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkláda-
cím dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri »  - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozklá-
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Oblíbená residence CA’ VIO (Viale G. Marconi) leží nedaleko pláže a cca 600 m od 
historického centra. Residence má výtah. Apartmány jsou jednoduše vybavené s vlast-
ním sociálním zařízením, TV, klimatizací a balkonem (některý typ B2 bez balkonu). 
Apartmán typu C2 je podkrovní s terasou a výhledem na moře.

Vzdálenost od pláže: »  50 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem (B2) 
případně s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně s dalším lůžkem, ložnice se dvě-
ma lůžky, obývací pokoj případně s rozkládacím dvougaučem (C2) a kuchyňským 
koutem.

B1 bilo 3 B2 bilo 4 C1 trilo 5 C2 trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5060 5450 6070 6660

B
25. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

6270 6860 8080 8500

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

7430 8440 9450 10230

D 15. 06. – 22. 06. 8630 9840 10850 11630

E 22. 06. – 29. 06. 11040 11630 12830 13650

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

12440 13450 15250 16840

G 06. 07. – 03. 08. 13750 14980 17230 18630

H 03. 08. – 24. 08. 14140 15550 17760 19400

Co potěší:
sleva 5% v období 27.04. - 03.08. a 24.08. - 28.09. při objednávce do 28.02. »
14=10 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=11 v období 08.06. - 22.06. a 31.08. - 14.09.  »
14=12 v období 15.06. - 13.07. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 06.07. - 20.07. a 20.07. - 10.08. »
21=14 v období 27.04. - 22.06. a 07.09. - 28.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný 
úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (v ob-
dobí 27.04. - 01.06. a 07.09. - 28.09.) a 60 € (01.06. - 07.09.), vše na vyžádání při 
rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 
27.04. - 08.06. a 07.09. - 28.09. min. pobyt 4 noci.

A1 mono 4 A2 mono 4 A3 mono 4 B1 bilo 4/5 B2 bilo 5 B3 bilo 4 C1 trilo 6 C2 trilo 5/6 C3 trilo 6 D quadri 8

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6070 5450 5650 8310 6660 6860 9290 8900 7680 10510

B
25. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

8080 6860 7090 10700 8500 9290 12940 11720 9720 14350

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

9450 8440 8830 12250 10230 11040 15050 14040 11240 17070

D 15. 06. – 22. 06. 10850 9840 10230 14240 11630 12440 17460 15860 12830 19250

E 22. 06. – 29. 06. 12830 11630 12050 17850 13650 14850 20880 19870 16260 23880

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

15250 13450 14460 20650 16840 17660 23880 22870 19060 26870

G 06. 07. – 03. 08. 17230 14980 15990 23810 18630 20100 27490 26680 21760 30950

H 03. 08. – 24. 08. 17760 15550 16580 24430 19400 21190 28470 27290 22410 31900

Co potěší:
sleva 5% v období 27.04. - 03.08. a 24.08. - 28.09. při objednávce do 28.02. »
14=11 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 29.06. a 31.08. - 14.09. »
14=13 v období 22.06. - 06.07., 20.07. - 03.08. a 17.08 - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný 
úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 63.

Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (v ob-
dobí 27.04. - 01.06. a 07.09. - 28.09.) a 60 € (01.06. - 07.09.), vše na vyžádání při 
rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 
27.04. - 08.06. a 07.09. - 28.09. min. pobyt 4 noci.

90   residence ToMASeLLo (Caorle Ponente)

Menší residence leží přímo u pláže a nedaleko 
historického centra. Pěkně vybavený apartmán 
má vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, prač-
ku a balkon s výhledem na moře.

86   residence BRAidA (Caorle Ponente)

Residence leží na hlavní třídě s obchody a re-
stauracemi, nedaleko soukromé pláže. Klien-
tům nabízí výtah a parkovací místo pro každý 
apartmán. Pěkně vybavené apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, pračku, TV, klimatizaci, 
trezor a balkon.

96   residence CASA AUSiLiA  
(Caorle Ponente)

Menší residence je oblíbená pro svoji výhodnou 
polohu v těsné blízkosti pláže a nedaleko histo-
rického centra. Pěkně vybavené apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, mikrovln-
nou troubu a balkon. Ke každému apartmánu 
náleží parkovací místo. 

Více informací najdete na 
caorleponente.azzurro.cz

CAoRLe PonenTe

Caorle Ponente 
caorleponente.azzurro.cz  »
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77  RESIDENCE CRISToFoRo CoLoMBo D

75  RESIDENCE SELEnIS D

Moderní residence CRISTOFORO COLOMBO (Viale S. Margherita) leží jen pár kroků od pláže 
a cca 1 km od historického centra. Klientům je k dispozici výtah, 2 bazény (v provozu cca 11.05. - 
15.09.) na střeše s lehátky a panoramatickým výhledem, krytá parkovací místa. Komfortní apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon. 

Vzdálenost od pláže: »  50 m.
mono  » (40 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dvěma gauči a kuchyňským koutem.
bilo »  (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, případně 
dalším lůžkem a kuchyňským koutem. 
trilo »  (70 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

Pěkná residence SELENIS (Largo dei Venti) se nachází na klidném 
místě, nedaleko pláže. V blízkosti jsou také obchody, restaurace, 
tenisové kurty a minigolf, historické centrum je vzdáleno cca 1 km. 
Komplex tvoří tři budovy umístěné kolem zahrady, ve které je hos-
tům k dispozici bazén a dětský bazén, kryté a nekryté parkoviště. 
Všechny apartmány jsou standardně vybavené, mají vlastní sociální 
zařízení, TV, klimatizaci a balkon. Apartmány mono, B2 a C2 mají 
výhled na bazén.

Vzdálenost od pláže: »  180 m.
mono  » - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a ku-
chyňským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, lož-
nice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozklá-
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 4 bilo 4/5 trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6400 7510 8500

B 25. 05. – 01. 06. 9060 11690 14180

C 01. 06. – 08. 06. 13660 16940 18780

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

14400 17860 19800

E
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

15640 20350 22980

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

18970 24780 28800

G 03. 08. – 17. 08. 23440 27660 31070

H 07. 09. – 14. 09. 8430 10870 13190

A mono 4 B1 bilo 4 B2 bilo 4/5 C1 trilo 6/7 C2 trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6070 6860 8310 8900 9290

B
25. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

8080 9290 10700 11720 12940

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

9450 11040 12250 14040 15050

D 15. 06. – 22. 06. 10850 12440 14240 15860 17460

E 22. 06. – 29. 06. 12830 14850 17850 19870 20880

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

15250 17660 20650 22870 23880

G 06. 07. – 03. 08. 17230 20100 23810 26680 27490

H 03. 08. – 24. 08. 17760 21190 24430 27290 28470

Co potěší:
sleva 5% v období 27.04. - 03.08. a 24.08. - 28.09. při objednávce do 28.02. »
14=11 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 29.06. a 31.08. - 14.09. »
14=13 v období 22.06. - 06.07., 20.07. - 03.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný úklid 50 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (v období 27.04. - 01.06. 
a 07.09. - 28.09.) a 60 € (01.06. - 07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 27.04. - 08.06. 
a 07.09. - 28.09. min. pobyt 4 noci. 

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, závěrečný úklid, plážový servis, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 50 €/tý-
den, pobytová taxa viz str. 63. 
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : ložní prádlo 40 €/apt. (mono), 50 € (bilo), 60 € (trilo), po-
stýlka 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.

93   residence CA’MiRA (Caorle Ponente)

Novější residence nacházející se v blízkosti 
pláže a nedaleko historického centra Caorle 
nabízí klientům výtah, parkovací místa pro kaž-
dý apartmán a komfortně vybavené apartmány 
s vlastním sociálním zařízením, TV, trezorem 
a klimatizací.

90   residence Union (Caorle Ponente)

Residence leží přímo u pláže a nedaleko his-
torického centra. Čtyřpatrová residence s vý-
tahem nabízí apartmány s vlastním sociálním 
zařízením, TV, klimatizací, pračkou a balkonem. 
Apartmány typu B1 a C1 mají boční výhled na 
moře.

63   residence ondA AZZURRA  
(Caorle Ponente)

Residence leží hned u pláže, v blízkosti 
řeky Livenza, má vlastní parkoviště a vý-
tah. Nedaleko residence se nachází volná 
pláž. Všechny apartmány jsou standardně 
vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, 
klimatizaci a balkon, většina s výhledem na 
moře.

Více informací najdete na 
caorleponente.azzurro.cz

CAoRLe PonenTe

Caorle Ponente 
caorleponente.azzurro.cz  »
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87  RESIDENCE SoGGIoRno AuRoRA D

93  RESIDENCE STELLA D’oRo D

Moderní residence SOGGIORNO AURORA (Viale G. Marconi) se nachází pár metrů od 
privátní pláže s plážovým servisem a cca 750 m od historického centra. Oplocený pozemek 
nabízí klientům prostornou zahradu a parkovací místa. Pěkně a účelně vybavené apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu a klimatizaci. Apartmány mají boční 
nebo přímý výhled na moře. Na vyžádání je možnost přidání rozkládacího lůžka pro 5. osobu 
v kuchyni.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, kuchyň.

Dvoupatrová residence STELLA D’ORO (Via S. Margherita) se nachází nedaleko 
pláže i centra, v přízemí residence jsou obchůdky. Klientům nabízí oplocené a číslova-
né parkoviště. Apartmány jsou jednoduše vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, 
trezor, klimatizaci a balkon. Apartmány B1, C1 a C2 jsou zrenovované.

Vzdálenost od pláže: »  90 m.
bilo »  – ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem (B1) nebo se dvěma lůžky 
a patrovou postelí (B2), obývací pokoj případně s rozkládacím dvougaučem (B1) 
a kuchyňským koutem.
trilo »  – ložnice se třemi lůžky, ložnice s jedním (C1) nebo dvěma lůžky (C2), obývací 
pokoj s gaučem (C2) nebo rozkládacím dvougaučem (C1) a kuchyňským koutem.

B2 bilo 4 B1 bilo 5 C1 trilo 6 C2 trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6270 6860 7680 8310

B
25. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

8310 9290 9720 10700

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

9840 11040 11240 12250

D 15. 06. – 22. 06. 11240 12440 12830 14240

E 22. 06. – 29. 06. 13260 14850 16260 17850

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

15640 17660 19060 20650

G 06. 07. – 03. 08. 17660 20100 21760 23810

H 03. 08. – 24. 08. 18370 21190 22410 24430

Co potěší:
sleva 5% v období 27.04. - 03.08. a 24.08. - 28.09. při objednávce do 28.02. »
14=11 v období 27.04. - 25.05., 01.06. - 15.06. a 31.08. - 21.09. »
14=12 v období 18.05. - 08.06. a 08.06. - 29.06. »
14=13 v období 22.06. - 20.07., 20.07. - 03.08. a 17.08. - 31.08. »
21=14 v období 27.04. - 01.06. a 07.09. - 28.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný 
úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., plážový servis 30 €/týden (v období 
27.04. - 01.06. a 07.09. - 28.09.) a 60 € (01.06. - 07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 
08.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci.

CAoRLe PonenTe

Caorle Ponente 
caorleponente.azzurro.cz  »

více na azzurro.cz 

trilo 4 
boční výhled na moře

trilo 4 
přímý výhled na moře

A 04. 05. – 18. 05. 17500 20190

B 18. 05. – 25. 05. 21370 24040

C 25. 05. – 01. 06. 22710 25380

D 01. 06. – 15. 06. 24040 26710

E
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

25380 28050

F 29. 06. – 13. 07. 27250 29920

G
13. 07. – 27. 07. 
24. 08. – 31. 08.

29380 32050

H
27. 07. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

31550 34180

I 10. 08. – 17. 08. 38120 40750

J 07. 09. – 14. 09. 22440 25110

K 14. 09. – 21. 09. 19230 21900

L 21. 09. – 28. 09. 16150 18850

Co potěší:
sleva 5% v období 04.05. - 15.06. a 07.09. - 28.09. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% pro skupinu min. 6 apartmánů, v období 04.05. - 15.06. a 07.09.  »
- 28.09. při objednávce do 29.03.
speciální sleva na 14 denní a měsíční pobyty (info v CK) »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plá-
žový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sa-
mi, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 50 €.
Zvířata » : povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 13:00 - 20:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod., na 
vyžádání kdykoli v období do 15.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci. 

85   vily TAMeRiCi (Caorle Ponente)

Vily se nacházejí v klidné části letoviska. Kom-
plex pěti řadových vilek nabízí bazén, solární 
terasu s lehátky a parkovací místo pro každý 
apartmán. Všechny apartmány jsou vkusně 
a moderně vybaveny, mají vlastní sociální za-
řízení, pračku, TV/SAT, trezor, klimatizaci a za-
hrádku s posezením. Apartmány trilo mohou 
být mezonetové, apartmány quadri jsou vždy 
mezonetové a mají navíc myčku.

82   vila SoLeLUnA a MeRidiAnA  
(Caorle Ponente)

Nová dvouapartmánová vila leží v klidné části 
letoviska, nedaleko pláže. Na společném po-
zemku je klientům k dispozici zahrada a barbe-
cue. Nově a moderně vybavené apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, 
pračku, myčku, mikrovlnnou troubu a klimati-
zaci. Ke každému apartmánu náleží kryté par-
kovací místo. 

85   vila ZAnon (Caorle Ponente)

Vila se nachází cca 450 m od pláže v klidné 
lokalitě. Nabízí svým návštěvníkům prostornou 
zahradu s krbem a apartmán s vlastním soci-
álním zařízením, TV/SAT, pračkou, klimatizací 
a parkovacím místem.

Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz
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65  VILLAGGIO LunA D

Moderní villaggio LUNA (Via Boite) leží v klidné části letoviska, cca 700 m od historické-
ho centra Caorle. Villaggio tvoří menší residence s výtahem a 2 vilové komplexy, z nichž 
jeden je blíž k pláži (Luna 1) a druhý má uprostřed dětský bazén a bazén pro dospělé se 
solární terasou a lehátky (Luna 2). Bazény jsou k dispozici všem klientům villaggia. U ba-
zénu je k dispozici Wi-Fi. V areálu je rovněž dětské hřiště, restaurace s pizzerií a parkovací 
místa. V residenci mají všechny apartmány vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci 
a balkon, typ C3 je v podkroví s terasou. Ve vilových komplexech jsou všechny apartmány 
mezonetové s vnitřním schodištěm, vlastním sociálním zařízením, TV a balkonem, některé 
mají navíc TV/SAT, trezor, klimatizaci a krb. Apartmány vilových komplexů mají v přízemí 
dlážděnou terasu (B2, B4 a C2; B5 menší) nebo zahrádku (B1, B3, C1, D).

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dvěma lůžky a kuchyňským kou-
tem.
bilo  » - ložnice se dvěma až třemi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma až třemi lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri »  - 2 ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem. 

residence vilka

A mono 4 B bilo 4 C trilo 6 C3 trilo 6  B1 bilo 5  B2 bilo 5 B3 bilo 4  B4 bilo 4  B5 bilo 4
C1 

trilo 6/7
 C2 

trilo 6/7
D quadri 9

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6070 6860 8310 9290 8310 7680 7680 6860 6660 9290 8900 10510

B
25. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

8080 9290 10700 12940 10700 9720 9720 9290 8500 12940 11720 14350

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

9450 11040 12250 15050 12250 11240 11240 11040 10230 15050 14040 17070

D 15. 06. – 22. 06. 10850 12440 14240 17460 14240 12830 12830 12440 11630 17460 15860 19250

E 22. 06. – 29. 06. 12830 14850 17850 20880 17850 16260 16260 14850 13650 20880 19870 23880

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

15250 17660 20650 23880 20650 19060 19060 17660 16840 23880 22870 26870

G 06. 07. – 03. 08. 17230 20100 23810 27490 23810 21760 21760 20100 18630 27490 26680 30950

H 03. 08. – 24. 08. 17760 21190 24430 28470 24430 22410 22410 21190 19400 28470 27290 31900

Co potěší:
sleva 5% v období 27.04. - 03.08. a 24.08. - 28.09. při objednávce do 28.02. »
14=11 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 29.06. a 24.08. - 14.09. »
14=13 v období 22.06. - 20.07. a 20.07. - 10.08.  »
21=14 v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 28.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný 
úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 63.

Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (v ob-
dobí 27.04. - 01.06. a 07.09. - 28.09.) a 60 € (01.06. - 07.09.), vše na vyžádání při 
rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 
27.04. - 08.06. a 07.09. - 28.09. min. pobyt 4 noci.

94   residence GARBin (Caorle Ponente)

Moderní residence je velmi oblíbená pro svou 
polohu na klidném místě, obklopená vodním 
kanálem Orologio tekoucím do řeky Livenza 
a romantickým turistickým přístavem. Klientům 
je k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí 
a krytá parkovací místa. Apartmány jsou mo-
derně a vkusně vybaveny. Mají vlastní sociální 
zařízení, TV, pračku, klimatizaci a zahrádku.

82   residence diAPASon (Caorle Ponente)

Elegantní residence nacházející se 200 m od 
pláže a cca 1 km od historického centra Caorle. 
Na oploceném pozemku plném zeleně nabízí 
bazén, parkovací stání a jednoduše a vkusně 
zařízené apartmány s balkonem. Poblíž reziden-
ce jsou k dispozici obchody a restaurace. 

68   residence HoLidAY (Caorle Ponente)

Moderní residence se nachází jen 200 m od pri-
vátní pláže a cca 1 km od historického centra. 
Svým klientům nabízí bazén, výtah a parkovací 
místo. Všechny apartmány jsou pěkně a mo-
derně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, 
TV/SAT, pračku, klimatizaci a balkon. 

Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz
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V 78  HOTEL TouRInG*** D

V 90  HOTEL MICHELAnGELo*** D

Hotel TOURING*** (Via Vespucci) leží přímo u moře na klidném místě v části Po-
nente. Hotel je kompletně rekonstruovaný a klimatizovaný, nabízí bar s terasou s pa-
noramatickým výhledem, výtah (pouze do 3. patra), bazén se solární terasou, Wi-Fi, 
parkoviště nebo garáž (na vyžádání, za příplatek). Všechny pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, fén, telefon, TV/SAT, trezor a balkon s bočním nebo přímým výhledem na mo-
ře. Večeře se podává v restauraci residence Panfilo, vzdálená 30 m od hotelu. Všechny 
jednolůžkové pokoje jsou ve 4. patře.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.

CAoRLe PonenTe

Caorle Ponente 
caorleponente.azzurro.cz  »

více na azzurro.cz 

Velmi pěkný a oblíbený rodinný hotel MICHELANGELO*** (Viale Marconi) se nachází 
na atraktivním místě přímo u pláže a zároveň nedaleko centra. Klientům nabízí klimati-
zovanou restauraci a bar s výhledem na moře, místnost s TV/SAT, Wi-Fi, půjčovnu kol, 
garáž a parkoviště. Všechny pokoje jsou příjemně vybaveny v klasickém stylu s masivním 
dřevěným nábytkem, mají vlastní sociální zařízení, fén, stropní ventilátor, telefon, trezor, 

TV/SAT a klimatizaci. Pokoje Standard mají francouzské okno, pokoje s bočním a přímým 
výhledem mají balkon. 4. lůžko je vždy na patrové posteli. Na vyžádání je k dispozici 
i jednolůžkový pokoj. 

Vzdálenost od pláže: »  10 m.

Standard s bočním výhledem na moře s přímým výhledem na moře

snídaně polopenze plná penze snídaně polopenze plná penze snídaně polopenze plná penze

A
30. 03. – 25. 05. 
14. 09. – 19. 10.

7780 9050 - 8510 9770 - 9050 10320 -

B 25. 05. – 01. 06. 8330 9490 - 9050 10210 - 9540 10710 -

C
01. 06. – 22. 06. 
31. 08. – 14. 09.

9700 10590 11490 10410 11310 12210 10770 11670 12570

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

10230 12210 13110 10950 12930 13830 11310 13470 14360

E 03. 08. – 24. 08. 10600 12370 13600 11480 13250 14310 11840 13780 15020

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, 
plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 63.
Příplatky:  » jednolůžkový pokoj 245 Kč/den, postýlka 8 €/den.

Slevy 3. a 4. osoba: »  3-6 let ...50%, 7-12 let ...30%, 13 let a výše ...15%. Dítě do 
3 let zdarma.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 13:00 - 24:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání 
kdykoli, min. pobyt 3 noci.

Standard jednolůžkový

snídaně polopenze snídaně polopenze

A
25. 05. – 22. 06. 
07. 09. – 14. 09.

10860 13690 13030 15860

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

11670 14480 14000 16810

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

12570 15370 15080 17890

D 03. 08. – 24. 08. 13030 15790 15640 18400

Co potěší:
7=6 v období do 15.06. a od 07.09., pouze z ceny se snídaní »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu v hotelu, večeře formou bu-
fetu v blízké restauraci Panfilo, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém nebo 
jednolůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 63.
Slevy 3. a 4. osoba: »  2-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Dítě do 2 let zdarma se 
snídaní nebo 2100 Kč/týden s polopenzí.
Příplatky » : garážové stání 5 €/den.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 13:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., v období 25.05. - 
08.06. a 07.09. - 15.09. min. pobyt 4 noci. 

99   hotel AdRiA SUL MARe***  
(Caorle Ponente)

Pěkný a na výhodném místě situovaný hotel se 
nachází naproti privátní pláži s vyžitím pro děti 
a jen pár kroků od historického centra. Klientům 
nabízí recepci, výtah, společenskou místnost 
s TV, bar, půjčovnu kol, Wi-Fi a parkoviště. Sní-
daně se podávají na terase s výhledem na moře. 
Na střeše hotelu je klientům k dispozici solární 
terasa s lehátky. Všechny pokoje mají, fén, TV/
SAT, trezor, klimatizaci a balkon. K dispozici 
jsou i pokoje s přímým výhledem na moře.

69   hotel dAnieLi***s (Caorle Ponente)

Komfortní hotel se nachází přímo na pláži 
a současně nedaleko obchodních tříd a histo-
rického centra. Součástí komplexu je vyhřívaný 
bazén s hydromasážním lůžkem. U bazénu se 
nachází terasa, na střeše hotelu je klientům 
k dispozici solární terasa s lehátky a výhledem 
na moře. V přízemí hotelu se nachází klimatizo-
vaná restaurace. Klientům je k dispozici recep-
ce, výtah, bar, sál s TV/SAT, čítárna a půjčovna 
kol. Všechny pokoje mají fén, TV/SAT, Wi-Fi, 
telefon, trezor, klimatizaci, balkon a parkovací 
místo. K dispozici jsou také propojené pokoje 
Suite a jednolůžkové pokoje.

95   hotel SAVoY*** (Caorle Ponente)

Velmi elegantní hotel stojí přímo u privátní pláže, 
přitom nedaleko obchodů, restaurací a histo-
rického centra. Hotel je klimatizovaný, klientům 
nabízí bazén, hydromasážní vanu, recepci, vý-
tah, bezbariérový přístup, restauraci s terasou 
a výhledem na moře, bar, místnost s TV/SAT, Wi-
Fi, čítárnu, půjčování kol, posilovnu, stolní tenis 
a kryté parkoviště (za příplatek). Moderně vyba-
vené pokoje mají fén, klimatizaci (u pokojů Stan-
dard a Comfort, v období do 20.05. a od 10.09. 
za příplatek €5/den), minibar, telefon, trezor, TV/
SAT a balkon s bočním výhledem na moře. Po-
koje Comfort jsou prostornější. 4. lůžko je vždy 
na výklopné patrové posteli nebo rozkládacím 
patrovém dvougauči. Na vyžádání možnost  
2 propojených pokojů Junior Suite.

Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz
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32  RESIDENCE LA ZATTERA D

48  RESIDENCE ACAPuLCo D

Oblíbená residence LA ZATTERA (Via Bragadin) leží v klidné části letoviska, nedaleko centra 
a kousek od pláže. Klientům nabízí výtah, větší bazén a oplocené číslované parkoviště. Všechny 
apartmány jsou jednoduše, ale funkčně vybaveny. Mají vlastní sociální zařízení, TV, některé klima-
tizaci (na vyžádání) a balkon. Některé apartmány ve vyšších patrech mají výhled na moře.

Vzdálenost od pláže: »  70 m.
bilo »  (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky nebo s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  (48 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkláda-
cím dvougaučem a kuchyňským koutem.

B bilo 4 C trilo 6

A
27. 04. – 01. 06. 
31. 08. – 28. 09.

7880 9520

B 01. 06. – 22. 06. 12120 14370

C
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

13550 15830

D 29. 06. – 13. 07. 16650 19320

E
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

18080 21140

F 03. 08. – 17. 08. 19010 22510

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. »
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. »
7=5 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 28.09. »
7=6 v období 15.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »

Při objednávce od 29.03. (platí pouze pro typ bilo):
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. »
sleva 5% v období 13.07. - 03.08. a 17.08. - 24.08. »

Při objednávce do 14 dnů před nástupem:
14=10 v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 21.09. »
14=11 v období 01.06. - 29.06. a 31.08. - 14.09. »
14=12 v období 22.06. - 03.08. a 17.08. - 07.09. »
14=13 v období 27.07. - 10.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden 
(bilo), 45 € (trilo), závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 50 €/
týden, vše na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., při poz-
dějším odjezdu pokuta 30 €, kdykoli v období 27.04. - 22.06. min. pobyt 4 
noci.

Příjemná residence ACAPULCO (Viale Venezia) s prostornými apartmány leží 
nedaleko obchodního centra. Na soukromém pozemku nabízí bazén, dětský 
bazén a parkoviště, residence má výtah. Apartmány mají vlastní sociální zaří-
zení, TV, pračku (na vyžádání, za poplatek) a balkon (kromě Attico bez balkonu 
bilo 4). Některé apartmány mají navíc Wi-Fi, klimatizaci (na vyžádání, za popla-
tek), mikrovlnnou troubu a myčku.

Vzdálenost od pláže: »  300 m.
bilo  » - ložnice s manželskou a případně patrovou postelí, obývací pokoj 
s gaučem nebo rozkládacím či vysouvacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.
Attico bilo »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » (65 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s man-
želskou nebo patrovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem nebo roz-
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4/5
Attico 

bez balkonu bilo 4
Attico 

s balkonem bilo 4
trilo 5/7

A
27. 04. – 15. 06. 
31. 08. – 28. 09.

5580 4600 5580 8210

B 15. 06. – 22. 06. 8210 6890 8210 9850

C
22. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

11080 10100 11080 14980

D 06. 07. – 03. 08. 14660 12380 14660 17920

E
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

16290 13680 16290 20520

F 10. 08. – 17. 08. 18280 15390 18280 22760

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 55 € (bilo), 65 € (trilo), pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 6 €/os., klimatizace 35 €/týden 
(bilo), 40 € (trilo), Wi-Fi 30 €/týden/max. 25 hodin připojení a vratná kauce 50 €, pračka 20 
€/týden, polopenze 17 €/os./den, děti do 5 let zdarma (spolu s platícím dospělým), vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 € (do 5 kg), 40 € (5-20 kg) a 50 € (nad 20 kg).
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod., při pozdějším od-
jezdu pokuta 30 €.

více na azzurro.cz 

Trajekt

Trajekt přes řeku Livenzu zajišťuje pohodlné a ry-
chlé spojení mezi Porto Santa Margherita a Caor-
le. Přepravuje jak osoby, tak kola i automobily. 

V provozu: 
denně 07:30 - 12:30 a 14:30 - 22:00  
(v hlavní sezóně do 23:00)

Cena:
osoby 
- jednosměrná jízdenka cca 1,20 €
- zpáteční jízdenka cca 1,80 €

automobil včetně osob
- jednosměrná jízdenka cca 2,00 € 
- zpáteční jízdenka cca 3,00 €

33   residence RieLLo  
(Caorle Porto Santa Margherita)

Příjemná residence se nachází na klidném mís-
tě. Hostům je k dispozici výtah, bazén a parko-
vací místo pro každý apartmán. Apartmány mají 
vlastní sociální zařízení a TV. Apartmány v patře 
mají balkon, některé apartmány v přízemí mají 
vlastní zahrádku. 

Více informací najdete na
caorlepsm.azzurro.cz

Caorle Porto  
Santa Margherita 

caorlepsm.azzurro.cz »

CAoRLe PoRTo SAnTA MARGHeRiTA
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36  RESIDENCE GHIRLAnDInA D

60  RESIDENCE PLEIADI D

V klidné části letoviska se nachází residence GHIRLANDINA (Viale Lepanto) s výtahem, bazénem 
a tenisovými kurty. Všechny apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybaveny, mají vlastní sociální za-
řízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), balkon a parkovací místo. Některé mají navíc mikrovlnnou 
troubu, trezor (na vyžádání), pračku nebo klimatizaci (na vyžádání, za poplatek).

Vzdálenost od pláže: »  180 m.
mono »  - obývací pokoj s vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
bilo »  (44 m²) - ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem 
nebo dvěma gauči a kuchyňským koutem.
trilo »  (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo s patrovou postelí a dalším 
lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Příjemná residence PLEIADI (Via G. da Verazzano) je tvořena dvěma menšími domy, umístěnými v klidné vilové 
čtvrti blízko pláže. K dispozici jsou parkovací místa pro každý apartmán, cca 100 m od residence je možnost 
zaparkovat autobus pro skupinové zájezdy. Všechny apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek) a malou zahrádku v přízemí či terasu v patře. Některé apart-
mány mají navíc klimatizaci (na vyžádání, za poplatek) a mikrovlnnou troubu.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
trilo »  (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysou-
vacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 2 bilo 5 trilo 6/7

A
27. 04. – 15. 06. 
31. 08. – 28. 09.

3940 5580 8210

B 15. 06. – 22. 06. 6240 8210 9850

C
22. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

9120 11080 14980

D 06. 07. – 03. 08. 11400 14660 17920

E
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

13680 16290 20520

F 10. 08. – 17. 08. 14110 18280 22760

trilo 6

A
27. 04. – 15. 06. 
31. 08. – 07. 09.

6240

B 15. 06. – 22. 06. 8470

C
22. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

12380

D 06. 07. – 03. 08. 15640

E
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

16990

F 10. 08. – 17. 08. 19880

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 65 €, poby-
tová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 8 €/os., ruč-
níky 6 €/os., klimatizace 40 €/týden, Wi-Fi 30 €/týden/max. 
25 hodin připojení a vratná kauce 50 €, polopenze 17 €/os./
den, děti do 5 let zdarma (spolu s platícím dospělým), vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 € (do 5 kg), 40 
€ (5-20 kg) a 50 € (nad 20 kg).
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 
10:00 hod., pozdější odjezd za poplatek 30 €.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek-
třiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 € (mono), 55 € (bilo), 
65 € (trilo), pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 6 €/os., 
klimatizace 30 €/týden (mono), 35 € (bilo), 40 € (trilo), Wi-Fi 30 €/týden/
max. 25 hodin připojení a vratná kauce 50 €, pračka 20 €/týden, polo-
penze 17 €/os./den, děti do 5 let zdarma (spolu s platícím dospělým), 
vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 € (do 5 kg), 40 € (5-20 kg) 
a 50 € (nad 20 kg).
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 
hod., při pozdějším odjezdu pokuta 30 €.

Caorle Porto  
Santa Margherita 

caorlepsm.azzurro.cz »

CAoRLe PoRTo SAnTA MARGHeRiTA

více na azzurro.cz 

44   residence AURoRA  
(Caorle Porto Santa Margherita)

Blízko pěší zóny leží residence se zahradou, 
dvěma výtahy, velkým bazénem pro dospělé 
a menším dětským bazénem. Apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, TV, balkon a parkovací 
místo. Některé mají navíc mikrovlnnou troubu, 
trezor, pračku nebo klimatizaci.

44   residence GARden - ALVoRAdA  
(Caorle Porto Santa Margherita)

Residence se nachází na klidném místě ne-
daleko pláže a je tvořena dvěma sousedícími 
obytnými domy. Hostům je k dispozici bazén, 
recepce, výtah, zahrada a venkovní parkování 
s místem pro každý apartmán. Komfortní apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon. 

50   residence HoLidAY  
(Caorle Porto Santa Margherita)

Residence s bazénem pro dospělé i pro děti 
se nachází nedaleko centra i pláže. Hostům je 
k dispozici recepce, výtah a parkoviště (omeze-
ná kapacita). Prostorné apartmány jsou jedno-
duše vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV 
a balkon. Na vyžádání jsou možné apartmány 
s klimatizací nebo mikrovlnnou troubou.

Více informací najdete na
caorlepsm.azzurro.cz
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Caorle Porto  
Santa Margherita 

caorlepsm.azzurro.cz »

CAoRLe PoRTo SAnTA MARGHeRiTA

48  VILLAGGIO SAn MARCo D

37  VILLAGGIO LoS nIDoS D

Prostorné villaggio SAN MARCO (Via Aleman) se nachází cca 100 m od pěší zóny a je tvořeno vilkami s velkým 
bazénem. Villaggio disponuje mezonetovými apartmány a parkovacími místy. Apartmány jsou účelně vybaveny, 
mají dvojí sociální zařízení, TV, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, dále na vyžádání pračku a klimatizaci (obojí za poplatek) 
a některé trezor (na vyžádání). V přízemí se nachází obývací část a zahrádka s krbem, v patře 3 ložnice.

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
quadri  » (70 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, menší 
ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem nebo gaučem a ku-
chyňským koutem.

Villaggio LOS NIDOS (Via Bartolomeo Diaz) se nachází v klidné části letoviska a tvoří jej dvoupatrové vilky. 
Klientům nabízí bazén pro dospělé a dětský bazén, tenisové kurty (za poplatek), zahrada, krb a parkovací místo 
pro každý apartmán. Menší apartmány jsou mezonetové, mají vlastní sociální zařízení, TV a zahrádku nebo terasu, 
na vyžádání také klimatizaci.

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

D quadri 8

A 18. 05. – 25. 05. 9190

B 25. 05. – 01. 06. 9850

C 01. 06. – 08. 06. 13130

D 08. 06. – 15. 06. 15640

E 15. 06. – 22. 06. 18890

F 22. 06. – 29. 06. 22150

G 29. 06. – 06. 07. 24430

H 06. 07. – 13. 07. 26060

I 13. 07. – 20. 07. 26060

J 20. 07. – 27. 07. 27250

K 27. 07. – 03. 08. 30460

L 03. 08. – 10. 08. 32060

M 10. 08. – 17. 08. 35270

n 17. 08. – 24. 08. 27690

o 24. 08. – 31. 08. 22800

P 31. 08. – 07. 09. 17920

Q 07. 09. – 14. 09. 13130

C trilo 6

A
27. 04. – 01. 06. 
31. 08. – 28. 09.

11230

B 01. 06. – 22. 06. 16580

C
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

17820

D 29. 06. – 13. 07. 20620

E
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

22480

F 03. 08. – 17. 08. 24340

Co potěší:
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. »
sleva 5% v období 13.07. - 03.08. a 17.08. - 24.08. »

Při objednávce do 29.03.:
7=5 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 28.09. »
7=6 v období 15.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »

Při objednávce do 14 dnů před nástupem:
14=10 v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 21.09. »
14=11 v období 01.06. - 29.06. a 31.08. - 14.09. »
14=12 v období 22.06. - 03.08. a 17.08. - 07.09. »
14=13 v období 27.07. - 10.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, dele-
gát.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu a elek-
třiny 45 €/týden, závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 
10:00 hod., za pozdější odjezd pokuta 30 €, kdykoli v období 
27.04. - 22.06. min. pobyt 4 noci.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 85 €, pobytová 
taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 8 €/os., ruč-
níky 6 €/os., klimatizace 50 €/týden, Wi-Fi 30 €/týden/max. 
25 hodin připojení a vratná kauce 50 €, pračka 20 €/týden, 
polopenze 17 €/os./den, děti do 5 let zdarma (spolu s platícím 
dospělým), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 € (do 5 kg), 40 € 
(5-20 kg) a 50 € (nad 20 kg).
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod./ sobota 09:00 - 
10:00 hod., při pozdějším odjezdu pokuta 30 €.

39   villaggio FABienne  
(Caorle Porto Santa Margherita)

Menší villaggio je tvořeno asi deseti vilkami 
s bazénem. Klientům jsou k dispozici parkovací 
místa. Apartmány ve vilkách jsou mezonetové, 
v přízemí a prvním patře s vnitřním schodištěm, 
jsou účelně vybaveny, mají vlastní sociální za-
řízení, TV, některé navíc na vyžádání mikrovln-
nou troubu, pračku (za poplatek), trezor nebo 
klimatizaci (za poplatek). V přízemí se nachází 
obývací část, v patře všechny 3 ložnice a velký 
balkon.

48   villaggio GARdenA  
(Caorle Porto Santa Margherita)

Menší villaggio se nachází v klidné části, cca 
200 m od pěší zóny a je tvořeno vilkami s ba-
zénem. Apartmány jsou účelně vybaveny, mají 
vlastní sociální zařízení, TV, pračku (za poplatek) 
a oplocenou terasu. Ke každému apartmánu 
náleží kryté parkovací místo.

59   vilka ViVALdi  
(Caorle Porto Santa Margherita)

Řadová vila se nachází v klidné části letoviska. 
Účelně vybavený apartmán má dvojí sociální 
zařízení, TV, pračku, mikrovlnnou troubu, klima-
tizaci, zahradu s krbem a balkon.

Více informací najdete na
caorlepsm.azzurro.cz

více na azzurro.cz 
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17  RESIDENCE AI SALICI D

24  RESIDENCE AI TAMERICI D

Menší residence AI SALICI (Viale dei Gabbiani) se nachází v centru letoviska, v dosahu obchodní 
galerie a dětského hřiště. Skládá se z apartmánových domů s výtahy, které obklopují bazén s dětskou 
částí a vytváří tím oázu klidu a soukromí. Ve společných prostorách je Wi-Fi, pro děti jsou pořádány 
animace. Klientům je k dispozici zdarma vláček na pláž. Pěkně vybavené apartmány mají vlastní so-
ciální zařízení, fén, trezor, TV/SAT, kávovar, klimatizaci. Typ bilo je vždy mezonetový s vnitřním scho-
dištěm a menší terasou v přízemí, typ trilo je v patře s balkonem. K apartmánům náleží krytá a nekrytá 
parkovací místa.

Vzdálenost od pláže: »  500 m.
bilo »  (42 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro: 
ložnice s manželskou postelí.
trilo »  (52 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

Nedávno postavená residence AI TAMERICI (Viale dei Gabbiani) leží nedaleko obchodní galerie 
s restauracemi a dětského hřiště. Na vlastním pozemku má bazén pro dospělé a menší dětský ba-
zén, solární terasu a krytá i nekrytá parkovací místa. Klientům je k dispozici výtah, ve společných pro-
storách nebo u bazénu Wi-Fi, animace pro děti a zdarma vláček na pláž. Všechny apartmány jsou 
moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor, TV/SAT, kávovar, klimatizaci a v přízemí 
zahrádku nebo v patře prostorný balkon.

Vzdálenost od pláže: »  700 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí případně s dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.

B bilo 4/5 C trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

7580 8960

B 25. 05. – 15. 06. 12090 14370

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

13450 15280

D 22. 06. – 29. 06. 15730 18010

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

18930 21210

F 06. 07. – 27. 07. 20070 22800

G 27. 07. – 24. 08. 20650 23570

B bilo 4 C trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

8040 9190

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

11860 13450

C 15. 06. – 22. 06. 13450 15730

D
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

15730 19150

E 29. 06. – 27. 07. 18240 21890

F 27. 07. – 24. 08. 19300 23340

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. »

Při objednávce do 30 dnů před nástupem:
7=4 v období 27.04. - 08.06. »
7=5 v období 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=8 v období 27.04. - 08.06. »
14=9 v období 07.09. - 21.09. »
14=10 v období 01.06. - 15.06. a 31.08. - 14.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. »
14=12 v období 29.06. - 20.07., 27.07. - 10.08. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 13.07. - 03.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektři-
ny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neu-
klidí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 
€/týden (15.05 - 01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), 
vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
v období 27.04. - 15.06. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 4 noci. 

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 06.07. a 31.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 06.07. - 31.08. »
7=5 v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=10 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 14.09. »
14=12 v období 27.07. - 10.08. »
14=13 v období 29.06. - 03.08. a 17.08. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 €/
týden (15.05 - 01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
v období 27.04. - 02.06. min. pobyt 3 noci, 02.06. - 15.06. a 07.09. - 
21.09. min. pobyt 4 noci.

CAoRLe Lido ALTAneA

Caorle Lido Altanea 
caorlelidoaltanea.azzurro.cz  »
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více na azzurro.cz 

31  VILLAGGIO A MARE D

23  RESIDENCE FRASSInELLE D

Nedávno vybudované villaggio A MARE (Via delle Rondini) je sestaveno 
z apartmánů a řadových či polořadových vilek, klientům nabízí velký bazén 
s hydromasáží a s prostornou dětskou částí. U bazénu jsou k dispozici slu-
nečníky a lehátka. Villaggio je protkáno stezkami pro pěší a množstvím ze-
leně. U vstupu do villaggia se nachází menší náměstí s recepcí, obchůdky, 
restaurací, barem a dětskou hernou. U bazénu a náměstí je Wi-Fi. Parkovací 
místo je zajištěno pro každý apartmán na kraji villaggia na parkovišti nebo 
v garážích. Apartmány typu HR a IR se nacházejí v budovách u recepce. 
Apartmány H a I jsou buď u bazénu nebo u amfiteátru, mezi nimi v centrální 
části villaggia se nachází typy L6 a M8. Typ HR a IR je vždy v patře s bal-
konem. Apartmány H a I jsou v patře s balkonem nebo v přízemí s terasou 
a zahrádkou. Vilky L a M jsou mezonetové s vnitřním schodištěm a v přízemí 
mají terasu a zahrádku, typ M navíc terasu v patře s lehátky. Všechny typy 
apartmánů či vilek mají vlastní sociální zařízení (typ L dvojí, M trojí), TV/SAT, 
mikrovlnnou troubu, myčku (mimo typy HR a H), trezor, pračku, připojení 
k internetu, telefon a klimatizaci. Pro každý apartmán či vilku je vyhrazen 1 
slunečník a 2 lehátka u bazénu i na pláži.

Vzdálenost od pláže: »  450 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (H 4/5), obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri »  - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem, 1. patro: ložnice s manželskou postelí a ložnice se dvěma lůžky, 2. 
patro: ložnice s manželskou postelí.

V centru letoviska a v blízkosti galerie Quercia se nachází residence FRASSINELLE (Viale dei Gab-
biani), tvořená čtyřmi vilami. Klienti zde mají k dispozici zahradu, parkovací místo a možnost užívání 
bazénu a Wi-Fi v sousední residenci Larici. Klientům je k dispozici zdarma vláček na pláž. Každá vila 
má 6 apartmánů, které jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, kávovar, 
mikrovlnnou troubu a klimatizaci. Apartmány typu bilo jsou mezonetové, apartmány typu trilo jsou v pří-
zemí se zahrádkou (typ C1) nebo v prvním patře s terasou (typ C2) a mají dvojí sociální zařízení a krb.
 

Vzdálenost od pláže: »  400 m.
bilo »  (45 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro: 
ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem.
trilo »  (60 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

B bilo 5 C1 trilo 7 C2 trilo 7

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

9650 12640 11030

B 25. 05. – 08. 06. 14140 17560 16420

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

16870 21210 19610

D
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

20980 26220 24630

E 29. 06. – 24. 08. 24010 31650 29180

apartmán vilka

HR bilo 4 IR trilo 6 H bilo 4/5 I trilo 6 L trilo 6 M quadri 8

A
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 05. 10.

9230 11500 10740 12630 14700 17530

B 25. 05. – 01. 06. 10690 13030 12100 14390 16590 19440

C
01. 06. – 08. 06. 
31. 08. – 07. 09.

14340 16860 15510 18800 21320 24230

D
08. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

17250 22100 19580 24030 26170 29850

E
29. 06. – 13. 07. 
17. 08. – 24. 08.

21710 27330 24620 29460 32370 37600

F 13. 07. – 17. 08. 27470 32810 31100 35870 40830 48460

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. »
7=5 v období 19.04. - 30.05. a 07.09. - 06.10. »
7=6 v období 30.05. - 15.06.  »
14=10 v období 19.04. - 30.05. a 07.09. - 06.10.  »
14=12 v období 30.05. - 13.07. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, závěrečný 
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), plážový servis (15.05. - 15.09.), delegát. 
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 15 €/týden, židlička 10 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., ručníky 4 €/os., vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod., v období do 08.06. a od 
07.09. min. pobyt 5 nocí.

Caorle Lido Altanea 
caorlelidoaltanea.azzurro.cz  »

CAoRLe Lido ALTAneA

29   villaggio LAGUnA BLU  
(Caorle Lido Altanea)

Moderní villaggio leží přímo u privátní pláže 
a klientům nabízí bazén pro dospělé s dětskou 
a hydromasážní částí, solární terasu s lehátky 
a dětské hřiště. Nově a moderně vybavené 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, 
připojení k internetu, telefon, pračku, myčku, 
trezor, klimatizaci a balkon v patře či zahrádku 
s venkovním posezením. Ke každému apartmá-
nu náleží kryté parkovací místo. 

30   villaggio SAnT’ AndReA  
(Caorle Lido Altanea)

Nedávno vybudované villaggio nabízí klientům 
velký bazén, dětský bazén, prostornou solární 
terasu se slunečníky a lehátky a dětské hřiště. 
U bazénu je Wi-Fi. K dispozici je také recepce 
a denní i noční hlídač. Villaggio je protkáno stez-
kami pro pěší a množstvím zeleně, parkování je 
zajištěno pro každý apartmán na okraji villaggia. 
K dispozici je také garážové stání. Moderně vy-
bavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, 
TV/SAT, pračku, myčku, mikrovlnnou troubu, 
trezor, klimatizaci a zahrádku v přízemí nebo 
terasu v patře. 

Více informací najdete na
caorlelidoaltanea.azzurro.cz

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 06.07. a 31.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 06.07. - 31.08. »

Při objednávce do 30 dnů před nástupem:
7=5 v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 17.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=10 v období 27.04. - 15.06. a 31.08. - 21.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »
14=12 v období 17.08. - 31.08. »
14=13 v období 29.06. - 20.07. a 20.07. - 24.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., plážový servis 
40 €/týden (v období 15.05. - 01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 € (01.06. - 
07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
kdykoli v období 27.04. - 25.05. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 3 noci, 
25.05. - 08.06. min. pobyt 4 noci.
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25  RESIDENCE FARnIE D

Nedaleko obchodní pasáže se nachází residence FARNIE (Viale dei Cigni), která 
má vlastní bazén pro dospělé s dětskou částí, solární terasou a dětské hřiště. Ve 
společných prostorách nebo u bazénů je k dispozici Wi-Fi, krytá a nekrytá parkovací 
místa a zdarma vláček na pláž. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, 
trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci a balkon nebo malou zahrádku.

Vzdálenost od pláže: »  500 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem 
a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
vilka bilo »  - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským kou-
tem, 1. patro: ložnice se třemi lůžky.
vilka trilo  » - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským kou-
tem, 1. patro: ložnice s manželskou postelí a ložnice se dvěma lůžky.

apartmán vilka

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

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

7350 9190 8500 10570

B 25. 05. – 15. 06. 11860 14590 13000 15730

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

13230 15510 14370 17330

D 22. 06. – 29. 06. 15510 18470 16870 20520

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

18700 20980 19610 23030

F 06. 07. – 27. 07. 19840 23260 20750 24630

G 27. 07. – 24. 08. 20420 24460 21550 26030

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. »

Při objednávce do 30 dnů před nástupem:
7=4 v období 27.04. - 08.06. »
7=5 v období 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=8 v období 27.04. - 08.06. »
14=9 v období 07.09. - 21.09. »
14=10 v období 01.06. - 15.06. a 31.08. - 14.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. »
14=12 v období 29.06. - 20.07., 27.07. - 10.08. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 13.07. - 03.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimati-
zace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 €/týden (15.05 - 
01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., v období 27.04. - 
02.06. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 4 noci. 

21  RESIDENCE LARICI D

Nově postavená residence LARICI (Viale dei Gabbiani) se nachází v centru letoviska. Klientům nabí-
zí výtah a na oploceném pozemku bazén pro dospělé, dětský bazén, solární terasu s lehátky, dětské 
hřiště, společné barbecue a parkovací místo pro každý apartmán. Moderně vybavené apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi, klimatizaci a zahrádku v přízemí (B1) 
nebo balkon (B2, C2).

Vzdálenost od pláže: »  400 m.
bilo »  (40 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
trilo »  (55 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

B1 bilo 5 B2 bilo 5 C2 trilo 7

A
11. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

8960 8270 11030

B 25. 05. – 08. 06. 13910 13230 15730

C 08. 06. – 15. 06. 15510 14590 17790

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

16870 15510 19150

E
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

20290 18700 23260

F 29. 06. – 24. 08. 23790 22440 28280

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 11.05. - 06.07. a 31.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 06.07. - 31.08. »

Při objednávce do 30 dnů před nástupem:
7=4 v období 25.05. - 08.06. »
7=5 v období 11.05. - 25.05. a 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=10 v období 11.05. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. a 31.08 - 14.09.  »
14=12 v období 29.06. - 20.07. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 13.07. - 27.07., 27.07. - 10.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neukli-
dí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 
€/týden (15.05 - 01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), 
vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
v období 11.05. - 02.06. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 3 noci, 02.06. - 
15.06. min. pobyt 4 noci.

Vláček

Pohodlné spojení s pláží zajišťuje bezplatný vlá-

ček, který v pravidelných intervalech objíždí celé 

letovisko. Zastávky jsou od sebe vzdáleny cca 

100 m a jsou viditelně označeny.

V provozu: 
denně 09.00 - 12.30 hod. a 15.30 - 18.45 hod.
v cca 20 min. intervalech

Zábavní park

Park určený k zábavě malých i velkých. Mezi 

oblíbené atrakce patří například dráha pro mini 

- car, trampolíny a skákací hrady.

Minigolf

V blízkosti pláže a hned vedle Sporting Clubu 

Altanea se rozprostírá 18 jamkové minigolfové 

hřiště, upravené do podoby parku plného zele-

ně, jezírek a fontánek.

Happy Arena

V blízkosti pláže, zábavních a sportovních par-

ků se nachází Happy Arena, která hostí večerní 

animační a divadelní programy a některé denní 

zábavní programy. 
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16  VILLAGGIO GIARDInI DI ALTEA D

18  RESIDENCE MIMoSE D

Moderní villaggio GIARDINI DI ALTEA (Viale dei Gabbiani) leží nedaleko obchodní 
galerie, na klidném místě v sousedství golfového hřiště. Villaggio se skládá ze tří sa-
mostatných identických částí Tigli, Olmi a Lecci. Jednotlivé části mají velký oplocený 
pozemek plný zeleně, ke každé patří vlastní bazén pro dospělé a dětský bazén, 
solární terasa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště a krytá i nekrytá parkovací místa. 
Ve společných prostorách nebo u bazénu je Wi-Fi. Pro děti jsou pořádány animace, 
klientům je k dispozici zdarma vláček na pláž. Apartmány se nachází v jednopatrových 
vilách po 12 apartmánech nebo ve dvoupatrových residencích s výtahy. Apartmány 
ve vilách jsou mezonetové s vnitřním schodištěm. Všechny apartmány jsou moderně 
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, kávovar, trezor, klimatizaci a bal-
kon nebo zahrádku.

Vzdálenost od pláže: »  500 m.
bilo »  (44 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozklá-
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » (60 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, 
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
vilka bilo  » (44 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem, 1. patro: ložnice se třemi lůžky.
vilka trilo »  (60 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem, 1. patro: ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky.

apartmán vilka

B bilo 5 C trilo 7 B bilo 5  C trilo 7

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

8040 10110 8960 11260

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

12310 14370 13450 17330

C 15. 06. – 22. 06. 13910 18010 15050 19380

D 22. 06. – 29. 06. 17790 21430 18700 23030

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

20070 23710 20980 26000

F 06. 07. – 24. 08. 21320 25360 21990 27160

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. »
14=12 v období 06.07. - 20.07. a 17.08. - 07.09. »
14=13 v období 13.07. - 10.08. »

Při objednávce do 30 dnů před nástupem:
7=4 v období 25.05. - 08.06. »
7=5 v období 27.04. - 25.05. a 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 13.07. a 24.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=8 v období 25.05. - 08.06. »
14=9 v období 18.05. - 01.06. a 01.06. - 15.06. »
14=10 v období 27.04. - 25.05. a 07.09. - 21.09. »
14=11 v období 22.06. - 06.07. a 31.08. - 14.09. »
14=12 v období 08.06. - 29.06. a 29.06. - 13.07. »

V ceně » : pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimati-
zace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 €/týden (15.05 - 
01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., v období 27.04. - 
02.06. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 3 noci, 02.06. - 15.06. a 07.09. - 14.09. min. pobyt 
4 noci.

Nově postavená residence MIMOSE (Viale dei Gabbiani) leží v centru letoviska, nedaleko ob-
chodní galerie. Na oploceném pozemku je klientům k dispozici bazén, solární terasa se sluneční-
ky a lehátky, zahrada s dětským hřištěm a barbecue. Dále je k dispozici výtah a parkovací místo 
pro každý apartmán. Moderně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, 
mikrovlnnou troubu, Wi-Fi, klimatizaci a balkon. 

Vzdálenost od pláže: »  480 m.
B2 bilo 5 »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.
C2 trilo 7 »  - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 

B2 bilo 5 C2 trilo 7

A
11. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

8270 11030

B 25. 05. – 08. 06. 13230 15730

C 08. 06. – 15. 06. 14590 17790

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

15510 19150

E
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

18700 23260

F 29. 06. – 24. 08. 22890 28730

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 11.05. - 06.07. a 31.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 06.07. - 31.08. »

Při objednávce do 30 dnů před nástupem:
7=4 v období 25.05. - 08.06. »
7=5 v období 11.05. - 25.05. a 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=10 v období 11.05. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 14.09. »
14=12 v období 29.06. - 20.07. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 13.07. - 27.07., 27.07. - 10.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 €/
týden (15.05 - 01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., v ob-
dobí 11.05. - 02.06. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 3 noci, v období 02.06. 
- 15.06. min. pobyt 4 noci.

Sporting club 
Altanea

V blízkosti pláže se nachází sportovní centrum 

s hřišti na malou kopanou, volejbal, basketbal 

a plážový volejbal. Klientům nabízí také tenisové 

kurty s možností výuky a zapůjčení vybavení. 

Každý týden jsou zde pořádány turnaje v kopa-

né, volejbalu, basketbalu, plážovém volejbalu, 

stolním tenise a petanque.

Jednorázové vstupné: 5 € 
(6 hodin v rozmezí 08:00 – 14:00 a 14:00 – 20:00)

Týdenní rodinné vstupné: 15 € 

(max. 4 osoby)

V ceně např. skupinové lekce tenisu (sleva 10 % 

na individuální lekce), fotbal pro děti 5 – 12 let, 

odpolední fotbalové turnaje hráčů od 13 let, te-

nisové kurty, plážový volejbal, víceúčelové hřiště 

a stolní tenis.
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26  RESIDENCE AI GInEPRI D

19  RESIDENCE PInETInE - RoBInIA D

Oblíbená residence AI GINEPRI (Viale dei Cigni) leží nedaleko obchodní galerie s butiky a restau-
racemi. Na soukromém pozemku je k dispozici velký bazén a dětský bazén, solární terasa s lehátky 
a slunečníky, dětské hřiště, kryté (pro apartmány typu residence) a nekryté parkoviště, ve společných 
prostorách nebo u bazénu je Wi-Fi. Pro děti jsou pořádány animace. Klientům je k dispozici zdarma 
vláček na pláž. Všechny prostorné apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, mik-
rovlnnou troubu, kávovar a klimatizaci. Apartmány v residenci mají v přízemí zahrádku nebo v patře 
balkon, residence má výtah. Apartmány ve vilkách jsou mezonetové s vnitřním schodištěm a vlastní 
zahrádkou.

Vzdálenost od pláže: »  700 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 roz-
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
vilka trilo »  - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro: 
ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky.

Nedaleko pláže se nachází residence PINETINE - ROBINIA (Viale dei Gabbiani), která se skládá 
ze dvou sousedících budov, u kterých se nachází supermarket a restaurace. Obě residence mají ve 
společných prostorách Wi-Fi, pro děti jsou pořádány animace. Klientům je k dispozici zdarma vláček 
na pláž. K apartmánům náleží nekryté parkovací místo. Apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ C1 
dvojí), fén, trezor, TV/SAT, kávovar a klimatizaci, jsou buď ve druhém patře s balkonem (typ B, C) nebo 
mezonetové v přízemí se zahrádkou a v prvním patře s balkonem (typ B a C1).

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
bilo  » (42 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.
trilo 6  » (54 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, menší ložnice s jedním lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo 7 »  (58 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro: 
ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, menší ložnice se dvěma lůžky.

residence vilka

B bilo 5 C trilo 7 C trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

7810 9190 10570

B 25. 05. – 15. 06. 12310 14590 15730

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

13680 15510 17330

D 22. 06. – 29. 06. 15960 18470 20520

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

19150 20980 23030

F 06. 07. – 27. 07. 20290 23260 24630

G 27. 07. – 24. 08. 21100 24460 26030

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. »

Při objednávce do 30 dnů před nástupem:
7=4 v období 27.04. - 08.06. »
7=5 v období 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 24.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=8 v období 27.04. - 08.06. »
14=9 v období 07.09. - 21.09. »
14=10 v období 01.06. - 15.06. a 31.08. - 14.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. »
14=12 v období 29.06. - 20.07., 27.07. - 10.08. a 24.08. - 07.09. »
14=13 v období 13.07. - 03.08. a 17.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 
€/týden (15.05 - 01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), 
vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
v období 27.04. - 02.06. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 3 noci, 02.06. - 
15.06. min. pobyt 4 noci.

B bilo 4 C trilo 6 C1 trilo 7

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 21. 09.

8040 9420 9880

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

10260 12310 13230

C 15. 06. – 22. 06. 12090 13000 13910

D
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

13680 15510 16420

E 29. 06. – 27. 07. 16420 19150 20070

F 27. 07. – 24. 08. 17510 20200 21100

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 06.07. a 31.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 06.07. - 31.08. »
7=4 v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 21.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 17.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=8 v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 21.09. »
14=10 v období 01.06. - 15.06. a 31.08. - 14.09. »
14=11 v období 08.06. - 06.07. »
14=12 v období 17.08. - 07.09. »
14=13 v období 29.06. - 10.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektři-
ny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neukli-
dí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 
€/týden (15.05 - 01.06. a 07.09. - 20.09.), 58 €/týden (01.06. - 07.09.), 
vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
v období 27.04. - 02.06. min. pobyt 3 noci, 02.06. - 15.06. a 07.09. - 
21.09. min. pobyt 4 noci.
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CAoRLe Lido ALTAneA

15  CAMPING VILLAGGIo PRA’ DELLE ToRRI D

Klienty velmi oblíbený camping VILLAGGIO PRA’ DELLE TORRI (Viale Altanea) je ide-
álním místem pro ty, kdo chtějí strávit dovolenou ve znamení odpočinku a zábavy v přírodě, 
spojenou s kulturou a sportem. Na rozlehlém pozemku nabízí olympijský bazén, bazén pro 
dospělé, aquapark se skluzavkami, vodními hrami a vodní masáží, pirátský ostrov, lunapark 
s nafukovacími atrakcemi a dráhu pro minikáry. Pro děti je připraven Miniklub a Juniorklub. 
Mládeži je věnován Activity park, vybavený skatepark s rampami i pro bmx, inline brusle 
a s plochou pro parkour. Dále fotbalové hřiště, tenisová hřiště, minifotbal, hřiště pro koší-
kovou i volejbal, plážový volejbal, stolní tenis, prostor pro lukostřelbu a vybavená posilovna. 
V těsné blízkosti kempu se nachází golfové hřiště s 18 jamkami (sleva 40% pro klienty vil-
laggia). Součástí villaggia je 5 restaurací, snack bar, pizzerie, zmrzlinárna, supermarket, ka-
deřnictví, novinový stánek, bankomat, lékárna, půjčovna kol i obchod se suvenýry a obleče-

ním. V některých částech villaggia je k dispozici Wi-Fi (za poplatek). Bungalowy i mobilhomy 
jsou moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci a venkovní poseze-
ní (Plus a Lux včetně barbecue). Mobilhomy Lux a Plus mají mikrovlnnou troubu a kávovar, 
typ Lux má navíc myčku. Pro každou ubytovací jednotku je vyhrazeno parkovací místo. Jsou 
k dispozici i moderní bungalowy. Více info www.azzurro.cz

Vzdálenost od pláže: »  150 - 500 m.
bungalow »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s vysouvacím dvougaučem, 
gaučem a kuchyňským koutem. 5. osoba za poplatek.
mobilhome »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem. 5. osoba za poplatek.

mobilhome

Chalet 5

A 21. 04. – 28. 04. 22800

B
28. 04. – 26. 05. 
08. 09. – 29. 09.

12870

C 26. 05. – 02. 06. 15710

D 02. 06. – 09. 06. 24520

E 09. 06. – 30. 06. 28820

F 30. 06. – 07. 07. 30330

G 07. 07. – 18. 08. 34110

H 18. 08. – 25. 08. 32600

I 25. 08. – 01. 09. 27100

J 01. 09. – 08. 09. 19960

bungalow

Standard 5

A 20. 04. – 27. 04. 22800

B
27. 04. – 04. 05. 
25. 05. – 01. 06.

15700

C
04. 05. – 25. 05. 
07. 09. – 28. 09.

14520

D 01. 06. – 08. 06. 23790

E 08. 06. – 29. 06. 29730

F 29. 06. – 06. 07. 30480

G 06. 07. – 17. 08. 35010

H 17. 08. – 24. 08. 34260

I 24. 08. – 31. 08. 28740

J 31. 08. – 07. 09. 21620

Co potěší:
sleva 20% v období 17.04. - 01.05. min. pobyt 7 nocí »
sleva 10% v období 01.05. - 31.05. min. pobyt 7 nocí »
sleva 10% v období 31.05. - 30.06. a 01.09. - 29.09. min. pobyt 10 nocí  »

V ceně: »  pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní 
prádlo, ručníky, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě: »  závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, poby-
tová taxa viz str. 63.
Vratná kauce:  » 150 €.
K dokoupení: »  postýlka zdarma při pobytu max. 4 osob (včetně dítěte), jinak za popla-
tek 5 €/den, plážový servis 60 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata: »  nepovolena.
Příjezd/odjezd: »  sobota / sobota (Standard), neděle / neděle (Standard a Chalet), 
18:00 - 20:00 hod. / 07:00 - 10:00 hod., v období do 31.05. a od 06.09. min. pobyt 
3 noci.

mobilhome

Smart 5 Plus 5 Lux 5

A 21. 04. – 28. 04. 7110 8490 11050

B 28. 04. – 05. 05. 7080 8450 12290

C
05. 05. – 19. 05. 
15. 09. – 06. 10.

7120 8500 10800

D 19. 05. – 26. 05. 7630 9010 11570

E 26. 05. – 02. 06. 11240 12610 16710

F 02. 06. – 09. 06. 16190 17820 21920

G 09. 06. – 16. 06. 27400 30590 34950

H 16. 06. – 23. 06. 28700 31890 37560

I 23. 06. – 30. 06. 27140 30330 34690

J 30. 06. – 07. 07. 27850 31030 36950

K 07. 07. – 14. 07. 32350 35500 41580

L 14. 07. – 18. 08. 33890 37030 44660

M 18. 08. – 25. 08. 33190 36330 43720

n 25. 08. – 01. 09. 27920 31110 37040

o 01. 09. – 08. 09. 20620 23820 29480

P 08. 09. – 15. 09. 13330 16270 20110

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní 
prádlo, ručníky (mimo Smart), klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, 
pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : kreditní kartou, formou autorizace.
K dokoupení » : osoba navíc info o ceně v CK, postýlka 2 €/den, ručníky 5 €/týden.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli (mimo sobotu) 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli (mimo 
sobotu) 08:00 - 10:00 hod., kdykoli (mimo sobotu) v období 19.04. - 27.04.,  
04.05. - 08.06., 22.06. - 13.07. a 07.09. - 29.09. min. pobyt 3 noci, v období 
27.04. - 04.05. a 08.06. - 22.06. min. pobyt 5 nocí.

Golf

Na prostorném pozemku je milovníkům golfu 

k dispozici hřiště s 18 jamkami PAR 72 s pří-

rodními překážkami. Dále je k dispozici tré-

ninkové hřiště s krytými i nekrytými stanovišti, 

Driving Range, Putting green, Pitching green, 

pronájem golfových pytlů, vozíků a E/cart. Lze 

se účastnit individuálních nebo kolektivních lek-

cí s trenéry mezinárodní úrovně. Lekce jsou ur-

čeny jak těm, kteří si chtějí zdokonalit techniku, 

tak i nováčkům, kteří se chtějí poprvé přiblížit 

k tomuto sportu. 
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28  CAMPING MARELAGo D

Prostorný a pěkný camping MARELAGO (Via dei Cigni) se nachází v blízkosti pláže, na jedné straně se roz-
kládá přírodní park s jezerem, na druhé straně letovisko Lido Altanea s obchody a restauracemi. V campingu je 
bazén s dětskou částí a solární terasou, recepce, prádelna (na žetony), ošetřovna, minimarket a bar. Pro klienty 
je k dispozici Wi-Fi ve společných prostorách a zdarma vláček na pláž. Sportovní vyžití nabízí nedaleký Spor-
ting Club Altanea. Dobře vybavené mobilhomy mají vlastní sociální zařízení (koupelnu s umyvadlem a sprchou 
a samostatný záchod s umyvadlem), TV/SAT, klimatizaci, trezor, venkovní dřevěnou terasu se stolkem a židlemi 
a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
mobilhome »  (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je 
povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s kuchyňským koutem.

Coral 5

A
13. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 21. 09.

10110

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

13230

C
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

15510

D 29. 06. – 13. 07. 19610

E 13. 07. – 24. 08. 21770

Co potěší:
Při objednávce do 31.01. a min. délce pobytu 7 dnů:

sleva 10% v období 13.04. - 22.06. a 31.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 22.06. - 31.08. »

Při objednávce od 01.02. do 28.02. a min. délce pobytu 7 dnů:
sleva 5% v období 13.04. - 21.09. »

Bez časového omezení:
14=11 v období 13.04. - 08.06. a 07.09. - 21.09.  »
14=12 v období 01.06. - 22.06. a 31.08. - 14.09. »
14=13 v období 15.06. - 03.08. a 17.08. - 07.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., plážový servis 40 €/tý-
den (15.05. - 01.06. a 07.09. - 20.09), 58 €/týden (01.06. 
- 07.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 08:00 
- 09:00 hod., v období do 01.06. a od 14.09. min. pobyt 3 
noci.

více na azzurro.cz 

CAoRLe Lido ALTAneA

Caorle Lido Altanea 
caorlelidoaltanea.azzurro.cz  »

V 20  HOTEL MAREGoLF**** D

Nový hotel MAREGOLF**** (Via dei Gabbiani) se nachází na atraktivním místě, v blíz-
kosti pláže a golfového hřiště. Hotel má bazén pro dospělé a dětský bazén, solární tera-
su se slunečníky a lehátky, prostornou zahradu s dětským hřištěm, parkoviště a garáž (za 
poplatek) spojenou s hotelem výtahem. Klientům je k dispozici recepce, výtah, restaurace 
a bar u bazénu, za poplatek pak masáže. Pro děti jsou pořádány animace, na vyžádání 
je k dispozici dětská postýlka, židlička a vanička. Hotel nabízí klientům slevy na golfové 
hřiště Golf Club Pra’delle Torri, které je v sousedství hotelu. Moderně vybavené pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, minibar a klimatizaci. Mansarda 

(18 m²) má manželskou postel s možností přistýlky a menší balkon bez výhledu na moře. 
Pokoje Standard a Ideal (22 m²) mají manželskou postel, rozkládací dvougauč a balkon. 
Typ Standard má výhled do zahrady nebo na bazén, typ Ideal na golfové hřiště nebo boční 
výhled na moře. Na vyžádání jsou možné i dva propojené pokoje Standard pro 4-6 osob 
(4 plně platící osoby) s dvojím sociálním zařízením.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.

Mansarda Standard Ideal

snídaně polopenze plná penze snídaně polopenze plná penze snídaně polopenze plná penze

A
18. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

11990 14710 16520 12900 15610 17420 13350 16060 17870

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

12790 15490 17280 13920 16610 18400 14810 17510 19300

C
22. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

13690 16380 18180 14810 17510 19300 15710 18400 20200

D
06. 07. – 27. 07. 
17. 08. – 24. 08.

14580 17230 18990 16340 18990 20760 17230 19880 21640

E 27. 07. – 17. 08. 15730 18470 20290 18010 20750 22570 18930 21660 23490

Co potěší: 
sleva 10% v období 18.05. - 15.09. při objednávce do 15.01. »
sleva 10% v období 18.05. - 15.06., 22.06. - 06.07. a 01.09. - 15.09. při objednávce  »
od 16.01. do 28.02.
sleva 5% v období 15.06. - 22.06. a 06.07. - 01.09. »
sleva 5% v období 18.05. - 06.07. a 31.08. - 15.09. při objednávce od 01.03. do 29.03. »

Bez časového omezení: 
5=4, 6=5, 7=6, 8=7 a 9=8 v období 18.05. - 08.06. a 07.09. - 16.09. »
7=6, 8=7, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11 a 13=12 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09.  »
10=9 v období 18.05. - 15.09. »
zdarma dítě do 6 let jako 3. osoba se snídaní nebo polopenzí »
zdarma 2 děti do 6 let se snídaní nebo polopenzí na pokoji se dvěma dospělými  »
v období 18.05. - 15.06. a 07.09. - 15.09.

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (formou bufetu, 1/2 l vody) na osobu 
a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 63.
Příplatky » : garáž 4 €/den, bezlepková strava 5 €/os./den, vše na vyžádání při rezer-
vaci.
Slevy 3. a 4. osoba: »  6-12 let ...50%, 13 let a výše ...30%. Dítě jako 3. osoba do 6 
let zdarma (včetně lůžka a polopenze), jako 4. osoba do 6 let zdarma (včetně lůžka 
a polopenze) v období 18.05. - 15.06. a 07.09. - 15.09., v období 15.06. - 07.09. 
...50%, s plnou penzí 2-6 let 300 Kč/den.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 13:00 - 24:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v období 18.05. 
- 08.06. a 07.09. - 16.09. min. pobyt 3 noci, v období 08.06. - 06.07. min. pobyt 4 
noci, v období 06.07. - 07.09. min. pobyt 5 nocí. 

22   residence QUeRCiA  
(Caorle Lido Altanea)

V centru letoviska se nachází residence, která 
představuje několik budov s apartmány, ob-
chůdky a restauracemi. Na střeše residence na-
bízí bazén pro dospělé s dětskou částí a solární 
terasu. Na náměstíčku u residence se nachází 
prádelna na žetony. Ve společných prostorách 
nebo u bazénů je k dispozici Wi-Fi, dále ani-
mace pro děti, krytá a nekrytá parkovací místa 
a zdarma vláček na pláž. Apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, mikrovln-
nou troubu, kávovar, klimatizaci a balkon nebo 
malou zahrádku.

27   hotel oLYMPUS****  
(Caorle Lido Altanea)

Komfortní hotel se nachází na klidném místě 
nedaleko centra. V hotelu je k dispozici recep-
ce, restaurace, výtah, Wi-Fi, parkovací stání 
venkovní nebo v garáži. Klientům nabízí bazén 
pro dospělé a dětský bazén s vodními hrami, 
prostornou solární terasu s lehátky a slunečníky, 
dětské hřiště, půjčovnu kol, posilovnu, dětský 
koutek s animacemi a privátní pláž. Hotel po-
skytuje slevy na golfové hřiště Golf Club Pra’-
delle Torri. Prostorné pokoje mají vlastní sociální 
zařízení, fén, TV/SAT, klimatizaci, trezor, minibar 
a balkon. Na vyžádání jsou k dispozici také bez-
bariérové pokoje nebo propojené pokoje.

Více informací najdete na
caorlelidoaltanea.azzurro.cz



VEnETo 81

Caorle Duna Verde 
caorledunaverde.azzurro.cz  »

CAoRLe dUnA VeRde

1  CAMPING VILLAGGIo SAn FRAnCESCo D

2  VILLAGGIO PInETA D

Premium 4

A
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 14. 09.

10110

B 25. 05. – 01. 06. 11860

C 01. 06. – 08. 06. 12770

D 08. 06. – 15. 06. 17330

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

20070

F 22. 06. – 29. 06. 22800

G 29. 06. – 06. 07. 24630

H 06. 07. – 13. 07. 28280

I 13. 07. – 10. 08. 32320

J 10. 08. – 17. 08. 31420

K 17. 08. – 24. 08. 29190

L 24. 08. – 31. 08. 25540

M 14. 09. – 28. 09. 9190

D quadri 9

A 27. 04. – 25. 05. 12640

B
25. 05. – 15. 06. 
24. 08. – 31. 08.

24920

C
15. 06. – 29. 06. 
17. 08. – 24. 08.

29320

D 29. 06. – 03. 08. 35510

E 03. 08. – 17. 08. 37350

F 31. 08. – 21. 09. 15470

Villaggio PINETA (Via Quarnaro) se nachází v klidné části a od pláže jej dělí pouze piniový háj. 
Klientům nabízí řadové vilky se zahradou, venkovním krbem a parkovacím místem. Apartmány 
jsou mezonetové se dvojím sociálním zařízením, TV, pračkou, klimatizací (na vyžádání, za poplatek) 
a balkonem. 

Vzdálenost od pláže: »  90 m.
quadri »  - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, ložnice 
s manželskou postelí případně se dvěma lůžky; patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice se 
třemi lůžky, případně s patrovou postelí a dalším lůžkem.

Velmi pěkný camping VILLAGGIO SAN FRANCESCO (Via Selva Rosata) se rozkládá na pro-
storném zalesněném pozemku o rozloze cca 32 ha, přímo u pláže dlouhé cca 400 m. Ve villaggiu 
jsou k dispozici 4 bazény (v nízké sezóně 1 vyhřívaný) se skluzavkami, vodními hrami, slunečníky 
a lehátky. Nachází se zde recepce, obchůdky, bar, restaurace, 2 pizzerie, rychlé občerstvení a dět-
ské hřiště. Klienti se mohou účastnit animací, her, sportovních aktivit, tanců a dalších programů. 
Za poplatek je dále k dispozici Wi-Fi, tenisové kurty, basketbalové, fotbalové a volejbalové hřiš-
tě, petanque, minigolf, stolní tenis, prádelna, myčka aut, půjčovna kol a loděk a také vodní park 
Centro Acquatico Garden, který nabízí 3 bazény se skluzavkami a hydromasážní částí a fitness 
centrum. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální 
zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a venkovní posezení na terase, pro každý je vyhrazeno 
jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 500 m.
mobilhome  » - 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. - 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. - 28.09. »
7=5 v období 18.04. - 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 18.04. - 11.05., 25.05. - 06.07. a 31.08. - 14.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 63.
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 08.06. – 29.06. min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období 18.04. - 08.06. 
a 07.09. - 28.09. min. pobyt 3 noci.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
závěrečný úklid, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 7 €/os., 10 €/dvoulůžko, 
klimatizace 0,45 €/kWh, vše na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota 09:00 - 11:00 hod.

více na azzurro.cz 

13   villaggio Lio PiCCoLo  
(Caorle duna Verde)

Komplex s řadovými vilkami se nachází v části 
letoviska, které se říká Duna Fiorita. K dispo-
zici je zde bazén pro dospělé a dětský bazén. 
Apartmány ve vilkách jsou mezonetové s vnitř-
ním schodištěm, dvojím sociálním zařízením, 
pračkou, televizí, klimatizací a zahrádkou s ven-
kovním posezením a krbem. K apartmánu náleží 
parkovací místo.

14   villaggio Le PALMe  
(Caorle duna Verde)

Příjemné villaggio leží v klidné části, nedaleko 
pláže. Klientům nabízí bazén s dětskou částí 
a parkovací místo pro každý apartmán. Mezo-
netové apartmány mají dvojí sociální zařízení, TV, 
pračku a klimatizaci.

Více informací najdete na 
caorledunaverde.azzurro.cz
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Eraclea mare 

Eraclea Mare • 655 km z Mikulova
• 600 km z Dolního Dvořiště
• 640 km z Ružinova

San Donà di Piave, dálnice A4 
Tarvisio - Venezia

San Donà  
di Piave (21 km)

Charakter pláže 
jemný, zlatavý písek, prostorná, volná i placená, privátní s plážovým servisem, 
pozvolný vstup do moře.

Pobytová taxa 
Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 0,60 €/os./den; campingy 0,60 €/os./den;  
hotel 1,00 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.06. – 31.08., děti do 7 let zdarma. 

Jedno z nejmladších letovisek severního Jadranu je možno doporučit především těm, kteří 
hledají co nejpřijatelnější symbiózu moderní dovolené s přírodou. Největším jeho lákadlem 
jsou dlouhé piniové háje, které lemují v těchto místech pobřeží a osvěžují a ochlazují tak letní 
vzduch. 

„Asi nejpříjemnější pláž na severu. Není až tak zaplněná a stín lesí-

ku u pláže přijde v odpoledním vedru vhod.“

Arnošt, Brno

V okolí najdete: 

• aquapark Aquafollie (Caorle 13 km)

•  aquapark Aqualandia  
(Jesolo Lido 20 km, více na str. 97)

•  podmořský svět Sea Life  
(Jesolo Lido 20 km)

Proč Eraclea Mare...
Eraclea Mare je již po léta držitelem Modré vlajky za čistotu moře a pláží, vstup do moře je pozvolný a pobyt 
zde ideální pro rodiny s dětmi. Protože není příliš velké, nemohou se děti tak snadno ztratit ani v městečku, 
ani na pláži.

Co někde může být nevýhodou, zde přináší výhodu. Eraclea Mare není tak zaplněná turisty, má příjemný lidský 
rozměr, všechno je v docházkové vzdálenosti a nesetkáte se tu ani s větším množstvím aut. Je to příjemné 
a bezpečné letovisko.

V posledních letech bylo v letovisku vystavěno mnoho nových komplexů, které jistě splní vaši představu vyso-
kého standardu ubytování. Rádi vám při jejich výběru pomůžeme. 

Eraclea Mare je jednak typickým moderním letoviskem sever-
ní Itálie s dostatkem kaváren, restaurací i obchodů, zároveň si 
ale zachovává klid a pohodu malých a milých míst. V posled-
ních letech dostalo letovisko impuls výstavbou mnoha nových 
residencí a prostorných villaggií. I díky tomu mnoho takových 
apartmánů splňuje nejnáročnější kritéria na úroveň bydlení. Tím 
spíše, že nestojí daleko od pláže a od centra. K hezké rodinné 
dovolené vám tu chybět nic nebude, za zábavou a za nočním 
životem s diskotékami je však nutno zajet do nedalekých Jeso-
lo Lido nebo Caorle.

Víte, že:

•  v Eraclea Mare máme delegátku, která vám 
ráda pomůže, když budete potřebovat?

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

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

čís. název str.

1 RESIDENCE DEI LECCI 83

2 RESIDENCE GIGLI web

3 RESIDENCE MIMOSE web

4 GREEN RESIDENCE web

5 VILA MARGHERITA, VILA VIOLE web

6 RESIDENCE I CICLAMINI web

7 ERACLEA PALACE HOTEL****, VILA LAURA web

8 VILLAGGIO DANCALIA web

9 VILLAGGIO SETTEBELLO web

10 RESIDENCE CALYPSO web

11 RESIDENCE PIAVE,  2 PINI web

12 VILA ANGELA, RESIDENCE CRISTINA web

čís. název str.

13 RESIDENCE ADRIATICO,  MOSCHINO web

14 VILKA GINEPRI, VILA ROSA web

15 VILLAGGIO MARCO POLO web

16 RESIDENCE BELGIOIOSO, ISEPPI, RIALTO web

17 VILA NOVA web

18 RESIDENCE SOTTO IL PINO 84

19 RESIDENCE GABBIANO, VILA VIRGINIA, ALICE web

20 VILA PAOLA 83

21 RESIDENCE BERLINO, MARINA, GINESTRA web

22 RESIDENCE EXCELSIOR web

23 VILA BRAYES, VILA VERDE web

24 RESIDENCE ZARO web

čís. název str.

25 VILA ADRIANA, RES. MARINELLA, MERIDIANA, SILVANA web

26 VILA MONICA, RESI. DOGE, K3, PINETA, TREVI web

27 VILA TRAMONTO web

28 VILLAGGIO TRENTATRE web

29 RESIDENCE ROSSETTO web

30 RESIDENCE PLAZA, DOGE web

31 RESIDENCE A VILKY HERMITAGE web

32 RES. CARAIBI, LUSSEMBURGO, CASAMARE, BARBAZZA web

33 VILLAGGIO BALENO web

34 CAMPING VILLAGE PORTOFELICE 85

35 BUNGALOWY BOSCOVERDE 84

82



VEnETo 83

1  RESIDENCE DEi LEcci D

20  VILA PAoLA D

Residence DEI LECCI (Via dei Lecci) se rozkládá na soukromém pozemku, nacházejícím se na klid-
ném místě, ale přitom nedaleko centra. Od pláže ji dělí piniový háj. Apartmány typu bilo jsou umístěny 
ve dvoupatrových řadových vilkách, a to buď v přízemí nebo v patře s terasou. Apartmány typu quadri 
se nacházejí v třípatrových rohových vilkách s větší zahrádkou. Všechny apartmány mají vlastní so-
ciální zařízení (typ quadri trojí), TV, některé pračku a klimatizaci (na vyžádání, za poplatek). Ke každému 
apartmánu náleží parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  350 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, chodba s nikou a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri  » - přízemí: obývací pokoj s kuchyní, 1. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou 
postelí, 2. patro: ložnice se dvěma manželskými postelemi a dalším lůžkem.

Vila PAOLA (Via Della Pineta) složená ze 4 apartmánů se nachází v piniovém háji poblíž pláže 
a cca 200 m od centra. Prostorné a jednoduše vybavené apartmány mají dvojí sociální zařízení 
a terasu v patře nebo venkovní posezení v přízemí. Ke každému apartmánu náleží 2 parkovací 
místa.

Vzdálenost od pláže: »  80 m.
quadri  » - 3 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s menším rozkládacím dvougaučem 
a kuchyňským koutem.
penta  » - 2 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkláda-
cím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A bilo 6 D quadri 9

A
30. 03. – 20. 04. 
21. 09. – 28. 09.

4830 8700

B
20. 04. – 11. 05. 
07. 09. – 21. 09.

8440 12050

c
11. 05. – 01. 06. 
31. 08. – 07. 09.

9350 14590

D
01. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

13680 18180

E 29. 06. – 03. 08. 15280 23000

F 03. 08. – 24. 08. 20200 26230

quadri 8 penta 10

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

10180 10830

B 01. 06. – 08. 06. 12050 12700

c 08. 06. – 15. 06. 13030 13680

D 15. 06. – 29. 06. 20200 21170

E 29. 06. – 27. 07. 27360 28010

F 27. 07. – 03. 08. 28220 29820

G 03. 08. – 24. 08. 30620 32250

H 24. 08. – 31. 08. 17920 18570

i 31. 08. – 07. 09. 13030 14010

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 85 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 82.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 4 €/os., ručníky 2 €/os., vše 
na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:30 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.

V ceně » : pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 56 € (bilo), 85 € (guadri), 
pobytová taxa viz str. 82.
Vratná kauce » : 150 €.
K dokoupení » : postýlka 21 €/týden, klimatizace 42 €/týden, plážový ser-
vis cca 15 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:30 hod. 

Eraclea Mare 
eracleamare.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

EraclEa MarE

6   residence I cIclaMINI (Eraclea Mare)

Nedávno postavená třípatrová residence leží 
nedaleko centra. Klientům nabízí výtah, na sou-
kromém pozemku bazén a parkoviště. Všechny 
apartmány jsou moderně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, pračku, TV, klimatizaci (za po-
platek) a terasu. Ke každému apartmánu náleží 
parkovací místo.

11   residence PIaVE (Eraclea Mare)

Menší residence leží v klidné části a od pláže ji 
dělí pouze piniový háj. Klientům nabízí jednodu-
še, ale účelně vybavené apartmány s vlastním 
sociálním zařízením, TV a balkonem. Typ trilo má 
navíc pračku, typ bilo klimatizaci. Ke každému 
apartmánu náleží parkovací místo. 

4   GrEEN rESIDENcE (Eraclea Mare)

Residence se nachází na klidném místě, ale při-
tom nedaleko centra. Apartmány jsou umístěny 
v přízemí nebo v prvním patře dvoupatrových řa-
dových vilek. Všechny apartmány jsou moderně 
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, pračku, 
TV a terasu. Ke každému apartmánu náleží 1 
parkovací místo.

Více informací najdete na
eracleamare.azzurro.cz



VEnETo84

18  RESIDENCE SoTTo iL Pino D

Příjemná residence SOTTO IL PINO (Via Lungomarina) leží v piniovém háji, nedaleko pláže. Na 
prostorném pozemku je klientům k dispozici bazén, dětský bazén a parkovací místo. Apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV a balkon v patře nebo terasu v přízemí. Některé mají navíc 
klimatizaci (na vyžádání, za poplatek). Apartmány typu trilo mohou být mezonetové. 

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně s dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

 bilo 4  bilo 5 trilo 6

A 06. 04. – 25. 05. 9690 10830 10510

B
25. 05. – 15. 06. 
31. 08. – 12. 10.

9690 10830 11660

c
15. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 31. 08.

13840 15960 18570

D
06. 07. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

17270 20030 24430

E 10. 08. – 17. 08. 19720 22440 27410

Co potěší:
sleva 500 Kč při zakoupení 14denního pobytu. »
21=14 v termínu 01.04. - 08.06. a 31.08. - 12.10. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek-
třiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), 
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 82.
Vratná kauce » : 100 €, v případě pobytu se psem 200 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden, ložní prádlo a ručníky 8 €/os., kli-
matizace 6 €/den (bilo), 7 €/den (trilo), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 08:00 - 10:00 
hod., kdykoliv v období 01.04. - 08.06. a 31.08. - 12.10. min. pobyt 
3 noci. 

Eraclea Mare 
eracleamare.azzurro.cz »

EraclEa MarE

27   vila TraMONTO (Eraclea Mare)

Vila složená z několika apartmánů se nachází  
v piniovém háji poblíž pláže a asi 200 m od cen-
tra. Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, TV, klimatizaci, některé mikrovln-
nou troubu nebo pračku, balkon v prvním patře 
nebo venkovní posezení v přízemí. Ke každému 
apartmánu náleží parkovací místo.

21   residence BErlINO (Eraclea Mare)

Residence leží v centrální části letoviska, poblíž 
obchodů a služeb a nedaleko pláže. Apartmány 
jsou jednoduše, ale účelně vybaveny. Mají vlast-
ní sociální zařízení, TV, klimatizaci (typ mono, za 
poplatek) a menší terasu v přízemí (mono) nebo 
balkon v patře (trilo). Apartmán typu trilo má na-
víc pračku a mikrovlnnou troubu.

16   residence rIalTO (Eraclea Mare)

Residence leží v centru letoviska, nedaleko ob-
chodů a restaurací. Klientům nabízí výtah a par-
kovací místo pro každý apartmán. Jednoduše, 
ale účelně vybavené apartmány mají vlastní so-
ciální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu, pračku, 
klimatizaci (typ trilo 6) a balkon nebo terasu.

Více informací najdete na
eracleamare.azzurro.cz

více na azzurro.cz 

35  BUNGALOWY BoScoVERDE D

Bungalowy BOSCOVERDE (Via della Pineta) leží v piniovém háji, jen pár kroků od pláže. Všechny bungalowy 
jsou jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, verandu nebo zahrádku a parkovací místo, 
některé mají TV nebo klimatizaci (na vyžádání, za poplatek).

Vzdálenost od pláže: »  50 m.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s výklopným lůžkem nebo gaučem 
a kuchyňským koutem.

trilo 5

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

9850

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

12050

c 08. 06. – 29. 06. 17270

D 29. 06. – 27. 07. 22310

E 27. 07. – 03. 08. 22800

F
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

23620

G 10. 08. – 17. 08. 25010

H 24. 08. – 31. 08. 15310

Co potěší:
Při objednávce do 28.02.:

sleva 10% v období 01.06. - 29.06. a 27.07. - 03.08. »
sleva 5% v období 01.05. - 01.06., 29.06. - 27.07.   »
a 03.08. - 07.09.

V ceně » : pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 65 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 82.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, klimatizace 35 €/týden, lož-
ní prádlo 4 €/os., ručníky 2 €/os., vše na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek  
30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:30 - 19:00 hod. / sobota 09:00 
- 10:00 hod.
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34  CAMPING VILLAGE PoRToFELicE D

Velmi pěkný a moderní camping VILLAGE PORTOFELICE (Viale dei Fiori) se 
nachází na okraji letoviska a je obehnaný piniemi. Klientům je k dispozici recepce, 
bazénový komplex s bazénem pro dospělé, dětským bazénem, fitness bazénem, 
bazén se dvěma tobogány, 2 hydromasážní bazény, dále pak restaurace, pizzerie, bar, 
supermarket, půjčovna kol (za poplatek), prádelna (na žetony), Wi-Fi a bohaté ani-
mační programy pro děti i dospělé. Najdete zde 2 hřiště na malou kopanou, tenisový 
kurt, stolní tenis, basketbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště, velké 
hřiště s nafukovacími prolézačkami a hernu (za poplatek) a nově i minigolf (za popla-
tek). Všechny typy ubytování mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou 
troubu (mimo Suite Caravan), Wi-Fi, klimatizaci, parkovací místo a venkovní posezení. 
Gold Caravan a Bungalowy mají navíc barbecue. Na vyžádání jsou k dispozici i zděné 
vilky typu Chalet s vlastní oplocenou zahrádkou. 

Vzdálenost od pláže: »  250 - 700 m.
Suite caravan »  (17 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma 
gauči, kuchyňský kout na kryté verandě.
Maxi caravan  » (22 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obý-
vací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. osoba za poplatek.
Gold caravan  » (36 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, 
obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5., 6. a 7. osoba za poplatek.
Bungalow  » (36 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

Eraclea Mare 
eracleamare.azzurro.cz »

EraclEa MarE

více na azzurro.cz 

mobilhome bungalow

Suite 
caravan 4 

Maxi 
caravan 4

Gold 
caravan 4

Bungalow 4 

A 18. 05. – 25. 05. 8270 9740 12870 12320

B 25. 05. – 01. 06. 9620 11400 15100 14290

c 01. 06. – 08. 06. 18610 22410 29760 27340

D 08. 06. – 22. 06. 24080 28820 37580 34840

E 22. 06. – 06. 07. 17700 21340 28460 26090

F 06. 07. – 13. 07. 23170 27750 36280 33590

G
13. 07. – 20. 07. 
03. 08. – 10. 08.

29290 33510 43230 39760

H
20. 07. – 27. 07. 
10. 08. – 24. 08.

30160 34290 44170 40580

i
27. 07. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

25820 30380 39460 36480

J 31. 08. – 07. 09. 22260 26680 34970 32340

K 07. 09. – 14. 09. 10960 13050 17320 16250

V ceně » : pronájem ubytovací jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní 
prádlo, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid, 40 €, pokud klienti neuklidí sami (kuchyň-
ský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €), pobytová taxa viz str. 82.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : polopenze 25 €/os./den, plná penze 35 €/os./den, děti 3 - 8 let: polopenze 
10 €/os./den, plná penze 13 €/os./den, osoba navíc 190 Kč/den v období 18.05. - 31.05. 
a 09.09. - 14.09., 335 Kč/den v období 31.05. - 07.06., 22.06. - 07.07. a 05.09. - 09.09., 
430 Kč/den v období 07.06. - 22.06. , 07.07. - 14.07., 29.07. - 04.08. a 26.08. - 05.09., 
525 Kč/den v období 14.07. - 29.07. a 04.08. - 26.08., 2 lehátka a slunečník u bazénu 
7 €/den v období do 01.07. a od 02.09. a 10,50 €/den v období 01.07. - 02.09., dětská 
postýlka nebo židlička 4 €/den, vše na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : Suite Caravan středa, neděle, Maxi Caravan kdykoli mimo čtvrtek, 
Bungalow pondělí, pátek, Gold Caravan úterý, sobota 17:00 - 19:00 hod. / 08:00 do 
10:00 hod.

7   EraclEa PalacE HOTEl****  
(Eraclea Mare)

Nedávno postavený hotel leží na okraji piniového 
háje, který jej dělí od pláže. Klientům je k dispo-
zici recepce, výtah, klimatizovaná restaurace, 
snídaňový sál, bar, Wi-Fi, fitness, wellness se 
saunou a tureckou lázní, dětský koutek, společ-
ná prádelna, parkoviště a garáž. Na střeše hotelu 
se nachází solární terasa s vyhřívaným bazénem 
a dětským bazénem, třemi vířivkami a panora-
matickým výhledem. Moderně vybavené pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, trezor, 
minibar, TV/SAT, připojení k internetu, klimatizaci 
a balkon. Pokoj Easy Suite má 2 oddělené po-
koje a kuchyňský kout. Je vhodný pro 5člennou 
rodinu.  

Více informací najdete na
eracleamare.azzurro.cz
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Jesolo ovest Jesolo centro 
čís. název str.

29 RESIDENCE RENA BIANCA web

30 RESIDENCE AURORA web

31 HOTEL VENEZIA & LA VILLETTA*** 95

32 RESIDENCE VILLA RITA web

33 JESOLO GOLF CLUB web

34 GREEN VILLAGE web

35 HOTE EDEN**** web

36 HOTEL VIENNA*** web

37 VILA BIANCA web

38 RESIDENCE HILDEBRAND, ADRIANA web

39 RESIDENCE PAPAYA web

RESIDENCE SCHWEITZER web

40 RESIDENCE AUGUSTUS web

41 HOTEL MANILA*** web

42 RESIDENCE GIANNINA web

43 AQUAMARINA VILLAGE web

44 HOTEL TOLEDO*** web

čís. název str.

45 HOTEL COLOMBO**** 95

46 RESIDENCE VICENZA web

47 RESIDENCE CASA LEA 94

48 RESIDENCE PATTY web

49 RESIDENCE NIKY web

50 RESIDENCE VILLA SORAYA 94

51 VILA NORMA web

52 VILA ALBA, ZENITH web

53 APARTHOTEL & RESIDENCE HESPERIA**** web

54 RESIDENCE SANTA MONICA web

55 HOTEL BRIONI****, VILA GENEROSA web

RESIDENCE INTERNAZIONALE, PARENZO web

56 VILA RAUZI web

57 HOTEL LONDON*** & HOTEL TRITONE*** web

58 HOTEL ALBATROS*** web

59 PARKHOTEL CELLINI**** web

Jesolo Lido • 665 km z Mikulova
• 610 km z Dolního Dvořiště
• 650 km z Ružinova

San Donà di Piave, dálnice A4 
Tarvisio - Venezia

San Donà  
di Piave (23 km)

Ze severních letovisek je Jesolo Lido největší, má nejdelší pláž (12 km), nejvyšší 

budovy, nejdelší obchodní třídu i nejvyhlášenější diskotéky. Svá trochu nadsazená 

pojmenování „italské Miami“ nebo „hlavní město zábavy“ si rozhodně zaslouží. 

Protože leží blízko Benátek a hodně turistů sem míří kvůli nim, turistická sezóna 

je zde delší, a i když přijedete začátkem června nebo na konci září, najdete zde 

pořád živo, otevřené obchody a příjemný turistický ruch.

„V Jesolu se nemusíme bát, že se naše děti budou nudit, 

hlavně když se třeba stane, že je škaredě. Je tady toho tolik 

na vybrání. Proto sem s manželem rádi jezdíme. Děti nám 

nic nevyčítají a pořád s námi ještě rádi jezdí.“

natalie, Praha

V Jesolo Lido najdete: 

•  aquapark Aqualandia  
(více na straně 97)

•  lunapark New Jesolandia

•  dětský park Gomma Piuma

•  akvárium Tropicarium

•  podmořský svět Sea Life

•  4 diskotéky

•  18jamkové golfové hřiště

•  psí pláž Bau Bau Beach

Proč Jesolo Lido...
Opalování na pláži je přes den jistě fajn, ale po večerech určitě 
přijde vhod nejdelší pěší zóna v Evropě. Díky své délce 
zde najdete všechny druhy obchodů, od nejlevnějších až po 
značkové, supermarkety a restaurace (některé i s garantovanou 
bezlepkovou kuchyní).

Z mnoha místních atrakcí upozorňujeme především na největ-
ší aquapark v itálii, Aqualandia. Rozkládá se na ploše 80.000 
m2, má nejvyšší věž na bungee jumping v Evropě a byl zvolen 
10x po sobě nejlepším italským aquaparkem. Nadchne nejen 
děti, ale celou rodinu, protože se v něm dá strávit celý den.

V Jesolo Lido je nedaleko pláže golfový klub. Má tu výhodu, 
že v jeho areálu se můžete i ubytovat a užívat si jak golfu, tak 
i blízké pláže nebo nakupování na obchodní třídě.

Pro milovníky přírody můžeme doporučit celodenní výlety do 
okolních lagun, při kterých můžete pozorovat bohaté ptačí po-
pulace. V letovisku jsou rozsáhlé pěší i běžecké stezky, je pro-
tkané kilometry cyklistických cest, které vybíhají do širokého 
okolí kolem lagun.

V roce 2018 Jesolo Lido vyhlásilo akci Vše pro psa, kterou 
se chce prezentovat jako letovisko nakloněné všem turistům, 
přijíždějících se svými mazlíčky, a nabídnout jim ty nejlepší pod-
mínky pro společnou dovolenou.

čís. název str.

1 RESIDENCE PRIULA, GABBIANO web

2
HOTEL CAPITOL***,  
RESIDENCE SEA PALACE, AL MARE

web

3
HOTEL BETTINA*** & HOTEL PIGALLE***,   
RESIDENCE CONDOR

web

4 RESIDENCE LA RIVA web

5 RESIDENCE FARO, CORALLO web

6 RESIDENCE NEMBER, DOMUS, BELVEDERE web

7 HOTEL AMERICAN*** web

8 RESIDENCE ITALY, SUISSE PALACE web

9
RESIDENCE DREAM PALACE, HELVETIA, 
MARCONI

web

10 RESIDENCE LA PERLA web

HOTEL NELSON*** 97

11 HOTEL LUXOR & CAIRO****s web

12 HOTEL HARRY’S*** 97

13 VILLAGGIO BORGO DEI FIORI web

14 RESIDENCE VERA CRUZ web

čís. název str.

15 BLU VILLAGE web

16 RESIDENCE LE PALME 96

17 HOTEL BOLIVAR*** 97

18 VILA KATY, NIKY web

19 RESIDENCE FRANCESCA web

20 RESIDENCE ROSSINI web

21 HOTEL SALUS**** web

22 MINI & MAXI HERON*** web

23 HOTEL HERON***, FLORIDA**** web

24 VILLAGGIO SOLEADO web

25 HOTEL CESARE AUGUSTUS****s web

26 VILA PAOLA web

27 HOTEL LE SOLEIL**** web

28 HOTEL MIAMI*** 96
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čís. název str.

60 HOTEL FALKENSTEINER***** web

61 RESIDENCE BALI web

62 RESIDENCE GIARDINO, LARA web

63 RESIDENCE BENELUX 89

RESIDENCE I TULIPANI web

64 HOTEL CARAVELLE A MINI CARAVELLE*** 93

65 RESIDENCE MICHELANGELO 92

RESIDENCE YORK web

66 RESIDENCE AQUAMARINA web

67 RESIDENCE RUBINO 92

68 RESIDENCE MINI JET, MEXICO web

HOTEL RUHL***, TERMINI**** web

69 RES. VILA FRANCESCA, RACHELE, AMSTERDAM web

70 VILA DANIELA web

71 RESIDENCE ELLE web

čís. název str.

72 RESIDENCE SEMIRAMIS web

73 HOTEL CHRISTIAN*** 93

74 HOTEL ALTINATE***, BAIA SUL MAR****s, COPPE**** web

75 HOTEL VIANELLO*** web

76 RESIDENCE IL PANFILO 91

RESIDENCE NAUTILUS web

77 RESIDENCE SANTA FÉ web

78 RESIDENCE COSTA DEL SOL 89

RESIDENCE EL PALMAR 90

79 HOTEL ORIENT & PACIFIC**** web

80 RESIDENCE TORINO, DIPLOMATIC web

81 RESIDENCE SAN NICHOLAS 91

HOTEL SANTIAGO***, RESIDENCE HOUSTON web

82 RESIDENCE APOLLO 90

RESIDENCE BRIONI web

čís. název str.

83 RARK RESIDENCE web

84 CAMPING PARCO CAPRARO 88

85 RESIDENCE ARISTON web

86 HOTEL PICOBELLO*** web

87 JESOLO CAMPING VILLAGE 88

Protože většina turistů chce bydlet u pláže, nesahá Jesolo 
Lido hluboko do vnitrozemí, ale je rozprostřeno podél 12 km 
dlouhé pláže. Dělí se na 4 části, které jsou od sebe velmi od-
lišné a dají se v nich prožít různé typy dovolených. Proto je 
důležité správně se rozhodnout pro tu vhodnou pro vás.

Co hledáte vy? Zábavu nebo naopak klid? Chcete být blízko ob-
chodních tříd? Jedete s dětmi nebo se psem?

„Pineta“ je nejvýchodnější a zaručeně nejklidnější částí letoviska. 
Můžete zde strávit odpočinkovou dovolenou obklopeni piniovými 
háji. Je vhodná pro ty, kteří chtějí mít na dosah výhody velkého měs-
ta a přitom mít výsady ubytování jako v lese a nedaleko od moře. 
Také pláže jsou zde méně obsazeny výletníky a mnohdy se zde dají 
najít místa k soukromí. I když nabízí všechny potřebné služby, zá-
bavu a rušné obchodní třídy máte na dosah v sousední části „Est“ 
nebo přímo v centru letoviska, vzdáleném asi 7 km, kam se lze po-
hodlně dopravit i veřejnou dopravou.

„Est“ je vlastně jak klidná, tak i slušně živá část. Nachází se zde 
hodně různorodých ubytovacích kapacit, drahé, krásné hotely pří-
mo na pláži i ty slušné a levnější, které stojí o kousek dál, elegantní 
rezidence i pěkné soukromé apartmány v klidné ulici. Najdete zde 

také vše potřebné pro zábavu i pro nákupy, ale v přijatelné míře. Je 
to vhodná část pro příjemně strávenou dovolenou. Zároveň bychom 
ji rádi doporučili těm turistům, kteří rádi jezdí s pejsky, protože zde 
najdou skvělou psí pláž Bau Bau Beach.

Jak už z názvu vyplývá, nejrušnější je „centro“. Nabízí jak rušné 
obchodní třídy, které se na večer mění na pěší zóny, tak mnoho 
zábavy pro malé i velké. V této části se nachází většina disko-
ték a nočních podniků a pro rodinnou zábavu např. Tropicarium 
Park, Sea Life, New Jesolandia a Pista Azzurra. Při vjezdu do 
centra vás ohromí veliké nákupní centrum s nespočetnými ob-
chody, ale také s McDonaldem nebo Burger Kingem. Centrální 
část v posledních letech prochází bouřlivým vývojem a na mnoha 
místech stojí nové, velmi elegantní apartmánové výškové resi-
dence, ve vzdálenější pozici od moře vyrostla zase nová čtvrť 
vilek s bazénem.

„ovest“ je sice méně rušnou částí, ale i zde najdete nákupní tří-
du s obchody a restauracemi v dostatečném množství. Děti bude 
kromě různých atrakcí přitahovat především rozlehlý aquapark 
Aqualandia nebo Adventure Golf. Za zmínku stojí také bludiště Le 
Messi.

Víte, že:

•  v Jesolo Lido máme 
delegátku, která vám  
ráda pomůže, když  
budete potřebovat?

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

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

Charakter pláže 
jemný, zlatavý písek, prostorná, převážně placená, menší část volná, pozvolný  
vstup do moře. U hotelů a residencí, které mají plážový servis v ceně, je pláž privátní

Pobytová taxa 
Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 1,00 €/os./den; campingy 1,00 – 2,00 €/os./den 
hotel 1,50 – 4,00 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.06. - 30.09., děti do 10 let zdarma.

87
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karavan mobilhome

Standard 2 Standard 4 Aqua 4 Marine 4 / Sole 4

A 20. 04. – 27. 04. 8140 9300 11050 12210

B 27. 04. – 04. 05. 7980 9120 10840 11970

c 04. 05. – 18. 05. 7030 8010 9570 10550

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

7190 8190 9780 10790

E 25. 05. – 01. 06. 8360 9550 11380 12740

F 01. 06. – 15. 06. 9690 11050 13370 15890

G 15. 06. – 22. 06. 9880 11300 13620 16170

H
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

11220 12930 15340 18360

i 29. 06. – 20. 07. 12210 13760 16670 21510

J
20. 07. – 27. 07. 
17. 08. – 24. 08.

12460 14000 16900 21730

K 27. 07. – 17. 08. 13930 15450 18310 23080

L 31. 08. – 07. 09. 8560 9800 11630 13010

87  JESoLo cAMPinG ViLLAGE D

84  CAMPING PARco cAPRARo D

Velmi pěkné JESOLO CAMPING VILLAGE (Viale Oriente) se nachází v klidné části letoviska, obklopené pinio-
vým hájem. Díky své poloze přímo u pláže a nabízeným službám je vhodné pro rodinnou dovolenou. Klientům je 
k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí a se skluzavkami, solární terasa s lehátky, bar u bazénu, restaura-
ce s pizzerií, supermarket, dětské hřiště, volejbalové hřiště, stolní tenis, různé animační programy a miniklub. Za 
poplatek pak fitness centrum, Wi-Fi (v některých částech kempu), prádelna a lékařské služby. MH Premium je 
prostorný a pěkně vybavený, má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, barbecue a venkovní posezení.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 270 m.
mobilhome »  (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem. 5. - 7. osoba za poplatek.

Příjemný camping PARCO CAPRARO (Via Correr) se nachází v klidné části a je 
obklopený zelení. Od pláže jej dělí piniový háj, kterým vede soukromá cesta na pláž. 
Klientům je k dispozici bazén, dětský bazén, solární terasa se slunečníky a lehátky 
(za poplatek), recepce s trezorem, bar, restaurace, pizzerie, supermarket, posilovna, 
tělocvična, herna, dětské hřiště, fotbalové hřiště, hřiště na beachvolley, basketbalové 
hřiště, animace, miniklub, půjčovna kol (za poplatek), prádelna (za poplatek) a Wi-Fi 
(za poplatek). Caravan Standard má zavedenou elektřinu, malý kuchyňský kout s led-
nicí a 4plotýnkovým vařičem na kryté, uzavíratelné verandě. Tekoucí voda a sociální 
zařízení jsou společná v rámci campingu. Caravan Aqua a mobilhomy mají vlastní soci-
ální zařízení. Mobilhomy mají navíc TV a klimatizaci. Ke každé ubytovací jednotce náleží 
jedno parkovací místo. 

Vzdálenost od pláže: »  400 - 900 m.
Standard, Aqua »  (11 m²) - karavan s manželskou postelí a případně dvěma lůžky, 
krytá veranda s kuchyňským koutem. 
Marine, Sole »  (22 m², 24 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma 
lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 
kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. osoba (dítě do 2 let zdarma, 
2 - 10 let za poplatek).

Premium 4

A 20. 04. – 25. 05. 9190

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

10110

c 01. 06. – 08. 06. 11860

D 08. 06. – 15. 06. 16420

E 15. 06. – 22. 06. 20070

F
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

23710

G 29. 06. – 06. 07. 26450

H 06. 07. – 13. 07. 27360

i
13. 07. – 20. 07. 
10. 08. – 17. 08.

31920

J 20. 07. – 27. 07. 32320

K 27. 07. – 10. 08. 33220

L 17. 08. – 24. 08. 29190

M 31. 08. – 07. 09. 19150

Co potěší: (slevy lze navzájem kombinovat)
sleva 5% při objednávce do 28.02., v období 19.04. - 28.07. min. pobyt 7 nocí »
sleva 10% v období 19.04. - 28.06. a 25.08. - 14.09. min. pobyt 7 nocí »

V ceně » : pronájem karavanu/mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody (mimo Standard - 
sprcha za poplatek 0,50 €/30 litrů), plynu a elektřiny, klimatizace (pouze mobilhome), 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, poby-
tová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : polopenze 23 €/os./den, plná penze 38,50 €/os./den, děti 2 - 10 let: 
polopenze 12,90 €/os./den, plná penze 20,50 €/os./den, ložní prádlo 5 €, Wi-Fi 5 €/den 
nebo 20 €/týden, slunečník a 2 lehátka u bazénu 5€/den, postýlka 4 €/den, mikrovlnná 
trouba 2,5 €/den, varná konvice 1 €/den, dětská židlička s vaničkou a zábranou k posteli 
3 €/den, půjčovna kol €4/6 hodin, €9/den nebo €29/týden, 5. osoba (pouze mobilhome) 
info o ceně v CK, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz (mimo Marine), za poplatek 20 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 22:00 hod. / sobota 08:00 - 10:00 hod., v období 
03.05. - 23.05. a 08.09. - 14.09. min. pobyt 2 noci, v období 19.04. - 03.05., 24.05. - 
31.05. a 01.09. - 08.09. min. pobyt 3 noci, v období 31.05. - 21.06. min. pobyt 5 nocí.

Co potěší: (slevy 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.-7. osobu)
sleva 650 Kč/mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
7=4 v období 11.05. - 25.05. »
7=5 v období 18.04. - 11.05., 25.05. - 08.06. a 07.09. - 15.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »
14=10 v období 18.04. - 11.05., 25.05. - 06.07. a 31.08 - 15.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/
den, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (max. 1 zvíře do 15 kg), na 
dotaz, za poplatek 150 Kč/den + 600 Kč/pobyt za extra úklid. 
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 
10:00 hod., kdykoli v období 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 
nocí, kdykoli v období 18.04. - 08.06. a 07.09. - 15.09. min. 
pobyt 3 noci.

Jesolo Lido Pineta
jesololidopineta.azzurro.cz »

JESOlO lIDO PINETa

69   residence arISTON (Jesolo lido Pineta)

Příjemná residence leží v piniovém háji přímo 
u pláže, cca 500 m od obchodů a restaurací, 
do hlavního centra vzdáleného cca 3 km jez-
dí místní autobus. V pětipatrové residenci je 
k dispozici výtah, prádelna, parkoviště a privátní 
pláž. Apartmány jsou jednoduše a funkčně vy-
bavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor 
a balkon nebo terasu.

71   hotel PIcOBEllO*** (Jesolo lido Pineta)

Rodinný hotel se nachází v nejklidnější části 
letoviska a je obklopený piniovým hájem. Dří-
vější hotel Hungaria má nyní nového majitele 
a v letošním roce prošel částečnou renovací. 
Klientům nabízí bazén, výtah, recepci, Wi-Fi. 
klimatizovanou restauraci, bar a kryté, oploce-
né parkoviště. Všechny pokoje jsou jednoduše 
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, trezor, telefon a balkon. Poko-
je Family jsou prostornější, 4. lůžko je vždy na 
patrové posteli. 

Více informací najdete na
jesololidopineta.azzurro.cz

více na azzurro.cz 
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63  RESIDENCE BEnELux D

Pětipatrová residence BENELUX (Via Sacile) je díky své poloze v klidné zóně ve východní části 
letoviska a nedaleké privátní pláži vhodná pro rodiny s dětmi. V přízemí residence se nachází 
pizzerie, v blízkém okolí pak různé obchůdky a restaurace. Klientům je k dispozici výtah, ba-
zén se solární terasou a parkoviště (omezená kapacita). Všechny apartmány jsou jednoduše 
a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), klimatizaci 
(za poplatek) a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
mono  » - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, gaučem a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

G mono 3 H bilo 4/5

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5290 5980

B 25. 05. – 01. 06. 6260 7400

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

8670 10950

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10030 11860

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

11400 12770

F 06. 07. – 13. 07. 14590 16870

G
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

16650 19380

H 03. 08. – 17. 08. 17060 20650

Co potěší:
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. při objednávce do  »
29.03., min. pobyt 7 nocí
7=6 v období 27.04. - 30.05., 29.06. - 06.07. a 07.09. - 28.09. »
14=12 v období 30.05. - 13.07. »
14=13 v období 06.07. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 € (mono), 40 € (bilo), pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 87. 
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 12 €/os., klimatizace 35 €/
týden, Wi-Fi 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžá-
dání kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci.

JESOlO lIDO EST

Jesolo Lido Est
jesololidoest.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

´78  RESIDENCE coSTA DEL SoL D

Moderní bezbariérová residence COSTA DEL SOL (Via Altinate) na-
cházející se pouhých 50 m od pláže přímo na promenádě, je vhodná 
pro příjemnou rodinnou dovolenou. Klienti mají k dispozici bazén s dět-
skou částí, recepci, Wi-Fi u bazénu, prádelnu (za poplatek) a parkoviště. 
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV, klimatizaci a balkon 
(mimo typu A2). Typy B1 a C1 jsou s přímým výhledem na moře, B2 
a C2 s bočním výhledem. Na vyžádání jsou možné i apartmány s bez-
bariérovým přístupem.

Vzdálenost od pláže: »  50 m.
mono »  - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyň-
ským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně s dalším lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - 2 ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A1 mono 4 A2 mono 4 B1 bilo 5 B2 bilo 4 c1 trilo 6 c2 trilo 6

A
20. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6270 5840 7060 6660 8830 8240

B
25. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

9150 7260 12280 11890 14070 13060

c 08. 06. – 15. 06. 10910 10420 14660 13650 17980 17000

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

12740 12150 16290 15150 19350 18570

E 22. 06. – 29. 06. 14330 13750 17950 17170 21370 20560

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

17360 16220 20780 19970 24560 23580

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

19150 18140 25180 24240 30260 28700

H 03. 08. – 17. 08. 20680 19880 26640 25650 32640 30110

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 5% v období 20.04. - 28.09. min. pobyt 7 nocí »
7=5 v období 25.05. - 08.06. a 07.09. - 14.09. »
7=6 v období 08.06. - 29.06. a 31.08. - 07.09. »

Bez časového omezení:
14=11 v období 20.04. - 01.06. a 31.08. - 28.09. »
14=12 v období 08.06. - 29.06. a 17.08. - 07.09. »
14=13 v období 06.07. - 27.07. a 10.08. - 24.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, plážový servis, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz 
str. 87.
Vratná kauce » : 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 28 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 20.04. - 08.06. 
a od 14.09. min. pobyt 4 noci. 

BAU BAU BEACH

Pro klienty, kteří chtějí trávit dovolenou v letovis-
ku Jesolo Lido ve společnosti svých čtyřnohých 
miláčků, je v letovisku Jesolo Lido k dispozici 
speciální psí pláž. Ta se nachází na pomezí 
centrální a východní části, před všeobecnou 
nemocnicí - Via Levantina 100.

otevírací doba: 8:00 - 19:00 (květen - září)

Klientům jsou k dispozici misky na vodu, sprchy, 
agility park a místo vyhrazené ke koupání psů. 

Provozní řád:
-  pejsek musí být označen tetováním nebo mi-

kročipem
-  při vstupu musí majitel předložit psí pas nebo 

očkovací průkaz (pejsek musí mít všechna po-
vinná očkování)

-  pejsek musí být veden na vodítku (náhubek 
s sebou) a musí mít obojek proti blechám 
nebo jiný antiparazitární prostředek

-  koupání v moři je povoleno pouze ve vyznače-
né části a pod dohledem majitele

-  psi nesmí volně pobíhat po areálu. Majitel 
psa odpovídá za jakoukoli újmu na majetku či 
zdraví třetích osob

-  majitel je povinen neprodleně odstranit psí 
exkrementy

-  v případě dlouhodobého nevhodného chování 
psa nebo jeho majitele může dojít k vykázání 
z pláže

Ceník k dispozici v CK. 
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A mono 4 c trilo 5

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

6890 9190

B 25. 05. – 01. 06. 8180 10800

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

11400 14820

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

12540 17100

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

13680 18700

F 06. 07. – 13. 07. 18240 22800

G
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

20980 25540

H 03. 08. – 17. 08. 21990 26930

82  RESIDENCE APoLLo D

78  RESIDENCE EL PALMAR D

Velmi pěkná residence APOLLO (Via L. Da Vinci) leží přímo na pláži ve východní části letoviska, na klidném 
místě, ale přitom nedaleko restaurací, barů a obchodů. Na oploceném pozemku je k dispozici bazén a dětský 
bazén se solární terasou. Disponuje recepcí, dvěma výtahy, krytým parkovištěm pod budovou (pouze středně 
velké vozy, na vyžádání). Jednoduše zařízené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a terasu 
s bočním výhledem na moře. 

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

Větší residence EL PALMAR (Via Altinate) se nachází přímo u privátní pláže a nedaleko Piaz-
za Torino. Klientům nabízí bazén, dětský bazén, výtah a parkoviště s omezenou kapacitou. 
Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), 
klimatizaci (typ mono, za poplatek), trezor (typ mono) a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, nika s manželskou 
postelí.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem.

B/c trilo 5

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

7810

B
25. 05. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

11400

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

14370

D
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

16870

E 29. 06. – 06. 07. 20980

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

22800

G 03. 08. – 17. 08. 24240

Co potěší:
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. při objednávce do  »
29.03., min. pobyt 7 nocí
7=6 v období 27.04. - 30.05., 29.06. - 06.07. a 07.09. - 28.09. »
14=12 v období 30.05. - 13.07. »
14=13 v období 06.07. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plá-
žový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 € (mono), 50 € (trilo), pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 12 €/os., klimatizace 35 €/
týden, Wi-Fi 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžá-
dání kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci.

Co potěší:
Při objednávce do 29.03.:

sleva 10% v období 27.04. - 15.06. a 31.08. - 21.09. »
sleva 5% v období 15.06. - 31.08. »
7=5 v období 25.05. - 08.06. a 07.09 - 14.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07., 31.08. - 07.09. a 14.09. - 21.09. »

Bez časového omezení:
14=10 v období 27.04. - 15.06. a 07.09. - 21.09. »
14=12 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 14.09. »
14=13 v období 29.06. - 10.08. a 17.08. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 40 €/týden, 
závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 100 €, mládežnické skupiny 50 €/os.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os, vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 
50 €.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 
10:00 hod., kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. 
pobyt 4 noci. 

JESOlO lIDO EST

Jesolo Lido Est
jesololidoest.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

80  residence TOrINO (Jesolo lido Est)

Dvoubloková residence stojí pár kroků od pri-
vátní pláže, přímo na náměstí plném obchodů  
a restaurací. Klientům nabízí 2 výtahy, bazén  
a kryté parkovací místo. Apartmány jsou jedno-
duše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální 
zařízení, balkon nebo terasu.

62  residence lara (Jesolo lido Est)

Residence leží ve východní části letoviska, blízko 
privátní pláže a pár kroků od obchodů a restau-
rací, má k dispozici výtah a oplocený pozemek, 
na kterém mohou klienti využívat menší parko-
viště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV 
a klimatizaci, některé trezor a balkon.

82  residence BrIONI (Jesolo lido Est)

Obytný dům leží přímo na pláži, kousek od ná-
městí Torino. Klientům je k dispozici recepce, 
výtah a privátní pláž. Parkování je možné v okolí 
objektu. Apartmány jsou jednoduše vybavené  
s vlastním sociálním zařízením a balkonem.

Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz
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76  RESIDENCE iL PAnFiLo D

81  RESIDENCE SAn nicHoLAS D

Velmi pěkná residence IL PANFILO (Via Altinate) leží přímo na pláži ve východní 
části letoviska. Klientům je k dispozici bazén a dětský bazén. Residence disponuje 
recepcí, výtahem, krytým parkovištěm pod budovou (pouze pro středně velké vozy) 
nebo v blízkosti se nachází veřejné, nekryté parkoviště. Prostorné a vkusně vybave-
né apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci (na vyžádání), balkon 
a vyhrazené parkovací místo. Typ C1 má balkon s přímým výhledem na moře, C2 
s bočním výhledem na moře.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dalšími dvěma lůžky a kuchyň-
ským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo patrovou postelí, obývací 
pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky (možná patrová postel), obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Příjemná residence SAN NICHOLAS (Via Flavio Gioia) se nachází ve východní části letoviska, nedaleko Piazza 
Torino a jen 50 m od pláže. Svým klientům nabízí bazén, k dispozici má výtah i parkovací místo. Apartmány jsou 
jednoduše a funkčně vybavené, všechny mají vlastní sociální zařízení, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek) a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  50 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, nika s manželskou postelí.

A mono 4 B bilo 5 c2 trilo 7 c1 trilo 7

A
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 28. 09.

7060 9620 11200 12380

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

11110 15020 17980 18760

c 08. 06. – 22. 06. 13060 17000 19740 20720

D 22. 06. – 29. 06. 15960 20360 23580 24790

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

19350 24560 28600 29810

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

21830 27880 33590 36220

G 03. 08. – 17. 08. 23660 29240 36040 39020

G mono 4

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5750

B 25. 05. – 01. 06. 6840

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

9580

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10490

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

12540

F 06. 07. – 13. 07. 15510

G
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

18240

H 03. 08. – 17. 08. 19080

Co potěší:
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. při  »
objednávce do 29.03., min. pobyt 7 nocí
7=6 v období 27.04. - 30.05., 29.06. - 06.07. a 07.09. -  »
28.09.
14=12 v období 30.05. - 13.07. »
14=13 v období 06.07. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 12 €/os., 
klimatizace 35 €/týden, Wi-Fi 30 €/týden, vše na vyžádání 
při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 
€/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 
10:00 hod., na vyžádání kdykoli v období do 08.06. a od 
07.09. min. pobyt 4 noci.

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. min. pobyt 7 nocí »
14=11 v období 20.04. - 25.05. a 31.08. - 21.09. »
14=12 v období 01.06. - 29.06. a 17.08. - 07.09. »
14=13 v období 06.07. - 27.07. a 10.08. - 24.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 40 €/týden, závěrečný úklid 45 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 28 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 
20.04. - 08.06. a od 14.09. min. pobyt 4 noci. 

JESOlO lIDO EST

Jesolo Lido Est
jesololidoest.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

57   residence SEMIraMIS (Jesolo lido Est)

Čtyřpatrová residence je díky své poloze velmi 
oblíbená, leží hned u privátní pláže a nedaleko 
obchodů a restaurací. Klientům nabízí výtah, 
bazén pro dospělé, dětský bazén a parkoviště. 
Pěkně vybavené apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, pračku, trezor, klimatizaci a terasu s pří-
mým výhledem na moře. Ke každému apartmá-
nu náleží parkovací místo.

61   residence NaUTIlUS (Jesolo lido Est)

Čtyřpatrová residence leží hned u privátní plá-
že, bez nutnosti přecházení silnice, ve východní 
části letoviska. Klientům je k dispozici výtah, 
bazén a parkoviště. Apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, TV, balkon (typ C2 s bočním  
a C1 s přímým výhledem na moře) a vyhrazené 
parkovací místo.

53   residence MEXIcO (Jesolo lido Est)

Čtyřpatrová residence je složena ze dvou samo-
statných budov a 110 apartmánů. Klientům na-
bízí dva výtahy, bazén pro dospělé a dětský ba-
zén, parkovací místo nebo garáž. Residence leží 
hned u pláže, ve východní části letoviska, každá 
má privátní pláž s plážovým servisem, apartmány 
jsou vždy pěkně a účelně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, TV a balkon.

Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz
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JESOlO lIDO EST

Jesolo Lido Est
jesololidoest.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

62  residence GIarDINO (Jesolo lido Est)

Residence se nachází ve východní části leto-
viska, pár kroků od privátní pláže a nedaleko 
promenády s různými obchody, bary a restau-
racemi. Klientům nabízí 2 výtahy, halu s recepcí 
a parkovací místo pro každý apartmán. Apart-
mány jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální 
zařízení, TV a balkon.

68  residence MINI JET (Jesolo lido Est)

Residence se nachází ve východní části leto-
viska, na hlavní třídě a jen pár kroků od privátní 
pláže. Klientům je k dispozici výtah a parkovací 
místa. Jednoduše, ale účelně vybavené apart-
mány mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, 
klimatizaci a 2 balkony. 

65  RESIDENCE MicHELAnGELo D

67  RESIDENCE RuBino D

Čtyřpatrová residence MICHELANGELO (Via Olanda) leží nedaleko privátní pláže a jen pár kroků 
od Piazza Milano, ve východní části letoviska. Nabízí výtah, prostorné apartmány a vlastní parkoviště. 
Apartmány jsou jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi (na vyžá-
dání, za poplatek), trezor, balkon nebo menší terasu v přízemí.

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

Pěkná čtyřpatrová residence RUBINO (Via Danimarca) leží ve východní části letoviska, nedaleko promenády 
s obchody a restauracemi. Klientům nabízí výtah, na soukromém pozemku bazén, dětský bazén a parkoviště. 
Apartmány jsou jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek) 
a menší balkon.

Vzdálenost od pláže: »  250 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

H bilo 4

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5980

B 25. 05. – 01. 06. 7400

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

10950

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

11860

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

12770

F 06. 07. – 13. 07. 16870

G
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

19380

H 03. 08. – 17. 08. 20650

Co potěší:
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. při  »
objednávce do 29.03., min. pobyt 7 nocí
7=6 v období 27.04. - 30.05., 29.06. - 06.07. a 07.09. -  »
28.09.
14=12 v období 30.05. - 13.07. »
14=13 v období 06.07. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 87. 
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo €12 €/os., 
Wi-Fi 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 
10:00 hod., kdykoli v období 27.04. - 08.06. a 07.09. - 
28.09. min. pobyt 4 noci.

F trilo 4 F trilo 5 F trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5750 5980 6660

B 25. 05. – 01. 06. 6710 7200 8010

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

9120 10260 11400

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10260 11400 12540

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

10950 12540 13680

F 06. 07. – 13. 07. 15280 17100 18240

G
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

17790 19150 20520

H 03. 08. – 17. 08. 18400 19530 21320

Co potěší:
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. při objednávce  »
do 29.03., min. pobyt 7 nocí
7=6 v období 27.04. - 30.05., 29.06. - 06.07. a 07.09. - 28.09. »
14=12 v období 30.05. - 13.07. »
14=13 v období 06.07. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektři-
ny, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neukli-
dí sami, pobytová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 12 €/os., Wi-Fi 30 €/
týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na 
vyžádání kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci.

77  residence SaNTa FÉ (Jesolo lido Est)

Pěkná residence leží jen pár kroků od náměstí 
Torino, nedaleko pláže. Svým klientům nabízí ba-
zén pro dospělé a dětský bazén, výtah, zahradu, 
dětský koutek a parkovací místa (omezený po-
čet). Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, 
trezor, pračku a balkon.

Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz
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V 73  HOTEL cHRiSTiAn*** D

V 64  HOTEL cARAVELLE & Mini cARAVELLE*** D

Kompletně zrekonstruovaný hotel CHRISTIAN*** (Via Olanda) se nachází 
v klidnější části letoviska, nedaleko privátní pláže a obchodní třídy. Klientům 
nabízí denní i noční recepci, výtah, čítárnu, společenskou místnost s TV, 
restauraci s barem, půjčovnu kol (za příplatek), na střeše hotelu bazén 
s hydromasážní částí a solární terasu s lehátky a slunečníky. Ve společných 
prostorách je k dispozici Wi-Fi (za příplatek). Příjemně vybavené pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT, trezor (za příplatek), klimatizaci 
a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  200 m.

Nedávno zrenovovaný hotel CARAVELLE & MINI CARAVELLE*** (Via Levantina) leží 
ve východní části letoviska, na klidném místě přímo u pláže a cca 20 m od obchůdků, 
restaurací a barů. V hotelu Caravelle je hostům k dispozici hala, recepce, místnost s TV/
SAT, bar s terasou, dva vnitřní bary, restaurace a dva výtahy, konferenční místnost, Wi-Fi, 
solární terasa s lehátky, bazén pro dospělé a dětský bazén, privátní pláž, půjčování kol 
(do rozebrání), parkoviště a diskotéka. V těsné blízkosti se nachází hotel Mini Caravelle***, 

který využívá všech výše uvedených služeb. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
telefon, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, minibar, klimatizaci a některé balkon. Pokoje v hlavní 
budově jsou renovované. 

Vzdálenost od pláže: »  10 m.

Standard jednolůžkový

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

snídaně
polo-
penze

plná 
penze

A
11. 05. – 25. 05. 
14. 09. – 21. 09.

6110 7010 - 9500 10410 -

B 25. 05. – 01. 06. 6480 7380 - 9860 10770 -

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

7410 8300 11670 10770 11670 14810

D 15. 06. – 22. 06. 7980 8880 12250 11350 12250 15390

E 22. 06. – 06. 07. 8750 9650 13020 12120 13020 16160

F
06. 07. – 20. 07. 
31. 08. – 07. 09.

10100 11220 14590 13470 14590 17730

G
20. 07. – 10. 08. 
24. 08. – 31. 08.

11220 12340 15710 14590 15710 18850

H 10. 08. – 24. 08. 12810 14130 17450 16120 17450 20540

Co potěší:
sleva 10% v období 11.05. - 21.09. při objednávce do 29.03. »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr z me-
nu bez nápojů, salátový bar), na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimati-
zace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.
Slevy 3. a 4. osoba:  » dítě 2 roky ...80%, 3-5 let ...50%, 6-11 let ...30%, 12 a výše ...10%. Dítě do 
2 let povinně 13 €/den (včetně postýlky).
Příplatky » : Wi-Fi 5 €/pobyt, trezor 1,50 €/den, půjčovna kol 1,50 €/hod., vše na vyžádání při re-
zervaci.
Zvířata: »  malého vzrůstu povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:30 hod., v období 11.05. - 29.05. 
a 14.09. - 21.09. min. pobyt 2 noci, 30.05. - 06.07. a 07.09. - 14.09. min. pobyt 3 noci, 20.07. - 
10.08. a 24.08. - 31.08. min. pobyt 5 nocí. 

JESOlO lIDO EST

Jesolo Lido Est
jesololidoest.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

68  hotel rUHl*** (Jesolo lido Est)

Hotel leží ve východní části letoviska, cca 50 m 
od obchodní třídy, ale přitom na klidném mís-
tě hned u pláže. Klientům je k dispozici výtah, 
recepce, místnost s TV/SAT, bar s terasou 
a restaurace, společné prostory jsou klimatizo-
vané. Dále pak bazén a dětský bazén, vířivka, 
solární terasa se slunečníky a lehátky, půjčo-
vání kol, dětský koutek a oplocené parkoviště.  
V poledne je u bazénu zdarma servírován první 
chod. Všechny pokoje jsou vkusně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, klima-
tizaci, Wi-Fi, trezor a balkon.

74  hotel alTINaTE*** (Jesolo lido Est)

Hotel se nachází ve východní části letoviska 
na hlavní třídě a nedaleko pláže. Pro klienty je 
k dispozici bazén, dětský bazén, solární tera-
sa s lehátky, výtah, restaurace s pizzerií, bar, 
klimatizované společné prostory a soukromé 
parkoviště. Všechny pokoje jsou jednoduše vy-
bavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, 
klimatizaci a balkon. Jako 4. osoba může být 
pouze dítě do 7 let.

68  hotel TErMINI**** (Jesolo lido Est)

Hotel leží cca 50 m od obchodní třídy, ale při-
tom na klidném místě hned u pláže. Klientům je  
k dispozici výtah, recepce, místnost s TV/SAT, 
bar s terasou a restaurace, společné prostory 
jsou klimatizované. Dále pak bazén a dětský ba-
zén, solární terasa se slunečníky a lehátky, půj-
čování kol, dětské hřiště a oplocené parkoviště. 
V poledne je u bazénu zdarma servírován oběd 
formou prvního chodu. Všechny pokoje jsou 
vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, 
fén, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi, trezor a balkon.

Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz

Standard
s výhledem 

na moře
s balkonem 

a výhledem na moře
s balkonem

s balkonem a bočním 
výhledem na moře

s balkonem a přímým 
výhledem na moře

snídaně
polo-
penze

snídaně polopenze snídaně polopenze snídaně
polo-
penze

snídaně polopenze snídaně polopenze

A
25. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 21. 09.

7920 9730 8370 10180 9050 10860 7010 8820 7240 9050 7470 9280

B
01. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

9650 11450 10100 11900 10770 12570 8300 10100 8530 10320 8750 10550

c
29. 06. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

12120 13920 12570 14360 13240 15040 10550 12340 10770 12570 11000 12790

D 03. 08. – 24. 08. 14130 15900 14580 16340 15240 17010 12370 14130 12590 14360 12810 14580

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 29.03. »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně a večeře formou bufetu, bez nápojů) na 
osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.

Slevy 3. a 4. osoba:  » 2-12 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Dítě do 2 let zdarma.
Příplatky:  » postýlka 10 €/den.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (do 15 kg), na dotaz, za poplatek 10 €/den.
Příjezd/odjezd » : kdykoli (mimo středu) 14:00 - 19:00 hod. / kdykoli (mimo středu) do 
10:00 hod.
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D2 quadri 9

A
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 28. 09.

8370

B 25. 05. – 08. 06. 11660

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

13060

D 15. 06. – 22. 06. 16450

E
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

20520

F
29. 06. – 06. 07. 
17. 08. – 24. 08.

25670

G 06. 07. – 03. 08. 28830

H 03. 08. – 17. 08. 32670

50  RESIDENCE ViLLA SoRAyA D

47  RESIDENCE cASA LEA D

Menší residence VILLA SORAYA (Viale Venezia) leží v centru letoviska, jen pár kroků od pláže. Jednoduše 
vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku a neoplocenou zahrádku v přízemí nebo terasu 
v patře. Některé apartmány mají výhled na moře. Ke každému apartmánu náleží parkovací místo. 

Vzdálenost od pláže: »  80 m.
quadri  » - 2 ložnice s manželskou postelí a dvěma lůžky, jedna menší ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem. 

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. min. pobyt 7 nocí  »
14=12 v období 20.04. - 22.06. a 24.08. - 28.09. »
14=13 v období 29.06. - 27.07. a 10.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 40 €/týden, 
závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová 
taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 28 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 
€/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 
10:00 hod., kdykoli v období 20.04. - 08.06. a od 14.09. 
min. pobyt 4 noci. 

JESOlO lIDO cENTrO

Jesolo Lido centro 
jesololidocentro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

53   residence HESPErIa Wellness & Spa 
(Jesolo lido centro)

Luxusní residence se nachází v centru letoviska, 
nedaleko soukromé pláže i obchodní třídy. Kli-
entům nabízí recepci, výtah, půjčovnu kol včet-
ně dětských sedaček a krytá parkovací místa. 
V nejvyšším patře je klientům zdarma k dispozici 
Wellness zóna s bazénem, vířivkou, saunou, 
tureckou lázní a solární terasou se slunečníky 
a lehátky, která nabízí panoramatický výhled na 
moře i zasněžené Alpy. Na vyžádání je možné 
zapůjčení varné konvice, žehličky včetně žehlící-
ho prkna, dětské zábrany k posteli nebo dětské 
postýlky (za poplatek). Všechny apartmány mají 
moderní a vkusný interiér s veškerým komfortem, 
dvojí sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, 
klimatizaci a balkon nebo terasu. Apartmán 4 all 
je bezbariérově upravený. Residence také nabízí 
ubytování v pokojích s denním úklidem a výmě-
nou ložního prádla 3x týdně.

33   JESOlO GOlF clUB  
(Jesolo lido centro)

Golfový club leží v klidné části letoviska. Na pro-
storném pozemku nabízí klientům golfové hřiště 
s osmnácti jamkami, tréninkové hřiště a krytá 
odpaliště. Za poplatek je k dispozici anglicky ho-
vořící trenér. Dále je klientům k dispozici restaura-
ce, bar, společenská místnost, šatna, úschovna 
a půjčovna holí, půjčovna mechanických i elek-
trických vozíků, půjčovna golfových aut, obchod 
s golfovým oblečením (Under armour) a pomůc-
kami. Moderně vybavené apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, fén, TV, klimatizaci, topení a ven-
kovní posezení v přízemí nebo balkon v patře. Ke 
každému apartmánu náleží parkovací místo.

Více informací najdete na
jesololidocentro.azzurro.cz

Menší residence CASA LEA (Via Stelle Marine) leží v centru letoviska, v blízkosti pláže. Klienti mají k dis-
pozici parkovací místo. Vkusně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, některé 
pračku (na vyžádání) a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
bilo »  - ložnice se třemi lůžky, 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.

B bilo 5 c trilo 7

A
20. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 28. 09.

6960 7810

B 25. 05. – 08. 06. 8860 9710

c 08. 06. – 15. 06. 10000 11110

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

12220 13360

E
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

14790 16220

F
29. 06. – 06. 07. 
17. 08. – 24. 08.

18500 21080

G 06. 07. – 03. 08. 21010 23940

H 03. 08. – 17. 08. 23820 26960

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. min. pobyt 7 nocí »
14=12 v období 20.04. - 29.06. a 24.08. - 28.09. »
14=13 v období 06.07. - 27.07. a 10.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 45 €, pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
K dokoupení » : postýlka 28 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/
pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 
hod., kdykoli v období 20.04. - 08.06. a od 14.09. min. pobyt 4 
noci. 
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V 31  HOTEL VEnEZiA & LA ViLLETTA*** D

V 45  HOTEL coLoMBo**** D

Elegantní hotel VENEZIA & LA VILLETTA*** (Via S. Trentin) skládající se ze dvou budov, pro-
pojených nadzemním tunelem, se nachází přímo v centru letoviska a zároveň nedaleko pláže. K ho-
telu náleží privátní pláž, oplocená zahrada s dětským hřištěm a animačním programem, hlídání dětí 
(za poplatek), půjčovna kol, dětských kol (včetně příslušenství) a dětského vozíku za kolo (2 hodiny 
zdarma), restaurace (možnost vegetariánského menu), bar s terasou, Wi-Fi v hotelu i na privátní pláži, 
výtah a oplocené parkoviště (omezená kapacita). Na vyžádání je k dispozici postýlka (za příplatek), 
dětská židlička, podsedák, sportovní kočárek. Až čtyřlůžkové pokoje Classic Superior jsou elegantně 
vybavené, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, trezor, ledničku (na vyžádání, za příplatek), 
klimatizaci, topení a balkon nebo terasu. Na vyžádání jsou možné pokoje Family (pro 4 osoby+1 po-
stýlka, 2 propojené pokoje, jeden s patrovou postelí), které mají vždy výhled do zahrady (za povinný 
poplatek) nebo pokoje s bezbariérovým přístupem. Za příplatek pak pokoj Junior Suite (pro 2 osoby, 
podkrovní s terasou) a pokoj Junior Suite Superior (pro 3-6 osob, podkrovní s terasou, vířivka na vy-
žádání). Některé pokoje Classic Superior, Junior Suite a Junior Suite Superior mají kuchyňský kout (na 
vyžádání při rezervaci).

Vzdálenost od pláže: »  50 m.

Nedávno zrenovovaný hotel COLOMBO**** (Via Aquileia) leží v centru letoviska, nedaleko pláže i ob-
chodní třídy. Klientům je k dispozici recepce, výtah, klimatizovaná restaurace, snídaňový sál, konferenční 
sál, půjčovna kol (za poplatek) a parkoviště. Na střeše se nachází panoramatická solární terasa s lehátky, 
bazén s dětskou částí a zóna relax s křesílky a vířivkou (za příplatek). Nově hotel nabízí také Wellness & 
Spa, kde je klientům k dispozici např. sauna, biosauna, turecká lázeň, chromoterapie atd. (za příplatek). 
Pokoje Standard jsou prostorné a pěkně vybavené. Mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, minibar, 
telefon, klimatizaci a balkon. Na vyžádání a za příplatek je k dispozici trezor a Wi-Fi. 

Vzdálenost od pláže: »  180 m.

snídaně polopenze plná penze

A
13. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 28. 09.

7690 8820 12220

B 01. 06. – 27. 07. 10770 11900 15260

c 27. 07. – 03. 08. 9880 11000 14360

D
03. 08. – 10. 08. 
24. 08. – 31. 08.

11220 12340 15710

E 10. 08. – 24. 08. 12810 13910 17230

F 31. 08. – 07. 09. 9200 10320 13690

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 31.12.2018 »
sleva 5% při objednávce do 30.04. »
sleva 10% na druhý týden při objednávce 14 nocí  »

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, plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.
Slevy 3. a 4. osoba: »  3-11 let ...50%, 12-14 let ...20%, 15 let a výše 
...10%. Dítě jako 3. osoba do 3 let zdarma, jako 4. osoba 750 Kč/den.
Příplatky » : pokoj s výhledem na moře nebo do zahrady (povinně Family) 
5 €/os./den, postýlka 8 €/den, malá lednice 5 €/den, vše na vyžádání 
při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 13:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na 
vyžádání kdykoli min. pobyt 3 noci. 

JESOlO lIDO cENTrO

Jesolo Lido centro 
jesololidocentro.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

Tropicarium Park

Sea Life

New Jesolandia

Velká výstava vzácných a zajímavých zvířat 
z celého světa. Obdivovat zde můžete jak su-
chozemské, tak mořské živočichy od predátorů 
jako jsou krokodýli až po roztomilé vačice. Nej-
větším lákadlem jsou pak rozhodně hraví tuč-
ňáci. Součástí parku je i Aquarium s množstvím 
tropických a vzácných druhů ryb, mořských 
koníků a medůz. 

V obchodním centru Laguna Shopping může-
te navštívit zajímavou výstavu sladkovodních 
i mořských živočichů z celého světa. Nad vaší 
hlavou zde poplavou žraloci a rejnoci, z bezpro-
střední blízkosti pak můžete obdivovat zajímavé 
mořské hvězdy či koníky. 

Tématický zábavní park se nachází v centru le-
toviska. Na ploše 20000 m² nabízí více než 35 
atrakcí od klasických pro nejmenší až po nej-
modernější technologické atrakce pro starší děti 
a dospělé. Nechybí zde ani odpočinkové a rela-
xační části s občerstvením. V průběhu sezóny 
je zde pořádáno několik tématických večerů. 
Park je v provozu denně od 20:00 hod. 

snídaně polopenze plná penze

A
11. 05. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

7240 8370 -

B 25. 05. – 01. 06. 7870 8990 -

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

9430 10550 13920

D 15. 06. – 22. 06. 10390 11510 14880

E 22. 06. – 06. 07. 11670 12790 16160

F
06. 07. – 20. 07. 
31. 08. – 07. 09.

12340 13690 17060

G
20. 07. – 10. 08. 
24. 08. – 31. 08.

13920 15260 18630

H 10. 08. – 24. 08. 15680 17230 20540

Co potěší:
sleva 10% v období 19.04. - 30.10. při objednávce do 29.03. »

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou 
bufetu, obědy a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na 
osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.
Slevy 3. a 4. osoba:  » dítě 2 roky ...80%, 3-5 let ...50%, 6-11 let 
...30%, 12 a výše ...10%. Dítě do 2 let povinně 13 €/den (včetně 
postýlky).
Příplatky » : Wi-Fi na pokoji 5 €/pobyt, wellness 15 €/vstup, trezor 
1,50 €/den, půjčovna kol 1,50 €/hod.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:30 hod., 
v období 11.05. - 29.05. a 14.09. - 21.09. min. pobyt 2 noci, 30.05. 
- 06.07. a 07.09. - 14.09. min. pobyt 3 noci, 20.07. - 10.08. a 24.08. 
- 31.08. min. pobyt 5 nocí.
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16  RESIDENCE LE PALME D

V 28  HOTEL MiAMi*** D

Moderní residence LE PALME (Via Puccini) se nachází v západní části letoviska, nedaleko soukro-
mé pláže a obchodní třídy, přímo naproti aquaparku Aqualandia. Menší residence, pouze s 8 apart-
mány, nabízí klientům bazén, dětský bazén a 2 parkovací místa pro každý apartmán. Pěkně vyba-
vené apartmány mají vlastní sociální zařízení (Duplex trilo 6 a vilka Duplex trilo 5 dvojí), pračku, myčku, 
TV, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek) a trezor. Apartmány trilo 5 jsou buď v přízemí se zahrádkou 
nebo v patře s terasou a krbem. Typ Duplex trilo 6 je mezonetový s vnitřním schodištěm a má 3 terasy 
s posezením a venkovní krb. Vilka Duplex trilo 5 je mezonetová se zahrádkou a krbem. 

Vzdálenost od pláže: »  500 m.
trilo 5  » (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem. 
trilo 6 »  (90 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským 

Hotel MIAMI*** (Via Gorizia) byl v roce 2009 kompletně zrenovovaný. Nachází se v západní části letoviska 
na hlavní ulici, nedaleko parku Aqualandia a cca 200 m od centra. Je tvořen dvěma propojenými budovami, 
mezi nimi je bazén s lehátky a slunečníky. Hostům je k dispozici výtah, klimatizovaná restaurace, bar s tera-
sou, místnost s TV, denní a noční recepce, stolní tenis a parkoviště (omezená kapacita). Všechny pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, telefon, TV/SAT, Wi-Fi, minibar, trezor, klimatizaci (za příplatek) a balkon. Možnost 
bezbariérového pokoje na vyžádání.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.

apartmán vilka

trilo 5 Duplex trilo 6 Duplex trilo 5

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

14770 21340 18060

B 25. 05. – 01. 06. 15670 22220 18950

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

17920 24430 21170

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

21170 27690 24430

E 29. 06. – 06. 07. 24430 30950 27690

F
06. 07. – 20. 07. 
17. 08. – 31. 08.

27690 34200 30950

G 20. 07. – 03. 08. 30950 37460 34200

H 03. 08. – 17. 08. 36870 43280 40080

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, veče-
ře výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve 
dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.
Slevy 3. a 4. osoba:  » 2-12 let ...50%, 13 let a výše ...15%. Dítě 
do 2 let zdarma.
Příplatky » : klimatizace 7 €/den, na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:00 
hod., kdykoli v období 04.05. - 01.06. a 07.09. - 28.09. min. po-
byt 5 nocí. 

Co potěší:
sleva 10% v období 27.04. - 30.05. a 14.09. - 28.09. při objednávce do  »
29.03.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 87.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 13 €/os., klimatizace 40 €/týden, vše na vy-
žádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.

JESOlO lIDO OVEST

Jesolo Lido ovest 
jesololidoovest.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

5   residence FarO (Jesolo lido Ovest)

Výhodně situovaná residence leží přímo u sou-
kromé pláže, nedaleko obchodní třídy. Klientům 
je k dispozici bazén, dětský bazén, kryté par-
kovací místo a výtah. Apartmán je mezonetový 
s vlastním sociálním zařízením, pračkou, myč-
kou, TV/SAT, klimatizací a terasou s přímým vý-
hledem na moře.

2   residence SEa PalacE  
(Jesolo lido Ovest)

Větší residence leží přímo u soukromé pláže, 
nedaleko obchodní třídy. Klientům nabízí výtah 
a parkovací místo pro každý apartmán. Všechny 
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, prač-
ku, klimatizaci a balkon s bočním nebo přímým 
výhledem na moře. V přízemí residence se na-
chází restaurace/pizzerie. 

14   residence VEra crUZ  
(Jesolo lido Ovest)

Větší residence leží na obchodní třídě, jen pár 
kroků od soukromé pláže. Klientům je k dis-
pozici bazén, dětský bazén, výtah a parkovací 
místo pro každý apartmán. Apartmán má vlastní 
sociální zařízení, TV, pračku, myčku, klimatizaci 
a balkon s bočním výhledem na moře.

Více informací najdete na
jesololidoovest.azzurro.cz

snídaně polopenze

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

6240 7380

B 01. 06. – 15. 06. 9160 10350

c
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

10440 11600

D
29. 06. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

12120 13310

E 03. 08. – 24. 08. 13290 14440
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snídaně polopenze

A 25. 05. – 01. 06. 7820 10260

B
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

8980 11900

c 15. 06. – 22. 06. 9620 12540

D
22. 06. – 06. 07. 
24. 08. – 07. 09.

11220 14140

E 06. 07. – 24. 08. 12370 15240

V 10  HOTEL nELSon*** D

Příjemný hotel NELSON*** (Via Padova) leží v západní části letoviska, jen pár kroků od pláže. Na střeše 
hotelu je klientům k dispozici bazén s hydromasážní a dětskou částí, solární terasa s lehátky, slunečníky, 
stolním tenisem a panoramatickým výhledem. Dále je zde recepce, výtah, Wi-Fi, místnost s TV, půjčovna 
kol a parkoviště. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, trezor, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizaci 
a balkon s bočním výhledem na moře. Pro 4členné rodiny je zde možnost 2 propojených pokojů (cena na 
vyžádání v CK). 

Vzdálenost od pláže: »  100 m.

V 17  HOTEL BoLiVAR*** D

V 12  HOTEL HARRy’S*** D

Částečně zrekonstruovaný hotel BOLIVAR*** (Via Verdi) se nachází v západní části letoviska, na 
jedné z rušnějších obchodních tříd a cca 250 m od Piazza Marina. Pro hosty je k dispozici denní i noč-
ní recepce, bazén se slunečníky a lehátky, výtah, klimatizovaná restaurace s možností bezlepkové 
stravy, bar s terasou, Wi-Fi, společenská místnost s TV/SAT, soukromé parkoviště. Všechny pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, telefon, TV/SAT, minibar, trezor, klimatizaci (na vyžádání, za příplatek), fén 
a balkon, některé mají stropní ventilátor. Jednolůžkové pokoje jsou bez balkonu a klimatizace.

Vzdálenost od pláže: »  100 m. 

Příjemný hotel HARRY’S*** (Via Verdi) se nachází v západní části letoviska. Klientům nabízí bazén 
s dětskou a hydromasážní částí, solární terasu s lehátky a slunečníky, denní i noční recepci, výtah, 
restauraci, bar s terasou, Wi-Fi, společenskou místnost s TV a menší parkoviště. Všechny pokoje mají 
vlastní sociální zařízení, telefon, TV/SAT a balkon, na vyžádání a za příplatek pak klimatizaci a trezor.

Vzdálenost od pláže: »  100 m.

Standard jednolůžkový

snídaně polopenze snídaně polopenze

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

5900 6920 7650 8690

B 01. 06. – 15. 06. 8910 9920 10640 11670

c
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

9700 10710 11420 12460

D
29. 06. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

11360 12390 13130 14160

E 03. 08. – 24. 08. 12650 13670 14400 15420

Standard jednolůžkový

snídaně polopenze snídaně polopenze

A
27. 04. – 08. 06. 
14. 09. – 28. 09.

6240 7220 7470 8440

B
08. 06. – 06. 07. 
31. 08. – 14. 09.

7970 8960 9470 10460

c
06. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 31. 08.

9610 10620 11130 12160

D 03. 08. – 17. 08. 11990 12990 13340 14330

Co potěší: 
7=6 v období 05.05. - 23.06. a 08.09. - 29.09. »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu bez nápojů, salátový bar), na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém nebo 
jednolůžkovém pokoji, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.
Slevy 3. a 4. osoba: »  2-11 let ...40%, 12 let a výše ...20%. Dítě do 2 let 
zdarma.
Příplatky » : klimatizace 10 €/den, 45 €/týden, trezor a lednice 25 €/týden.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 13:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli 
v období 05.05. - 07.07. a 01.09. - 29.09. min. pobyt 4 noci.

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém nebo 
jednolůžkovém pokoji, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.
Slevy 3. a 4. osoba: »  2-11 let ...50%, 12 let a výše ...15%. Dítě do 2 let 
zdarma.
Příplatky:  » klimatizace 7 €/den.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli 
v období 05.05. - 02.06. a 08.09. - 29.09. min. pobyt 5 nocí.

JESOlO lIDO OVEST

Jesolo Lido ovest 
jesololidoovest.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

Aquapark

AQuALAnDiA je považován za nejlepší park  
s vodní tématikou v celé Itálii. Na ploše 80.000 m² 
nabízí 8 tématických částí, 26 atrakcí mezi nimiž 
stojí za zmínku nejvyšší skluzavka v celé Evropě 
nebo bazén s vlnami a pískem, jediný na světě. 
O zábavu se postarají i 4 různé animační pro-
gramy. Součástí parku je i několik míst s rych-
lým občerstvením, cukrárna, hřiště na plážový 
volejbal a parkoviště. K dopravě je možné využít 
vláčku z centra Jesola nebo veřejné dopravy.

V provozu: 26.05. - 10.09.
otevírací doba: 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné:  33 €/os., 29 € děti 1 m - 1,40 m 

výšky, děti do 1 m výšky zdarma.

Do aquaparku 

AQUALANDIA 
Jesolo Lido 

pro kLIeNty 
Ck AzzUrro,  

kteří si zakoupí pobyt  
v letovisku Jesolo Lido

4 € sleva

Co potěší:
sleva 10% v období 14.04. - 11.10. při objednávce do 29.03. »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře 
výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvou-
lůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 87.
Slevy 3. a 4. osoba:  » 2-4 roky ...70%, 5-9 let ...50%, 10-13 let 
...30%, 14 a výše ...15%. Dítě do 2 let povinně 15 €/den (včetně 
postýlky).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 
hod.
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cavallino lido 
čís. název str.

1 CAMPING MIRAMARE web

2 CAMPING MARINA DI VENEZIA web

3 CAMPING CA’ SAVIO 103

4 CAMPING CA’ PASQUALI web

5 CAMPING VILLAGE CAVALLINO 104

6 CAMPING VELA BLU web

7 CAMPING UNION LIDO 102

8 CAMPING ITALY VILLAGE 104

9 RESIDENCE GARUDA 101

10 HOTEL CA’ DI VALLE*** 105

HOTEL CAVALLINO BIANCO*** web

Cavallino Lido • 669 km z Mikulova
• 616 km z Dolního Dvořiště
• 659 km z Ružinova

San Donà di Piave, dálnice 
A4 Tarvisio – Venezia

San Donà  
di Piave (23 km)

cavallino Lido je rozlehlé, prostorné a dlouhé. Má tu přednost, že ať už vás přije-

de kolik chce, vždy na pláži najdete pro sebe dostatek místa a dokonce i soukro-

mí. Je malou perlou benátské riviéry, zdařilým kompromisem mezi klidem, ruchem 

a živostí. 

„Když dojedete na kole až na ten poslední ostrůvek, kam se 

dá dostat a díváte se přes lagunu na Benátky, čas i staletí 

se rozplynou.“

Karel, Liberec

V okolí najdete: 

•  aquapark Aqualandia  
(Jesolo Lido 10 km, více na str. 97)

•  podmořský svět Sea Life  
(Jesolo Lido 10 km)

•  lunapark New Jesolandia  
(Jesolo Lido 10 km)

•  akvárium Tropicarium  
(Jesolo Lido 10 km)

•  Jesolo Golf Club  
(Jesolo Lido 10 km)

Proč Cavallino Lido...
Ideální místo pro všechny, kteří plánují během dovolené spor-
tovat, jezdit na kole a chodit na dlouhé procházky. Navíc skvě-
le vybavené campingy nabízí hodně sportovišť pro zábavu 
i protažení těla. Doporučujeme: vezměte si kola, koloběžky 
a trekové hole. Celková délka cyklostezek činí 150 km.

Využijte polohy letoviska u Benátek a vyjeďte z nedalekého 
přístaviště Punta Sabbioni na výlet. Kromě do historického 
centra Benátek se trajektem dostanete i na ostrovy Murano, 
Burano a Torcello.

Pro děti ideální. Většina campingů má tolik různých atrakcí, 
bazénů a sportovních možností, že večer budou padat do 
postele únavou. A během dne oceníte pořádané animační 
programy, rozdělené podle věku, kde se o děti starají vyško-
lení animátoři. A vy si můžete v klidu číst, sportovat nebo se 
věnovat zbytku rodiny. Campingy mají ještě jednu nespornou 
výhodu, kterou rodiče ocení, a sice zákaz pohybu aut v zónách 
bydlení a kolem bazénů.
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cavallino lido 
čís. název str.

11 VILLAGGIO LIDO 100

12 CAMPING JOKER web

13 RESIDENCE EUROBEACH 101

14 RESIDENCE CA’ D’ORO 102

15 SANT’ANGELO VILLAGE 105

16 RESIDENCE NUOVO SILE 100

17 RESIDENCE VITTORIA web

18 RESIDENCE SAN MARCO web

19 CAMPING RESIDENCE VILLAGE 103

20 RESIDENCE VILLA FARO VECCHIO web

VILLAGGIO LE BRICCOLE web

čís. název str.

21 RESIDENCE TAMERICI web

22 RESIDENCE PORTO SOLE web

23 RESIDENCE LE GINESTRE web

24 RESIDENCE LE DUNE web

25 CAMPING VILLA AL MARE web

26 RESIDENCE FARO VECCHIO web

27 VILLAGGIO AL PORTICCIOLO web

RESIDENCE SOLLEONE web

Tento poloostrov, rozprostírající se od Jesolo Lido ze severu smě-
rem do benátské laguny, je prakticky velkým přírodním parkem 
protkaným bezpočtem říček a kanálů, posetý rodinnými farmami 
a nově zbudovanými campingy a prázdninovými vesničkami. 

Díky tomu, že nově budované kapacity se nemusely prostorově 
omezovat, je většina campingů rozlehlých a velkoryse řešených 
a mohly hodně prostoru věnovat bazénům (některé campingy jich 
mají několik), širokému sportovnímu zázemí a také zachovat velké 
množství zeleně, do které jsou zasazeny. 

Cavallino Lido je příkladem citlivého přístupu k přírodě, kde vedle 
ubytovacích kapacit vzniklo také velké množství turistických a cyk-
listických stezek. Ostatně sama laguna je zařazena do Světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, k překvapení turistů se 
i zde pořádají potápěčské exkurze a bohatost světa pod hladinou 
je ohromující.

Možná by to zkušení potápěči nečekali, ale jen pár kilometrů od 
pobřeží, v hloubce 15 až 40 m, mohou milovníci potápění a pod-
mořského světa obdivovat tzv. Le Tegnùe. Jedná se o místa, kde 

se jinde písčité dno stává skaliskem s mnoha zákoutími, bohatými 
na mořské živočichy. 

I přes turistický ruch místní obyvatelé stále žijí tradičním životem 
v malých městečkách Treporti, Ca’ Savio nebo Ca’ Pasquali, kde 
si můžete na místních trzích nakoupit zeleninu a ovoce nebo třeba 
čerstvé ryby.

Chcete-li navštívit Benátky nebo některý z přilehlých ostrovů, mů-
žete využít lodní přepravy z přístavu Punta Sabbioni, který se na-
chází na východním cípu letoviska Cavallino Lido. Naleznete zde 
parkoviště (placené) a prodej občerstvení a suvenýrů. Do přístavu 
míří také linkové autobusy ze všech okolních přímořských letovi-
sek. Tzv. vaporetto odplouvá z přístavu několikrát za hodinu. Je 
možné využít přímé linky do Benátek nebo okružní linky, která za-
hrnuje i ostrovy Murano a Burano. Cesta na náměstí San Marco 
trvá cca 30 minut. Jízdenky lze zakoupit jednorázové, celodenní 
nebo týdenní.

Víte, že:

•  v Cavallino Lido máme  
delegátku, která vám 
ráda pomůže, když budete 
potřebovat?

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

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

Charakter pláže 
jemný, zlatavý písek, prostorná, převážně placená, menší část volná, pozvolný vstup 
do moře. U hotelů a residencí, které mají plážový servis v ceně, je pláž privátní.

Pobytová taxa 
Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 0,50 – 1,00 €/os./den; hotel 0,50 – 1,50 €/os./den; 
villaggio/camping 1,00 - 2,00 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.06. - 30.09.
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11  VILLAGGIO LiDo D

16  RESIDENCE nuoVo SiLE D

Villaggio LIDO (Via Austria) je komplex apartmánů v řadových vilkách, ležící cca 450 m od 
privátní pláže. Klientům nabízí bazén pro dospělé, dětský bazén, Wi-Fi u bazénu a parkovací 
místo pro každý apartmán. Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT 
a trezor. Typ mono má navíc klimatizaci, bungalow za poplatek. Typ trilo má balkon. 

Vzdálenost od pláže: »  450 m.
mono »  - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím dvougaučem (pro děti do 12 let) 
a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem (pro děti do 12 let) a kuchyňským koutem.
bungalow trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau-
čem a kuchyňským koutem.

Residence NUOVO SILE (Via F. Baracca) se nachází v klidné části letoviska, cca 700 m od 
obchodů a restaurací. Komplex řadových vilek nabízí komfort a pohodlí, k dispozici jsou 2 bazény 
pro dospělé, 2 dětské bazény, parkoviště a garáž (na vyžádání, za poplatek). Apartmány jsou 
moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV (pouze trilo), trezor (na vyžádání, za poplatek), 
Wi-Fi (za poplatek), klimatizaci (na vyžádání, za poplatek), balkon nebo zahrádku v přízemí.

Vzdálenost od pláže: »  300 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou 
postelí, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4 trilo 6

A
27. 04. – 01. 06. 
14. 09. – 28. 09.

6240 8540

B
01. 06. – 08. 06. 
07. 09. – 14. 09.

9450 11730

c
08. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

12700 15310

D 29. 06. – 06. 07. 15960 18890

E
06. 07. – 20. 07. 
17. 08. – 31. 08.

17920 20520

F 20. 07. – 03. 08. 20200 22480

G 03. 08. – 17. 08. 21800 24370

Co potěší:
sleva 10% v období 27.04. - 30.05. a 14.09. - 28.09. při objednávce do  »
29.03.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, de-
legát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sa-
mi, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : 200 €, 100 €/os. mládežnické skupiny (18-24 let).
K dokoupení » : ložní prádlo 13 €/os., trezor 10 €/týden, klimatizace 40 €/tý-
den, Wi-Fi 25 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod. 

cavallino Lido 
cavallinolido.azzurro.cz »

caVallINO lIDO

více na azzurro.cz 

18  residence SaN MarcO (cavallino lido)

Novější residence se nachází v klidné části, ne-
daleko pláže. Skládá se ze 4 residencí, které na-
bízí na společném pozemku bazén pro dospělé 
a dětský bazén, solární terasu a parkovací místo 
pro každý apartmán. Apartmány jsou pěkně vy-
baveny, mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV, 
klimatizaci, trezor a zahrádku v přízemí nebo bal-
kon v patře, s venkovním krbem. 

21  residence TaMErIcI (cavallino lido)

Velmi pěkný komplex pěti residencí leží jen pár 
kroků od pláže, nedaleko obchodů a restaurací. 
Na soukromém pozemku je klientům k dispozici 
bazén, dětský bazén, Wi-Fi a soukromé parko-
viště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, 
klimatizaci, balkon nebo venkovní posezení.

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

23  residence lE GINESTrE (cavallino lido)

Novější residence leží jen pár kroků od pláže, 
nedaleko obchodů a restaurací. Na soukro-
mém pozemku je klientům k dispozici bazén pro 
dospělé a dětský bazén, Wi-Fi, solární terasa  
a parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální za-
řízení, TV/SAT, pračku, klimatizaci a balkon nebo 
venkovní posezení v přízemí.

apartmán bungalow

o mono 4 M trilo 6 L trilo 5

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

5290 8040 9190

B 25. 05. – 01. 06. 5930 8670 10150

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

7520 10260 12540

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

9120 12540 13680

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

11400 14820 15960

F 06. 07. – 13. 07. 14140 19380 21660

G
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

18240 26220 27360

H 03. 08. – 17. 08. 19080 26930 28730

Co potěší:
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. při objednávce do  »
29.03., min. pobyt 7 nocí
7=6 v období 27.04. - 30.05., 29.06. - 06.07. a 07.09. - 28.09. »
14=12 v období 30.05. - 13.07. a 07.09. - 28.09. »
14=13 v období 06.07. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu/bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 12 €/os., klimatizace 35 €/
týden (bungalow), Wi-Fi 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžá-
dání kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci.



VEnETo 101

více na azzurro.cz 

24  residence lE DUNE (cavallino lido)

Moderní residence leží v klidné části letoviska, 
nedaleko pláže. Klientům nabízí vyhřívaný ba-
zén s hydromasážní částí a vyhřívaný dětský 
bazén, solární terasu se slunečníky a lehátky, 
posilovnu a garážová stání. V sousedním kempu 
Villa al mare je možné využít restauraci, pizzerii, 
bar, supermarket, bazén pro děti se skluzavkou 
a animace. Za poplatek pak půjčovnu kol, vířivku 
a prádelnu. Moderně vybavené apartmány mají 
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, pračku, Wi-
Fi (za poplatek), trezor, klimatizaci a terasu s po-
sezením a barbecue (mimo Smeraldo). Apartmá-
ny trilo mají navíc myčku a mikrovlnnou troubu. 

22  residence POrTO SOlE (cavallino lido)

Oblíbená residence je složena ze tří identických 
samostatných budov, které leží na soukromém 
pozemku přímo u pláže a cca 800 m od obchodů 
a restaurací. Komplex nabízí bazén a dětský ba-
zén, solární terasu a 1 parkovací místo na apart-
mán. Klientům je k dispozici společná prádelna. 
Apartmány jsou pěkně vybavené, mají vlastní 
sociální zařízení, TV, pračku, mikrovlnnou troubu, 
trezor, klimatizaci, Wi-Fi, venkovní krb, v přízemí 
zahrádku nebo v patře prostorný balkon.

caVallINO lIDO

cavallino Lido 
cavallinolido.azzurro.cz »

20  villaggio lE BrIccOlE (cavallino lido)

Pěkné villaggio se nachází nedaleko pláže  
a cca 1 km od centra letoviska. Skládá se ze tří 
identických residencí, které nabízí na společném 
pozemku bazén pro dospělé a dětský bazén, 
Wi-Fi, solární terasu a parkovací místo na kaž-
dý apartmán. Apartmány jsou pěkně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, klimatizaci  
a zahrádku nebo terasu.

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

13  RESIDENCE EuRoBEAcH D

9  RESIDENCE GARuDA A, c D

Moderní a velmi pěkná residence EUROBEACH (Via Fausta) leží přímo u pláže, nedaleko ob-
chodů a restaurací. Na soukromém pozemku je klientům k dispozici bazén a dětský bazén, 
solární terasa s lehátky, parkoviště. V residenci je výtah a Wi-Fi. Všechny apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, fén, pračku (typ bilo), telefon, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, klimatizaci (na vyžádání, za 
poplatek). Typy bilo jsou přízemní se zahrádkou a venkovním posezením nebo v nejvyšším patře 
s balkonem. Typy mono se nacházejí v prvním či druhém patře a jsou s balkonem. Na vyžádání 
a za poplatek jsou k dispozici apartmány orientované směrem k moři.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
mono »  - obývací pokoj s manželskou postelí, gaučem a kuchyňským koutem. Možnost 4. lůž-
ka (na vyžádání, za poplatek).
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a gaučem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku-
chyňským koutem. Možnost 6. lůžka (na vyžádání, za poplatek).

Útulný komplex tří residencí GARUDA (Via Reno) leží hned u pláže s přímým vstu-
pem. Ve velké společné zahradě je k dispozici velký bazén pro dospělé a dětský ba-
zén, vedle pak parkoviště, restaurace s pizzerií a bar. Garuda A jsou jednopatrové řa-
dové residence po dvou apartmánech. Apartmány jsou pěkně a účelně vybaveny, mají 
vlastní sociální zařízení, některé klimatizaci (na vyžádání) a balkon nebo vlastní zahrád-
ku. Většina apartmánů má výhled na moře. Garuda C (s výtahem) je residence kaská-
dovitě položených apartmánů. Apartmány jsou pěkně a účelně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, některé klimatizaci (na vyžádání) a balkon nebo vlastní zahrádku.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dalšími dvěma lůžky a kuchyň-
ským koutem.
bilo »  - ložnice se dvěma, třemi nebo čtyřmi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem nebo gaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice se dvěma lůžky, ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo gaučem a kuchyňským koutem.

mono 3 bilo 5

A
06. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 26. 10.

9910 12390

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

12770 16970

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

16780 23350

D 03. 08. – 24. 08. 17960 24420

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 35 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : apartmán s přímým výhledem na moře 1885 Kč/týden, 4. a 6. 
lůžko 1 050 Kč/os./týden, klimatizace 35 €/týden, ložní prádlo 14 €/os., ruč-
níky 7 €/os., postýlka (do 3 let) 14 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

 Garuda A Garuda c

B bilo 4 c1 trilo 7 A1 mono 4 B1 bilo 5

A
27. 04. – 25. 05. 
07. 09. – 28. 09.

8210 9780 8210 8930

B 25. 05. – 08. 06. 9710 12510 9710 11110

c 08. 06. – 15. 06. 11400 14200 11400 13360

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

13620 16420 13620 15310

E 22. 06. – 29. 06. 15640 18500 15640 17070

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

18500 22800 18500 21080

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

21300 27100 21300 24200

H 03. 08. – 17. 08. 24690 29820 24690 26390

Co potěší:
sleva 5% při objednávce do 29.03. min. pobyt 7 nocí »
14=12 v období 27.04. - 22.06. a 24.08. - 28.09. »
14=13 v období 29.06. - 27.07. a 10.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : plážový servis 40 €/týden, závěrečný úklid 45 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 
20.04. - 08.06. a od 14.09. min. pobyt 4 noci. 
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14  RESIDENCE cA’ D’oRo D

7  CAMPING union LiDo PARK & RESoRT D

Pěkná residence CA’ D’ORO (via Tamigi) leží nedaleko pláže a asi 500 m od obchodů a restaura-
cí. Na prostorném pozemku nabízí klientům bazén pro dospělé, dětský bazén a parkoviště. Pěkně 
vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, pračku, klimatizaci (na vyžádání, za 
poplatek), Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek) a balkon nebo terasu.

Vzdálenost od pláže: »  250 m.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem. Vhodný pro 4 dospělé a 2 děti.

Velmi oblíbený camping UNION LIDO PARK & RESORT (Via Fausta) leží přímo 
u písčité pláže, nedaleko centra letoviska a pouhých 40 min. motorovou lodí od histo-
rického centra Benátek. Je považovaný za největší camping tohoto typu v Itálii. Klien-
tům nabízí recepci, několik restaurací s pizzerií, supermarket, hernu, různé obchůdky, 
Acqua Park Mare se 4 bazény a 2 hydromasážními vanami, Acqua Park Laguna s 5 
bazény obehnanými bílým pískem, hydromasážními lehátky, skluzavkou a divokou 
řekou. Dále je možné využít volejbalového hřiště, animačního programu (květen - září), 
který pořádá filmové večery, různé závody a turnaje, představení a slavnosti, babyklub 
(1,5-3 roky), miniklub (3-5 let) a Wi-Fi. Za poplatek pak wellness centrum, bazén s vý-
hledem na moře a krytý bazén, fitness, tenisové kurty, hřiště na malou kopanou, minig-
olf, stolní tenis, půjčovnu kol, trezor, prádelnu, lékařské služby, první pomoc, půjčovnu 
vodních šlapadel a kanoí, kurzy windsurfingu a kitesurfingu. Mobilhomy jsou moderně 
vybavené, prostorné a světlé, všechny mají dvojí sociální zařízení, klimatizaci a terasu 
s venkovním posezením (typ Joy, Lux a Plus včetně barbecue). Mobilhomy Joy, Lux 
a Plus mají mikrovlnnou troubu a kávovar, Joy a Lux mají navíc fén a myčku. Pro každý 
mobilhome je vyhrazeno jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 480 m.
mobilhome »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a dalším lůž-
kem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

trilo 6

A
27. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 28. 09.

11950

B 25. 05. – 01. 06. 12440

c
01. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

13680

D
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

14820

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

18700

F 06. 07. – 13. 07. 22800

G
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

28500

H 03. 08. – 17. 08. 30300

Co potěší:
sleva 5% v období 13.07. - 24.08. při objednávce do 29.03. »
sleva 10% v období 27.04. - 13.07. a 24.08. - 28.09. při objednávce do  »
29.03., min. pobyt 7 nocí
7=6 v období 27.04. - 30.05., 29.06. - 06.07. a 07.09. - 28.09. »
14=12 v období 30.05. - 13.07. a 07.09. - 28.09. »
14=13 v období 06.07. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €/pobyt, pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 12 €/os., Wi-Fi 30 €/
týden, klimatizace 35 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na 
vyžádání kdykoli v období do 08.06. a od 07.09.

cavallino Lido 
cavallinolido.azzurro.cz »

caVallINO lIDO

více na azzurro.cz 

27   villaggio al POrTIccIOlO  
(cavallino lido)

Příjemné villaggio se nachází v klidné části leto-
viska. Villaggio je součástí přístavního komplexu 
Marina del Cavallino, který nabízí možnost ukot-
vení vlastní lodě. Zdarma je zde možné využívat 
posilovnu, rozlehlý park s dětským hřištěm, 
hřištěm na fotbal a na košíkovou. Komplex dále 
nabízí restauraci, bazén, vířivku, půjčovnu lodí 
a jiných vodních plavidel, diving center atd. Vil-
laggio nabízí bazén pro dospělé a dětský bazén, 
solární terasu s lehátky a parkovací místo pro 
každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální 
zařízení, TV, pračku, kávovar, klimatizaci a balkon 
nebo terasu. 

27   residence SOllEONE  
(cavallino lido)

Residence se nachází v klidné části letoviska. 
Villaggio je součástí přístavního komplexu Mari-
na del Cavallino, který nabízí možnost ukotvení 
vlastní lodě. Zdarma je zde možné využívat po-
silovnu, rozlehlý park s dětským hřištěm, hřištěm 
na fotbal a na košíkovou. Komplex dále nabízí 
restauraci, bazén, vířivku, půjčovnu lodí a jiných 
vodních plavidel, diving center atd. Residence 
nabízí bazén, dětský bazén, solární terasu s le-
hátky a parkovací místo pro každý apartmán. 
Apartmány jsou mezonetové a mají dvojí sociální 
zařízení, TV, pračku, kávovar, klimatizaci, balkon 
v patře a zahrádku v přízemí. 

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

Smart 5 Plus 5 Joy 5 Lux 5

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

16190 19380 23030 23490

B 01. 06. – 08. 06. 21660 24860 30330 30780

c
08. 06. – 22. 06. 
29. 06. – 06. 07.

32610 35800 41270 41730

D 22. 06. – 29. 06. 30780 33980 37620 38080

E 06. 07. – 20. 07. 35690 38830 44210 44660

F 20. 07. – 24. 08. 37480 40620 47810  48250

G 24. 08. – 31. 08. 34430 37620 43100 43550

H 31. 08. – 07. 09. 27140 30330 35800 36260

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, 
ručníky (mimo typ Smart), klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, poby-
tová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : kreditní kartou, formou autorizace.
K dokoupení » : postýlka 2 €/den, dětská židlička 2 €/den, ručníky 5 €/týden, vše na 
vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoliv do 10:00 hod, v období 25.05. 
- 08.06., 22.06. - 13.07. a 07.09. - 14.09. min. pobyt 3 noci, v období 08.06. - 22.06. 
min. pobyt 5 nocí, v období 13.07. - 07.09. min. pobyt 7 nocí.
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3  CAMPING cA’ SAVio D

Velice oblíbený camping CA’ SAVIO (Via Ca’ Savio) leží v borovicovém háji a je ideálním místem pro strávení rod-
inné dovolené. Klientům nabízí 2 bazénové komplexy, jeden s bazény pro dospělé (v provozu cca 01.06. - 07.09.) 
a druhý s dětskými bazény s prolézačkami a skluzavkou. Dále restauraci s pizzerií, bar, rychlé občerstvení, su-
permarket, dětské hřiště, animační programy (20.05. - 03.09.), hřiště na malou kopanou, plážový volejbal a bas-
ketbal. Za poplatek je k dispozici internet a Wi-Fi, lékařské služby (červenec-srpen), prádelna, minigolf, půjčovna 
kol a šlapadel, stolní tenis a dětské hřiště s nafukovacími prolézačkami. Mobilhomy jsou moderně vybavené, pros-
torné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek) a venkovní posezení, pro každý je 
vyhrazeno jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 m.
mobilhome »  (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským 
koutem. 5. a 6. osoba za poplatek.

Premium 4

A 27. 04. – 18. 05. 9190

B
18. 05. – 25. 05. 
14. 09. – 05. 10.

10030

c 25. 05. – 01. 06. 11860

D 01. 06. – 08. 06. 14590

E 08. 06. – 15. 06. 18240

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

20070

G 22. 06. – 29. 06. 22800

H 29. 06. – 06. 07. 27360

i 06. 07. – 13. 07. 28280

J 13. 07. – 10. 08. 33220

K 10. 08. – 17. 08. 31420

L 17. 08. – 24. 08. 30100

M 24. 08. – 31. 08. 23710

n 07. 09. – 14. 09. 10950

Co potěší: (slevy 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 v období 11.05. - 25.05. a 14.09. - 05.10. »
7=5 v období 27.04. - 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 27.04. - 11.05., 25.05. - 06.07. a 31.08  »
- 14.09.

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 
€/den, klimatizace 10 €/20 hodin nebo 20 €/40 hodin, Wi-
Fi u restaurace a v některých společných prostorách 30 €/
týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 
hod., kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 3 no-
ci., kdykoli v období 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí. 

více na azzurro.cz 

caVallINO lIDO

cavallino Lido 
cavallinolido.azzurro.cz »

2   camping MarINa DI VENEZIa  
(cavallino lido)

Moderní camping je jedním z největších italských 
campingů. Svým klientům nabízí klidné místo 
k odpočinku, zároveň je i místem plným zába-
vy a bohatého sportovního vyžití. K dispozici 
je rozsáhlý bazénový komplex, kde se nachází 
olympijský bazén, hydromasážní bazén, bazén 
s umělým vlnobitím, 2 dětské bazény s vodními 
atrakcemi a skluzavkami, brouzdaliště, sluneční-
ky a lehátka. Dále je k dispozici recepce, trezor, 
supermarket, restaurace s pizzerií, rychlé ob-
čerstvení, bar, herna, dětské hřiště, za poplatek 
Wi-Fi, prádelna a lékařské služby. Ke sportovní-
mu vyžití slouží různé animační programy, menší 
fotbalové hřiště, plážový volejbal a basketbalové 
hřiště. Mobilhomy jsou nové a moderně vyba-
vené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní 
sociální zařízení, klimatizaci, barbecue a terasu 
s venkovním posezením, pro každý je vyhrazeno 
jedno parkovací místo.

1  camping MIraMarE (cavallino lido)

Výhodně situovaný camping leží v ideální pozici 
vůči přístavu Punta Sabbioni, odkud je možná 
lodní doprava do nedalekých Benátek i na os-
trovy Murano a Burano. Klientům je zde k dis-
pozici recepce, market, salónek s TV, půjčovna 
kol, prádelna s pračkou a sušičkou (za poplatek), 
svoz na pláž a do přístavu, společné barbecue, 
dětské hřiště, volejbalové hřiště a stolní tenis. 
Nově také vyhřívaný bazén a dětský bazén se 
skluzavkou, solární terasa se slunečníky a le-
hátky. U bazénu se nachází bar a restaurace 
s pizzerií, ve které je k dispozici Internet point. 
V celém objektu je k dispozici Wi-Fi. Mobilhomy 
a bungalow Baby casa mají vlastní sociální za-
řízení, klimatizaci a parkovací místo. Bungalow 
Legno je bez sociálního zařízení (společné v rám-
ci campingu).

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

19  CAMPING RESiDEncE ViLLAGE D

Klidnější camping RESIDENCE VILLAGE (Via F. Barraca) se rozkládá na 9 ha pozemku a je obklopen pini-
ovým hájem. V areálu je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, bar, rychlé občerstvení, supermarket, bazén 
s hydromasážní částí a dětský bazén se skluzavkami, solární terasa s lehátky, různé animační programy a dětské 
hřiště. Ke sportování pak menší fotbalové hřiště, basketbalové hřiště, tenisové kurty a na pláži volejbalové hřiště. 
Za poplatek mohou klienti využít Wi-Fi, půjčovnu kol a šlapadel, lékařské služby a prádelnu. Mobilhomy jsou 
moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue 
a venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 300 m.
mobilhome »  - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným 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.

Standard 4

A 18. 05. – 25. 05. 8270

B 25. 05. – 01. 06. 10030

c 01. 06. – 08. 06. 12770

D 08. 06. – 15. 06. 15510

E 15. 06. – 22. 06. 19150

F
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

20980

G 29. 06. – 13. 07. 25540

H 13. 07. – 03. 08. 29630

i 03. 08. – 10. 08. 30520

J 10. 08. – 17. 08. 28280

K 17. 08. – 24. 08. 26450

L 31. 08. – 07. 09. 17330

M 07. 09. – 14. 09. 9190

Co potěší: (slevy 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 v období 18.05. - 25.05.  »
7=5 v období 25.05. - 08.06. a 07.09. - 15.09. »
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09. »
14=10 v období 25.05. - 06.07. a 31.08 - 15.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5. a 6. 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 do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 3 no-
ci., kdykoli v období 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí. 
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5  cAMPinG ViLLAGE cAVALLino D

8  CAMPING iTALy ViLLAGE D

Komfortní CAMPING VILLAGE CAVALLINO (Via delle Batterie) leží přímo u písčité pláže, 
v klidné lokalitě obklopené piniovým hájem. Klientům nabízí recepci, restauraci s pizzerií, super-
market, různé obchůdky a bazén s hydromasážní částí, dětský bazén se skluzavkami a solární 
terasu. Zdarma jsou k dispozici animace pro děti, miniclub, stolní tenis, dětské hřiště, plážový vo-
lejbal a bankomat. Za poplatek minigolf, fitness, zóna Wellness, prádelna, trezor, telefon, Wi-Fi, 
půjčovna kol a lékařské služby. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), TV/SAT a venkovní posezení. Pro každý je 
vyhrazeno jedno parkovací místo. Typ Classic je prostornější. Na vyžádání je možné dokoupit 
stravování v místní restauraci. V nabídce jsou i mobilhomy pro 4 až 6 osob s příjezdem v neděli, 
více na azzurro.cz. 

Vzdálenost od pláže: »  10 - 200 m.
San Marco, classic »  (18 a 22 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem.
Lux  » (31 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem 
a kuchyňským koutem.

Baia San 
Marco 4

Baia 
classic 4

Baia 
Lux 5

A 06. 04. – 20. 04. 10110 10480 11950

B
20. 04. – 04. 05. 
07. 09. – 14. 09.

13790 14160 15630

c
04. 05. – 01. 06. 
14. 09. – 02. 11.

11950 12320 13790

D 01. 06. – 08. 06. 19150 19700 21890

E 08. 06. – 22. 06. 21530 22800 25540

F
22. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

22440 24080 26630

G 29. 06. – 06. 07. 25540 25900 28640

H
06. 07. – 13. 07. 
24. 08. – 31. 08.

27730 29550 32470

i 13. 07. – 20. 07. 30100 31010 34480

J
20. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

31920 34300 36480

K 03. 08. – 17. 08. 35010 35910 38600

Co potěší:
7=6, 10=8 a 14=11 v období 01.04. - 01.06. a 07.09. - 04.11. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 70 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 99.
Vratná kauce » : nevyžaduje se.
K dokoupení » : snídaně 8 €/den, polopenze 28 €/den, plná penze 34 €/den, 
děti do 12 let: snídaně 6 €/den, polopenze 21 €/den, plná penze 26 €/den, 
postýlka 5 €/den, ložní prádlo 10 €/os., 12 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., kli-
matizace 7 €/den, plážový servis 8 €/den (01.04. - 01.06. a 31.08. - 04.11.), 
18 € (01.06. - 03.08. a 24.08. - 31.08.), 23 € (03.08. - 24.08.), Wi-Fi 22 €/
týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (Lux), na dotaz, za poplatek 4 €/den 
(01.04. - 01.06. a 31.08. - 04.11.), 7,50 € (01.06. - 03.08. a 24.08. - 31.08.), 
8,50 € (03.08. - 24.08.) a povinný poplatek za úklid 70 €.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 22:00 hod. / sobota 07:00 - 09:00 hod., kdykoli 
v období 01.04. - 08.06., 22.06. - 29.06. a 07.09. - 04.11. min pobyt 3 noci. 

cavallino Lido 
cavallinolido.azzurro.cz »

caVallINO lIDO

více na azzurro.cz 

4   camping ca´PaSQUalI  
(cavallino lido)

Moderní a rozlehlý camping se nachází v klidné 
lokalitě, uprostřed piniového háje přímo u privát-
ní pláže. Je vhodný pro strávení rodinné dovole-
né. Klienti mají k dispozici aquapark s bazénem 
pro dospělé, dětským bazénem se skluzavkami, 
hydromasážní vanu, solární terasu se sluneční-
ky a lehátky, bar u bazénu, restauraci, pizzerii, 
prádelnu, různé animační programy a miniklub. 
Ke sportovnímu vyžití slouží dětské hřiště, volej-
balové a fotbalové hřiště, stolní tenis, půjčovna 
kol a fitness centrum. Všechny maxicaravany 
jsou vkusně vybaveny. Mají vlastní sociální zaří-
zení, fén, TV/SAT, trezor, klimatizaci, myčku, mi-
krovlnnou troubu, Wi-Fi, verandu s venkovním 
posezením a parkovací místo. 

6   camping VEla BlU (cavallino lido)

Komfortní camping se nachází přímo u privátní 
pláže, v klidné lokalitě obklopené piniovým há-
jem. Klientům je k dispozici nový bazénový kom-
plex s bazénem pro dospělé, dětským bazénem 
se skluzavkami a hydromasážní částí, solární te-
rasa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, různé 
animační programy a sportovní kurzy, miniklub, 
hudební večery, bar, restaurace, pizzerie, menší 
supermarket a prádelna. Všechny maxicaravany 
jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zaří-
zení, fén, TV/SAT, myčku, mikrovlnnou troubu, 
trezor, klimatizaci, Wi-Fi, verandu s venkovním 
posezením a parkovací místo. 

25   camping VIlla al MarE (cavallino lido)

Příjemný rodinný camping se nachází v klidné 
části letoviska, přímo u pláže. Klientům nabízí dět-
ský bazén se skluzavkou, solární terasu s lehátky, 
dětské hřiště, stolní tenis, animace, miniklub, re-
stauraci, pizzerii, bar a supermarket. Za poplatek 
je k dispozici vířivka, prádelna a půjčovna kol. Pří-
mo v kempu jsou organizovány výlety na kolech 
po okolí. Všechny obytné jednotky mají vlastní 
sociální zařízení, TV nebo TV/SAT, klimatizaci, Wi-
Fi a krytou terasu s posezením. Typ Marina a Perla 
mají navíc trezor. Typ Mini Venezia má myčku, typ 
Aurora má myčku a mikrovlnnou troubu.

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

Malý camping ITALY VILLAGE (Via Fausta) se nachází v piniovém hájku, nedaleko pláže. Díky své poloze je vhodný pro 
strávení klidné rodinné dovolené. Klientům je k dispozici bazén pro dospělé s hydromasážní částí, dětský bazén, vodní 
skluzavka, solární terasa s lehátky a slunečníky, restaurace s pizzerií, rychlé občerstvení, bar na pláži, supermarket, Wi-Fi 
a prádelna (za poplatek), pořádají se zde animační programy a miniklub pro děti. Klienti mohou zdarma využít dvou aqua-
parků v sousedícím campingu Union Lido, stejně jako volejbalového a basketbalového hřiště, za poplatek pak minigolfu, 
tenisových kurtů, půjčovny šlapadel a kurzů windsurfingu. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a kryté venkovní posezení, pro každý mobilhome je vyhra-
zeno jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 400 m.
mobilhome »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a výsuvným lůžkem, obývací pokoj s gaučem a ku-
chyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek (6. osoba je povoleno pouze dítě, max. 150 cm).

Standard Extra 4

A
20. 04. – 25. 05. 
14. 09. – 21. 09.

9190

B 25. 05. – 01. 06. 10950

c 01. 06. – 08. 06. 16420

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

18240

E 22. 06. – 29. 06. 20070

F 29. 06. – 06. 07. 22800

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

26450

H 13. 07. – 17. 08. 26930

i 24. 08. – 31. 08. 25540

J 07. 09. – 14. 09. 12770

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

sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce  »
do 28.02.
7=4 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. - 22.06. a 31.08. - 07.09.  »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotře-
ba vody, plynu a elektřiny, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 
40 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa 
viz str. 99.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, 
ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, klimatiza-
ce 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/
den, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / so-
bota do 10:00 hod., kdykoli v období do 08.06. 
a od 07.09. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 
08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí.
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V 10  HOTEL cA’ Di VALLE*** D

Příjemný hotel CA’ DI VALLE*** (Via Fausta) leží nedaleko pláže. Klientům 
nabízí výtah, bar s terasou, halu s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách, 
místnost s TV/SAT, bazén s hydromasážní a dětskou částí, solární terasu 
a garážové stání. V zahradě je k dispozici minigolf. Pěkně vybavené pokoje 
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, telefon, klimatizaci 
a balkon. Pokoje Elegance jsou renovované. Junior Suite jsou prostorné 
pokoje s výhledem na bazén. Superior Suite mohou být mezonetové a mají 
terasu s výhledem na moře. 

Vzdálenost od pláže: »  150 m.

Economy Elegance jednolůžkový

snídaně
polo-
penze

snídaně
polo-
penze

snídaně
polo-
penze

A
25. 05. – 29. 06. 
07. 09. – 14. 09.

8750 11220 10550 13020 11450 13920

B 29. 06. – 06. 07. 9720 12380 11510 14170 12410 15070

c 06. 07. – 03. 08. 9880 12570 11670 14360 12570 15260

D 03. 08. – 10. 08. 10690 13340 12460 15110 13340 16000

E 10. 08. – 24. 08. 10820 13470 12590 15240 13470 16120

F 24. 08. – 31. 08. 10010 12700 11800 14490 12700 15380

G 31. 08. – 07. 09. 8910 11410 10710 13210 11610 14110

H 14. 09. – 21. 09. 7840 10160 9640 11960 10540 12860

Co potěší: 
7=6 a 14=12 v období 16.09. - 30.09. »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez nápojů, salátový 
bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji, klimatizace (v období 01.06. 
- 31.08.), plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 99.
Slevy 3. a 4. osoba : »  3-6 let ...50 %, 7-11 let ...30%, 12 let a výše ...10%. Dítě do 3 let povinně 11 
€/den (včetně postýlky a stravy).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 4 €/den.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 12:00 - 21:00 hod. / kdykoli 07:00 - 11:00 hod., min. pobyt 3 noci, kratší 
pobyt za příplatek +10%.

caVallINO lIDO

cavallino Lido 
cavallinolido.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

Lodí do Benátek

Chcete-li navštívit Benátky nebo některý z při-
lehlých ostrovů, můžete využít lodní přepravy 
z přístavu Punta Sabbioni, který se nachází 
na východním cípu letoviska Cavallino Lido.  
Naleznete zde parkoviště (placené) a prodej  
občerstvení a suvenýrů. Do přístavu míří také 
linkové autobusy ze všech okolních přímoř-
ských letovisek.
Tzv. vaporetto odplouvá z přístavu několikrát za 
hodinu. Je možné využít přímé linky do Bená-
tek nebo okružní linky, která zahrnuje i ostrovy 
Murano a Burano. Cesta na náměstí San Marco 
trvá cca 30 minut. 

Jedna plavba: cca 7 €

celodenní jízdenka: 20 € (neomezený počet pla-

veb na všech dostupných linkách, v rámci 24 hod.)

Týdenní jízdenka: 60 €

15  SAnT’AnGELo ViLLAGE D

Velmi oblíbené SANT’ANGELO VILLAGE (Via Fr. Baracca) leží upro-
střed zeleně a přímo u privátní pláže. Klientům nabízí aquapark s vyhříva-
ným bazénem pro nejmenší, dětským bazénem s tobogány, skluzavkami 
a jinými atrakcemi, bazén pro dospělé s hydromasážní částí. V Parku rů-
ží vhodném k odpočinku a relaxaci se nacházejí vířivky a dětský bazén. 
Dále je zde k dispozici sportovní areál s tenisovými kurty (za poplatek), 
posilovna, půjčovna kol a elektrických kol (za poplatek), stolní tenis, dět-
ské hřiště, Wi-Fi (za poplatek), supermarket, restaurace s pizzerií, snack 
bar a animace pro děti i dospělé. Na pláži pak hřiště na beachvolley, pe-
tanque a dětské hřiště. Všechny obytné jednotky mají vlastní sociální za-
řízení, TV a klimatizaci. Caravan a Maxicaravan S 4 mají kuchyňský kout 
na uzavíratelné verandě. Ostatní Maxicaravany mají kuchyňský kout jak 
v obývacím pokoji, tak na verandě. Maxicaravany S 6, S Extra a Comfort 
Tre mají navíc mikrovlnnou troubu. 

Vzdálenost od pláže: »  10 - 400 m.
caravan LS »  (12 m²) - místnost s manželskou postelí, patrovou postelí 
a gaučem (určeno pro max. 3 dospělé a 2 děti do 10,99 let). Krytá, 
uzavíratelná veranda s kuchyňským koutem.
Maxicaravan S 4  » (16 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací po-
koj s rozkládacím dvougaučem nebo dvěma gauči (určeno pro max. 2 
dospělé a 2 děti do 10,99 let). Krytá, uzavíratelná veranda s kuchyň-
ským koutem. 
Maxicaravan Midi, S 5 »  (18 m², 22 m²) - ložnice s manželskou postelí, 
ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským kou-
tem (určeno pro max. 4 dospělé a 1 dítě do 10,99 let). 
Maxicaravan S 6  » (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se 
dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem (určeno pro max. 4 dospělé a 2 děti do 10,99 let). 
Maxicaravan comfort Tre 7  » (32 m²) - ložnice s manželskou poste-
lí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským 
koutem (určeno pro max. 6 dospělých a 1 dítě do 10,99 let). 

caravan Maxicaravan

LS 5  S 4  Midi 5 S 5  S 6
comfort 

Tre 7

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

9540 11030 12590 13170 14090 15790

B 25. 05. – 01. 06. 11960 13390 15230 15960 17630 19970

c 01. 06. – 08. 06. 15190 16530 18740 19680 22350 25540

D 08. 06. – 29. 06. 17850 20660 22050 23170 26270 30050

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

26130 27730 30670 31950 34980 41820

F 03. 08. – 17. 08. 27400 28930 32210 33780 36790 43740

G 24. 08. – 31. 08. 20220 22680 24510 25680 28760 33410

H 31. 08. – 07. 09. 14290 16530 18000 18880 21050 23940

Co potěší: 
sleva 10% v období 18.05. - 08.06. a 24.08. - 15.09. při pobytu 14 nocí (mimo Maxicaravan Comfort Tre 7) »

V ceně » : pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo (mimo Ca-
ravan LS), klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz 
str. 99.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 14 €/jednolůžko a 20 €/dvoulůžko, plážový servis cca 47,60 €/týden (v ob-
dobí do 30.06. a od 26.08.), 56 € (01.07. - 26.08.), Wi-Fi v objektu 5 €/2 hod., 10 €/5 hod. nebo  
20 €/15 hodin připojení.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 21:00 hod. / sobota 07:00 - 09:30 hod.
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Rosolina Mare • 730 km z Mikulova
• 675 km z Dolního Dvořiště
• 715 km z Ružinova

Mirano, dálnice A4,  
Tarvisio - Venezia

Rosolina (12 km)

Charakter pláže 
jemný, zlatavý písek, prostorné volné i placené, pozvolný vstup do moře;  
na placené pláži jsou WC a sprchy, pro děti prolézačky, kolotoče a další atrakce.

Pobytová taxa 
Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 10 €/apt./týden; campingy 0,60 €/os./den; 
hotely 0,70 €/os./den, aparthotely 0,70 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.04. - 30.09., děti do 12 let zdarma.

Rosolina Mare je menší, nenápadné letovisko, které není tak známé jako ostatní severní 
letoviska, protože se nemůže pochlubit tolika atrakcemi, velikým nebo historickým centrem. 
A přesto má své turisty, kteří se pravidelně vracejí. Oceňují na něm právě tu jeho klidnou 
nenápadnost, pohodu, a že si na nic nehraje a nic nepředstírá. A že poskytuje kvalitní služby 
za velmi přijatelné ceny, o tom se můžete přesvědčit sami. 

„Přiznáváme, že jsme měli kdysi obavu do Rosoliny jet, říkali jsme 

si, jestli nebude pro nás příliš malá a klidná. Ale nadchlo nás, že 

jsme si mohli za dobrou cenu pronajmout dokonce i vilečku, takže 

jsme mohli sebou vzít našeho pejska.“

Zdeněk, Hodonín

V Rosolina Mare a okolí najdete: 

• lunapark

•  menší aquapark  
(Sottomarina 20 km)

•  18jamkové golfové hřiště  
(Albarella 23 km)

Proč Rosolina Mare...
Protáhlá pláž měří 8 km, a protože je místy asi 100 m široká, každý si najde nejen svůj prostor ke slunění, ale 
dokonce i klid a samotu, pokud ji vyhledává. Na své si tu přijdou milovníci rybaření, mohou si vybrat možnost 
chytat ryby na otevřeném moři, v přilehlé laguně nebo v řece Adige, která protéká kolem letoviska.

Rosolina Mare nabízí unikátní spojení přírody a turistického ruchu. 
Nachází se v chráněné oblasti delty Pádu (italsky Pò), která je cha-
rakteristická mnohdy až nepropustnou divočinou lesů, lagun, říček 
a ramen řeky Pádu. Na své si tak přijdou nejen milovníci slunění na 
krásných čistých plážích, ale i milovníci přírody v jen pár kilometrů 
vzdálené botanické zahradě nazvané Delta del Pò.

Všudypřítomné zeleni je v Rosolina Mare podřízen i charakter vý-
stavby, naprostá většina staveb jsou nevysoké vilky nebo domy 
obklopené zahradou, větší domy jsou typické hlavně pro střed 
letoviska, kde je soustředěna i většina obchodů, kaváren a re-
staurací. Můžete zde najít požadovaný klid a pohodu stejně jako 
množství zábavy.

Rosolina Mare nabízí řadu restaurací a pizzerií, cukráren, obchodů, 
diskotéky, půjčovny kol a čtyřkolek, jízdárnu, tenisové kurty, mini-
golf, různé atrakce pro děti a dětský park, nafukovací skluzavky 
či bazén s tobogánem, letoviskem se lze projet vyhlídkovým vláč-
kem. V pondělí a čtvrtek se koná dopolední trh, každý den kromě 
pátku potom malé večerní trhy v hlavním centru. 

Nabízí však také nádherné široké pláže s jemným zlatavým pískem 
a pozvolným vstupem do vody oceněné modrou vlajkou Evropské 
unie za čistotu.

Rosolina Mare 
čís. název str.

1 RESIDENCE WANDA 107

2 VILA UMBERTO 107

RESIDENCE GILDO web

3 VILA ARMIDA 107

4 RESIDENCE CASA MORO web

5 APARTHOTEL MILAN*** 113

6 RESIDENCE TITO LIVIO web

7 RESIDENCE BELLAVISTA web

8 VILA FEDERICA web

9 RESIDENCE PIRATA 110

10 VILA SERENA web

VILA MARINA web

11 VILLA BRENNERO web

12 VILA ORCHIDEA web

13 VILA CORTINA web

14 VILA SIVIGLIA web

VILA FAUSTA web

15 RESIDENCE PIAZZETTA 111

16 VILLAGGIO ROSOLINA MARE CLUB 112

17 VILA MARTINA web

18 VILA FONTANA web

19 VILA DEBORA web

20 VILA RODIGIUM web

21 RESIDENCE GERMANA web

čís. název str.

VILA PAGODA web

22 VILA SILVIA web

23 RESIDENCE EL PATIO 109

24 RESIDENCE ALESSANDRO 111

VILLA GABRIELLA web

VILA AURORA web

25 VILA MARTA web

26 VILLAGGIO TURISTICO ROSAPINETA SUD web

27 RESIDENCE ISOLA 109

28 VILA REANA web

VILA BOSCOLO web

VILA DOMINGA web

VILA ALIDA web

29 VILA LUCIA web

30 RESIDENCE LIGHTHOUSE web

VILA NIDE web

31 VILA YOTA web

32 VILA ALPHA, BETA, OMEGA 110

VILA WALLY web

33 RESIDENCE PARK 109

34 RESIDENCE FIUME web

35 VILY EUROPINETA web

VILA BIANCA web

VILA ORNELLA web

čís. název str.

36 VILY MARIA web

37 VILA ANNA web

VILA LUISA web

VILA EMANUELA web

38 VILA SANDRA web

VILA JOLANDA web

VILA BEATRICE web

39 RESIDENCE EDEN web

40 VILA GRAZIA web

41 RESIDENCE SPORTING 108

42 VILA BERTA web

43 VILA PAOLA, VILA FIORELLA web

RESIDENCE MAIREN web

VILA MEDEA web

44 VILA CA’ CLAUDIA web

45 VILA SABRINA web

VILA DE SANTIS web

46 RESIDENCE LAURA web

47 HOTEL ALEXANDER*** 113

48 RESIDENCE DELTA web

49 RESIDENCE PINI web

50 VILA ROSAPANNA web

51 RESIDENCE SETTIMO CIELO web

52 RESIDENCE MARA web

čís. název str.

53 HOTEL OLYMPIA*** 113

54 RESIDENCE ACQUAMARINA web

55 RESIDENCE VITTORIA web

56 HOTEL SOLE*** 113

RESIDENCE INTERCONTINENTAL web

57 RESIDENCE VERANDA web

58 RESIDENCE MAREBELLO web

RESIDENCE GRAZIELLA web

59 RESIDENCE IRIS web

RESIDENCE PEGGY web

60 RESIDENCE PINETA web

61 RESIDENCE DANIELE web

62 VILY ADRIANA web

RESIDENCE MONICA web

VILA PINETA web

63 RESIDENCE GIOVANNA web

64 VILLAGGIO TIZÉ web

65 RESIDENCE CORALLO web

66 VILLAGGIO MEDITERRANEO 108

67 VILLAGGIO SOLMARE 108

68 CAMPING VILLAGE ROSAPINETA 112
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APARTMáNY RoSoLinA MARE

RESIDENCE 1  WAnDA, 3  VILA ARMiDA, 2  VILA uMBERTo

Jednotlivé apartmány ROSOLINA MARE jsou 
rozmístěné po celém letovisku v různé vzdálenosti 
od centra nebo pláže. K dispozici jsou apartmány 
ve vícepatrových domech, residenčních komplexech 
nebo menších vilách. Některé apartmány jsou umístě-
ny v residencích, které disponují bazénem. Všechny 
apartmány jsou jednoduše a účelně vybavené, mají 
vlastní sociální zařízení, TV, balkon nebo zahrádku 
a parkovací místo, některé jsou s klimatizací (na vy-
žádání, za poplatek).

Vzdálenost od pláže: »  200 - 900 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí a případně dal-
ším lůžkem, obývací pokoj s gaučem nebo rozklá-
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - 2 ložnice s manželskou postelí nebo se dvě-
ma lůžky, někde s patrovou postelí, obývací pokoj 
případně s gaučem nebo rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
quadri »  - 3 ložnice s manželskou postelí nebo jed-
ním až třemi lůžky, někde s patrovou postelí, obý-
vací pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.

Velmi pěkná dvoupatrová residence WANDA, oblíbená vila ARMIDA a sousední jednopatrová 
vila UMBERTO se nachází blízko sebe (Via dei Gabbiani) v klidné části a blízko menšího centra 
letoviska (Piazza San Giorgio). Residence nabízí klientům na soukromém oploceném pozemku spo-
lečnou zahradu a vyhrazené parkovací místo pro každý apartmán, residence Wanda disponuje navíc 
venkovním barbecue. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV (Armida TV/SAT), Wi-Fi 
(Umberto), klimatizaci a balkon, terasu nebo v přízemí venkovní posezení.

Vzdálenost od pláže: »  50 m Armida, 150 m Wanda, Umberto.
bilo »  (30-35 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně dalšími dvěma lůžky, někde s patrovou 
postelí, obývací pokoj případně s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem.

apartmány bez bazénu  apartmány s bazénem

A bilo 
3/4

B bilo 
4

c trilo 
4/6

D trilo 
4/6

E trilo 
4/6

F quadri 
7/9

A bilo 
4

B trilo 
4/6

c quadri 
6/8

A
20. 04. – 15. 06. 
07. 09. – 28. 09.

3280 3940 4600 5250 6240 7880 4600 6240 7550

B
15. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

4600 5250 6890 7550 8860 10180 6890 8860 10180

c
29. 06. – 13. 07. 
24. 08. – 31. 08.

7490 8140 10100 11080 12700 14980 10100 12700 14980

D
13. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

10420 11730 13030 14330 16290 17920 13030 16290 17920

E 03. 08. – 17. 08. 14430 15070 16990 17960 19240 22440 16990 19240 22440

WAnDA
WAnDA, 
ARMiDA

uMBERTo

bilo 2 bilo 5 bilo 4

A
04. 05. – 15. 06. 
31. 08. – 28. 09.

3280 4270 3610

B
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

5860 7490 6840

c 29. 06. – 20. 07. 7490 9770 8470

D
20. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

8800 11730 10100

E 03. 08. – 10. 08. 10260 13150 11540

F 10. 08. – 17. 08. 11540 15390 13150

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek-
třiny, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa viz 
str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., 10 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., 
plážový servis 40 €/týden (květen, červen a září), 70 € (červenec, srpen), 
vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 
50 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., 
kdykoli v období do 08.06. a od 31.08. min. pobyt 7 nocí. Příjezd po 20. 
hodině za poplatek 40 €.

Co potěší: 
sleva 10 % při objednávce do 08.02. »
sleva 5 % při objednávce čtyř týdnů »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 20 €/týden, přistýlka nebo postýlka 20 €/týden, ložní prádlo a ručníky 10 €/os., mikrovlnná 
trouba 20 €/týden, plážový servis 80 - 90 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:30 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Armida

Wanda

umberto

Rosolina Mare 
rosolinamare.azzurro.cz »

rOSOlINa MarE

více na azzurro.cz 

46   residence laUra (rosolina Mare)

Residence leží v blízkosti centra letoviska, je 
vybavena výtahem a ke každému apartmánu je 
vyhrazené parkovací místo. Apartmán v patře je 
jednoduše a účelně vybaven, má vlastní sociální 
zařízení, TV, mikrovlnnou troubu (na vyžádání, za 
poplatek) a terasu.

18   vila FONTaNa (rosolina Mare)

Nedávno zrekonstruovaná vila se čtyřmi apart-
mány se nachází hned u pláže Bagno Azzurro 
vzdálené 50 m. Od obou center dělí vilu cca 1 
km. Nabízí ubytování v přízemí a v prvním patře, 
k vile patří velký pozemek s parkovištěm a spo-
lečnou zahradou. Všechny apartmány jsou jed-
noduše vybaveny, mají TV a mikrovlnnou troubu 
(na vyžádání, za poplatek).

37   vila EMaNUEla (rosolina Mare)

Vila se nachází nedaleko od pláže, skládá se z ně-
kolika na sebe navazujících budov, nenáročně ale 
účelně zařízených. Klientům nabízí ubytovaní v pří-
zemních (trilo 4, quadri 7) nebo patrových (trilo 5) 
apartmánech s TV, klimatizací, pračkou a mikrovln-
nou troubou (na vyžádání, za poplatek), k apartmá-
nům náleží vydlážděná terasa a parkovací místo.

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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41  RESIDENCE SPoRTinG

Residence SPORTING (Strada Sud) se nachází cca 300 m od centra, na pěkném místě ob-
klopeném piniemi. Klientům je na soukromém pozemku k dispozici dětský bazén a bazén pro 
dospělé, dětské hřiště a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou jednoduše a účel-
ně vybaveny s vlastním sociálním zařízením, TV, balkonem nebo předzahrádkou. Na vyžádání 
lze objednat Wi-Fi (max. 8 přístrojů), pračku (pouze typ trilo), klimatizaci (vše za poplatek) nebo 
mikrovlnnou troubu.

Vzdálenost od pláže: »  450 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem nebo dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 6 trilo 6

A
20. 04. – 15. 06. 
07. 09. – 21. 09.

6070 7390

B
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

8930 12700

c 29. 06. – 03. 08. 12800 15960

D 03. 08. – 24. 08. 17920 21170

E 31. 08. – 07. 09. 7370 9300

Co potěší:
sleva 5 % při objednávce do 29.03. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 25 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 25 €/týden, přistýlka nebo postýlka 18 €/týden, 
ložní prádlo 6,50 €/os., ručníky 4,50 €/os., Wi-Fi až 8 přístrojů 25 €/týden, 
plážový servis 50-60 €/týden (v období 01.06. - 15.06. a 07.09. - 21.09.),  
60-80 € (15.06. - 07.09.), pračka 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Rosolina Mare 
rosolinamare.azzurro.cz »

rOSOlINa MarE

více na azzurro.cz 

57   residence VEraNDa (rosolina Mare)

Residence se nachází v klidné části letoviska 
a přitom jen pár kroků od obchodní třídy, na 
jejímž konci se nachází v určitých dnech denní 
nebo večerní trh a v sezóně lunapark. Apartmá-
ny jsou jednoduše a účelně vybaveny, mají vlastní 
sociální zařízení, TV, Wi-Fi a klimatizaci (obojí na 
vyžádání a za příplatek), pračku, mikrovlnnou 
troubu (na vyžádání) a balkon nebo prostornou 
terasu (typ Superior). Ke každému apartmánu 
přísluší parkovací místo.

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

38   vila JOlaNDa (rosolina Mare)

Vila se nachází blízko pláže a zároveň nedaleko 
centra s obchody, bary a restauracemi. Skládá 
se ze třech budov a na společném pozemku 
umožňuje parkování ve dvoře se zahradou. 
Apartmány jsou jednoduše a vkusně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (za 
poplatek) a terasu nebo zahrádku s venkovním 
posezením, některé s výhledem na moře.

60   residence PINETa (rosolina Mare)

Elegantní třípatrová residence leží cca 100 m od 
centra a 400 m od pláže, v oploceném areálu 
ve stínu vzrostlých pinií. Každý apartmán má na 
společném pozemku vyhrazené parkovací místo. 
Pěkně a účelně vybavené apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za popla-
tek) a balkon s venkovním posezením.

VILLAGGIO 67  SoLMARE, 66  MEDiTERRAnEo

Oblíbené villaggio SOLMARE (Via dei Ginepri) leží na klidném místě, cca 300 m 
od centra a je vhodné pro rodiny s dětmi. Celý komplex je komfortní, rozložený na 
velkém oploceném pozemku. K dispozici je bazén pro dospělé s dětskou částí, slu-
neční terasa s lehátky (za poplatek). Velmi příjemné villaggio MEDITERRANEO (Via 
dei Ginepri) se nachází cca 200 m od centra, na pěkném místě naproti piniovému 
háji. Skládá se z řadových vilek a třípatrové residence. V blízkosti vilového komplexu je 
dětské hřiště, minigolf, půjčovna kol a čtyřikrát týdně se konají večerní trhy. Na soukro-
mém pozemku je klientům k dispozici bazén se solární terasou, lehátky a slunečníky 
(při včasném objednání zdarma, jinak za poplatek). Všechny apartmány jsou účelně 
a moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení (typ quadri dvojí), TV a balkon, tera-
su nebo zahrádku s venkovním posezením. Ke každému apartmánu je vyhrazené par-
kovací místo. Apartmány v přízemí (Solmare) mají navíc venkovní krb. Na vyžádání při 
rezervaci lze objednat Wi-Fi (pro max. 8 přístrojů), pračku, klimatizaci (vše za poplatek) 
nebo mikrovlnnou troubu. Některé apartmány jsou mezonetového typu (quadri a vilka). 
Na pláže z obou vilaggií jezdí v pravidelných intervalech vláček (za poplatek).

Vzdálenost od pláže: »  700 m Mediterraneo, 900 m Solmare.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s gau-
čem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, 
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri »  - 1. patro: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem, 2. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky.

SoLMARE MEDiTERRAnEo

bilo 4 trilo 6 quadri 7 apt. trilo 6 vilka trilo 6

A
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

8730 11130 15510 12380 14660

B 29. 06. – 13. 07. 11630 13910 20070 14980 17590

c 13. 07. – 03. 08. 13230 16420 24170 17270 19550

D 03. 08. – 17. 08. 15710 19970 26930 22440 24050

E 17. 08. – 24. 08. 14590 18240 25770 17270 19550

F 31. 08. – 07. 09. 6890 8500 13790 9520 11820

Co potěší:
sleva 15 % (pouze Solmare) v období do 15.06. a od 07.09. »
sleva 5 % (pouze Mediterraneo) v období 15.06. - 22.06. »
sleva 5 % při objednávce do 29.03. »
zdarma bazén ve Villaggiu Mediterraneo při včasném objednání (omezený počet) »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 25 € (bilo, trilo), 35 € (quadri), pokud klienti 
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 25 €/týden (bilo, trilo), 50 € (quadri), přistýlka nebo postýlka 
18 €/týden, ložní prádlo 6,50 €/os., ručníky 4,50 €/os., Wi-Fi až 8 přístrojů 25 €/týden, 
plážový servis 50-60 €/týden (v období 01.06. - 15.06. a 07.09. - 21.09.), 60-80 € (15.06. 
- 07.09.), pračka 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci, vláček na pláž cca 20 €/týden/
apt., bazén (pouze Mediterraneo) cca 35 €/os./týden, 80 €/rodina.
Zvířata » : povolena (mimo srpna v Mediterraneo), na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Solmare

Solmare

Mediterraneo
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RESIDENCE 27  iSoLA, 23  EL PATio, 33  PARK

Příjemný komplex residencí ISOLA (Via della Chiesa) je posta-
vený v mexickém stylu, leží pár kroků od pláže a cca 450 m od 
centra. Na oploceném pozemku je klientům k dispozici bazén 
s dětskou částí, každý apartmán má vlastní vchod a parkovací 
místo. Velmi pěkná residence EL PATIO (Via dei Fagiani) leží 
v piniovém hájku, nedaleko pláže a cca 450 m od centra. Klientům 
je k dispozici bazén s dětskou částí, dětské hřiště a parkovací 
místo. Residence PARK (Via dei Tigli) leží nedaleko centra, na 
společném pozemku nabízí bazén, menší dětské hřiště, rozlehlou 
zahradu a parkoviště. Všechny apartmány jsou standardně a účel-
ně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, klimatizaci 
(obojí na vyžádání, za poplatek), balkon nebo venkovní posezení 
v přízemí a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  150 m El Patio, 200 m Isola, 400 m 
Park.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí nebo se třemi lůžky, obývací 
pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.
trilo  » - 2 ložnice se dvěma až třemi lůžky, někde s patrovou po-
stelí, obývací pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.

iSoLA iSoLA, EL PATio PARK

bilo 3 bilo 4 trilo 5 trilo 6 trilo 5

A 18. 05. – 08. 06. 4920 6570 8540 8860 8540

B 08. 06. – 22. 06. 6520 11400 14660 14980 11400

c 22. 06. – 29. 06. 8140 11730 14980 15310 12050

D 29. 06. – 03. 08. 12700 15960 19220 19870 16290

E 03. 08. – 10. 08. 13790 18600 22120 22760 18920

F 10. 08. – 17. 08. 16030 19560 22760 23410 21480

G 17. 08. – 24. 08. 13030 15640 17920 18570 16940

H 24. 08. – 31. 08. 9770 12050 13360 14010 12050

i 31. 08. – 07. 09. 6570 7220 8210 8540 7220

J 07. 09. – 14. 09. 5580 6890 7550 7880 6890

Co potěší:
sleva 10 % při objednávce do 28.02. »
sleva 5 % při objednávce do 01.04. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 € (kuchyňský kout uklízí klienti sami), pobytová taxa viz 
str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : klimatizace 25 €/týden, přistýlka nebo postýlka 10 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., Wi-Fi až 5 
přístrojů 20 €/týden (max. 20 GB), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena (mimo El Patio), na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Rosolina Mare 
rosolinamare.azzurro.cz »

DElTa DEl PÒ

více na azzurro.cz 

24   vila aUrOra (rosolina Mare)

Velmi pěkná dvoupatrová vila leží v klidné části 
letoviska a zároveň nedaleko pláže. Na soukro-
mém oploceném pozemku je pro každý apart-
mán vyhrazené jedno parkovací místo. Všechny 
apartmány jsou prostorné, standardně vybaveny 
s TV a terasou.

28   vila rEaNa (rosolina Mare)

Dvoupatrová vila leží v klidné části letoviska ne-
daleko pláže. Residence nabízí klientům soukro-
mí menšího residenčního domu se společnou 
zahranou a parkovacím místem na oploceném 
pozemku. Apartmán je jednoduše vybaven, má 
vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, klimatizaci, bal-
kon nebo venkovní posezení v přízemí.

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

29   vila lUcIa (rosolina Mare)

Jednopatrová vila se nachází v poklidné části 
letoviska, zároveň ve stejné vzdálenosti od obou 
center. Ubytování nabízí soukromí v menší vilce 
se 4 apartmány, společnou zahradu s vyhraze-
ným parkovacím místem pro každý apartmán. 
Apartmán v 1. patře má vlastní sociální zařízení, 
TV, Wi-Fi, pračku, mikrovlnnou troubu a balkon.

isola

El Patio

El PatioPark

Park isola
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32  VILA ALPHA, oMEGA, BETA

9  RESIDENCE PiRATA

Všechny tři vily se nachází na společném pozemku, který umožňuje parkování a zároveň slouží jako zahrada. Vila 
ALPHA, vila BETA (Via Trieste) a vila OMEGA (Via della Volpe) leží nedaleko hlavního centra letoviska a jen pár 
kroků od pláže. Všechny apartmány jsou pěkně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku (pouze 
Beta), Wi-Fi (mimo Beta), klimatizaci (obojí za poplatek) a balkon.

Vzdálenost od pláže: »  200 m.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí a dalším lůžkem (Beta), obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

ALPHA, oMEGA BETA

trilo 6 trilo 5

A
11. 05. – 15. 06. 
07. 09. – 21. 09.

6240 6240

B 15. 06. – 22. 06. 7820 7820

c 22. 06. – 29. 06. 9450 9940

D 29. 06. – 06. 07. 12540 13190

E 06. 07. – 27. 07. 14010 14820

F 27. 07. – 03. 08. 12540 13520

G
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

15870 17150

H 10. 08. – 17. 08. 18600 19240

i 24. 08. – 31. 08. 11560 11890

J 31. 08. – 07. 09. 9030 10010

bilo 4 trilo 4 trilo 6 quadri 8

A
11. 05. – 15. 06. 
07. 09. – 21. 09.

6240 6240 6240 8370

B 15. 06. – 22. 06. 7820 7820 7820 11890

c 22. 06. – 29. 06. 9280 9940 9940 12700

D 29. 06. – 06. 07. 13190 13190 13840 19220

E 06. 07. – 27. 07. 14170 14820 15470 22970

F 27. 07. – 03. 08. 13360 13520 14500 19220

G
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

16670 17150 18920 21960

H 10. 08. – 17. 08. 18920 19240 20840 24050

i 24. 08. – 31. 08. 11560 11890 11560 15640

J 31. 08. – 07. 09. 9360 10010 9360 10670

Co potěší:
sleva 10% v období B-D a F-G při objednávce do 31.01. »
sleva 5% v období B-D, F-G a J při objednávce 01.02.  »
- 15.04.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, 
plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 €, poby-
tová taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : přistýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo 
ručníky 10 €/os., klimatizace 25 €/týden, Wi-Fi 20 €/tý-
den, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 
10:00 hod. Příjezd po 21. hodině za poplatek 50 €.

Rosolina Mare 
rosolinamare.azzurro.cz »

rOSOlINa MarE

více na azzurro.cz 

40   vila GraZIa (rosolina Mare)

Rodinná vila leží v klidné části letoviska a při-
tom nedaleko centra. Klienti mají k dispozici 
oplocenou zahradu a parkovací místo ve dvoře. 
Apartmány jsou pěkně vybavené, mají nově zre-
konstruované sociální zařízení, dále TV, pračku, 
klimatizaci (za poplatek) a balkon.

13   residence cOrTINa (rosolina Mare)

Zrekonstruovaná residence leží na klidném místě 
cca 300 m od náměstí S. Giorgio. Každý apart-
mán nabízí klientům parkovací místo, apartmány 
mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV a kli-
matizaci (za poplatek) a terasu nebo venkovní 
posezení.

52   residence Mara (rosolina Mare)

Příjemná residence leží přímo v centru letoviska, 
poblíž mnoha obchůdků a restaurací. Residence 
disponuje výtahem, parkování je možné u resi-
dence nebo v jejím okolí. Nově zrekonstruované 
apartmány jsou prostorné a velmi pěkně vybave-
né, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (za 
poplatek), trezor, pračku a balkon.

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

Alphaomega

Beta Beta

Pěkná jednopatrová residence PIRATA (Via Biancospino) stojí jen pár kroků od 
pláže a cca 250 m od centra letoviska. V přízemí residence se nachází restaurace, 
klientům nabízí parkovací místo pro každý apartmán. Všechny apartmány jsou stan-
dardně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV, klimatizaci a Wi-Fi (obojí 
za poplatek). Apartmány typu bilo a trilo 4 jsou v přízemí, typ trilo 6 v přízemí nebo 
v patře a quadri v patře, apartmány v patře mají balkon.

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
bilo »  - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a případně dalším 
lůžkem, obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem.
quadri  » - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou a patrovou postelí, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem.

Co potěší:
sleva 10% v období B-D a F-G při objednávce do 31.01. »
sleva 5% v období B-D a F-G a J při objednávce 01.02. - 15.04. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 € (bilo, trilo), 40 € (quadri), pobytová 
taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : přistýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os., klimatizace 25 €/
týden, Wi-Fi 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Příjezd po 21. 
hodině za poplatek 50 €.
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15  RESIDENCE PiAZZETTA

24  RESIDENCE ALESSAnDRo

Residence PIAZZETTA (Via Francesi) leží mezi dvěma centry v letovisku a nedaleko pláže. Klientům je k dis-
pozici bazén pro dospělé s dětskou částí a vyhrazené parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, 
klimatizaci (za poplatek) a balkon s venkovním posezením. Apartmány typu trilo 5/6 jsou mezonetové, mají menší 
terasu v patře a zahrádku v přízemí.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
trilo 4  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
trilo 5/6 »  - přízemí: obývací pokoj s gaučem, případně rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem (vhodným 
pouze pro 1-2 děti), kuchyňský kout, 1. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí.

Moderní, nedávno postavená residence ALESSANDRO (Via dell´Acacia) se nachází 
v klidné lokalitě plné zeleně, cca 500 m od centra a pár kroků od pláže. Residence 
disponuje výtahem, garáží a oploceným parkovištěm. Všechny apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, pračku, klimatizaci, 1-2 balkony 
nebo venkovní posezení v přízemí. Ke každému apartmánu náleží parkovací místo. 
Typy Deluxe se nacházejí v podkroví a disponují terasou s výhledem na moře, mají 
navíc fén, myčku a kávovar.

Vzdálenost od pláže: »  150 m.
bilo  » (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
trilo  » (45-50 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací 
pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4 B trilo 4 A trilo 6 Deluxe trilo 5

A 04. 05. – 15. 06. 7220 7880 9520 10510

B
15. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

10100 11730 13680 15960

c 29. 06. – 20. 07. 13030 14660 17270 20200

D
20. 07. – 03. 08. 
17. 08. – 24. 08.

15960 18240 21170 24430

E 03. 08. – 10. 08. 17960 20520 24050 27570

F 10. 08. – 17. 08. 20520 23410 27570 31740

G 31. 08. – 28. 09. 8860 9850 11490 13460

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (bilo, trilo), 60 € (Deluxe), pobytová 
taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : ložní prádlo 6 €/os., 10 €/dvoulůžko, ručníky 10 €, plážový servis 50 €/
týden (květen, červen, září), 80 € (červenec, srpen), vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 
08.06. a od 31.08. min. pobyt 7 nocí. Příjezd po 20. hodině za poplatek 40 €.

Rosolina Mare 
rosolinamare.azzurro.cz »

rOSOlINa MarE

více na azzurro.cz 

65   residence cOrallO (rosolina Mare)

Komfortní residence se nachází v centru a cca 
600 m od pláže. Residence disponuje bazénem 
a parkovacím místem na apartmán. Apartmány 
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV, 
trezorem, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí, 
kávovarem, pračkou, klimatizací a terasou.

48   residence DElTa (rosolina Mare)

Residence se nachází na okraji letoviska obklo-
pená piniovými háji, jejíž poloha zajišťuje klidnou 
dovolenou. Residence se skládá ze dvou budov, 
disponuje bazénem pro dospělé a dětským ba-
zénem, výtahem a vyhrazeným parkovištěm. 
Apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, TV, balkon s venkov-
ním posezením a parkovací místo.

55   residence VITTOrIa (rosolina Mare)

Residence se nachází v centru letoviska, v pří-
zemí se nachází supermarket a od pláže ji dělí 
cca 500 m. Nově zrekonstruované apartmány 
mají TV, klimatizaci, pračku, balkon a parkovací 
místo.

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

trilo 4, trilo 5/6

A
11. 05. – 15. 06. 
07. 09. – 21. 09.

6240

B 15. 06. – 22. 06. 7820

c 22. 06. – 29. 06. 9940

D 29. 06. – 06. 07. 13840

E 06. 07. – 27. 07. 15470

F 27. 07. – 03. 08. 14500

G
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

18920

H 10. 08. – 17. 08. 20840

i 24. 08. – 31. 08. 11560

J 31. 08. – 07. 09. 9360

Co potěší:
sleva 10% v období B-D a F-G při objednávce do 31.01. »
sleva 5% v období B-D, F-G a J při objednávce 01.02. -  »
15.04. 

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply-
nu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 30 €, pobyto-
vá taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os., klimatiza-
ce 25 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 
10:00 hod. Příjezd po 21. hodině za poplatek 50 €.
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Standard 4 Plus 4

A
18. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 14. 09.

9190 11030

B 01. 06. – 08. 06. 11030 12870

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

12870 14710

D 15. 06. – 22. 06. 14590 16420

E 22. 06. – 29. 06. 16420 18240

F 29. 06. – 06. 07. 20070 21890

G 06. 07. – 13. 07. 20980 22800

H 13. 07. – 27. 07. 22800 24630

i 27. 07. – 17. 08. 24240 26030

J 17. 08. – 24. 08. 21890 23710

K 24. 08. – 31. 08. 18240 20070

16  VILLAGGIO RoSoLinA MARE cLuB

68  CAMPING VILLAGE RoSAPinETA

Velmi oblíbené villaggio ROSOLINA MARE CLUB (Via dei Francesi) se nachází v klidné části letovis-
ka poblíž piniového hájku. Díky bezprostřední blízkosti pláže a nabízeným službám je vhodné pro rodiny 
s dětmi i skupiny. Přímo u pláže se nachází bazén s dětskou a hydromasážní částí a solární terasou 
s lehátky. Dále je k dispozici plážový volejbal a fotbal, stolní tenis, animace, dětské hřiště, miniklub (3-12 
let), herna, fitness, barbecue, prádelna, půjčovna kol (obojí za poplatek), Wi-Fi a restaurace s pizzerií. 
Všechny bungalowy, vilky a mobilhomy jsou příjemně a funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, 
TV/SAT, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, venkovní posezení a parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 100 m.
bungalow  » (30 m²) - ložnice s manželskou a patrovou postelí oddělené dřevěnou přepážkou, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem.
vilka  » (30 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
mobilhome  » (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s ku-
chyňským koutem.

Camping Village ROSAPINETA se rozkládá v piniovém háji na kraji letoviska s privátní pláží 
vč. služeb a sportovního vyžití, některé za poplatek. Kemp má vlastní recepci s informační 
kanceláří, Wi-Fi v blízkosti hlavního obchodního centra, společnou prádelnu (na mince), lékař-
skou službu. V kempu najdete dva bazény (v provozu 14.05. - 16.09.) pro dospělé, s dětskou 
částí, skluzavkou a vířivkou. V areálu jsou klientům k dispozici sportoviště: fotbalové a bas-
ketbalové hřiště, hřiště na malou kopanou, tenisový kurt a minigolf, na pláži hřiště na beach 
volejbal a petanque. Pro klienty kempu je 01.06. - 07.09. zajištěn animační program pro děti 
a dospělé, mini a junior klub. Dále kemp nabízí večerní provoz vláčku pro děti, dětská hřiště, 
hernu s videohrami, posilovnu, kulečník, stolní tenis, bowling, půjčovnu kol, wellness a ma-
sáže. K občerstvení je zde několik restaurací, pizzerií, barů, z obchodů najdete supermarket, 
tabák, dárkové předměty, stánky se zmrzlinou. Všechny mobilhomy jsou účelně vybaveny, 
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), terasu s venkovním posezením a lehátky 
a vyhrazené parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  10 - 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.
Plus  » (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau-
čem a kuchyňským koutem. 5. - 7. osoba za poplatek.

bungalow 5 vilka 5 mobilhome 6

A 01. 06. – 08. 06. 8500 11260 12180

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

13100 16780 17700

c 22. 06. – 29. 06. 15280 19150 20070

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

17100 20520 21430

E 06. 07. – 03. 08. 19610 24170 25310

F
03. 08. – 10. 08. 
17. 08. – 24. 08.

21890 26450 27360

G 10. 08. – 17. 08. 24010 28950 29850

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. - 7. osobu)
sleva 650 Kč/mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
4=3 a 7=4 v období 16.05. - 25.05. »
7=5 v období 25.05. - 08.06. a 07.09. - 15.09. »
7=6 v období 08.06. - 13.07. a 31.08. - 07.09. »
14=10 v období 25.05. - 13.07. a 31.08. - 15.09. »

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Plus), 
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5., 6. a 7. osoba od 2 let výše 140 Kč/os./den, ložní prádlo 
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka, dětská židlička nebo vanička 2 €/den, 
klimatizace 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli 
v období 08.06 - 29.06. min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období do 08.06. a od 
07.09. min. pobyt 3 noci.

V ceně » : pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, plážový servis, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 35 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 106.
Vratná kauce » : 100 € (v hotovosti).
K dokoupení » : ložní prádlo 8 €/os., 12 €/dvoulůžko, ručníky 7 €/
os., vše na vyžádání při rezervaci, polopenze 22 €/os./den, 12 €/
děti 4-11 let, plná penze 27 €/os., 14 €/děti 4-11 let; půjčení kola 
5 €/den, 18 €/týden.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (pouze bungalow), na dotaz.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., 
kdykoli v období do 08.06. min. pobyt 4 noci.

Rosolina Mare 
rosolinamare.azzurro.cz »

rOSOlINa MarE

více na azzurro.cz 

64   villaggio TIZÉ (rosolina Mare)

Villaggio se rozkládá uprostřed piniových hájů 
cca 500 m od centra letoviska a díky široké 
nabídce sportovních aktivit je oblíbené všemi 
věkovými kategoriemi. Klientům je k dispozici 
vláček na pláž, restaurace, olympijský a dětský 
bazén se solární terasou, lehátky a slunečníky, 2 
hydromasážní bazény (za poplatek), snack-bar, 
zmrzlinárna a pizzerie. Klienti mají možnost vy-
užít prádelnu, půjčovnu kol, internet, různorodá 
hřiště (vše za poplatek). Všechny apartmány jsou 
účelně vybaveny s TV/SAT, telefonem, trezorem, 
klimatizací (za poplatek), barbecue, balkonem 
nebo venkovním posezením. Na vyžádání jsou 
k dispozici i bezbariérové apartmány.

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

26   villaggio rOSaPINETa SUD (rosolina Mare)

Velmi oblíbené villaggio leží na rozsáhlém pozem-
ku přímo u pláže. Klientům je k dispozici bazén 
pro dospělé, dětský bazén, vířivka, terasa se 
slunečníky a lehátky. Klienti mohou využívat po-
silovnu, hřiště na minigolf a další sportoviště, za 
poplatek je půjčovna kol, wellness a prádelna se 
sušičkou. Najdete zde supermarket, bary, pizzerii, 
restauraci a obchůdky. Pro děti je zde dětské hřiš-
tě, animace a miniklub. Bungalowy a mobihomy 
jsou pěkně a vkusně zařízené, mají TV, klimatizaci, 
Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, terasu s venkovním 
posezením a vyhrazené parkovací místo.

8   vila FEDErIca (rosolina Mare)

Dvoupatrové vily leží na klidném místě v letovisku 
jen pár kroků od pláže a nedaleko menšího cen-
tra. Apartmány jsou nedávno zrekonstruované, 
disponují TV, klimatizací, pračkou a balkonem 
v patře nebo terasou v přízemí. Na soukromém 
pozemku je ke každému apartmánu vyhrazeno 
parkovací místo.
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Standard 
trilo 5

Superior 
trilo 5

Family Suite 
trilo 5

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

12900 14130 16600

B 15. 06. – 22. 06. 16000 17220 19670

c
22. 06. – 29. 06. 
24. 08. – 31. 08.

19680 20980 23580

D 29. 06. – 06. 07. 22260 23710 26270

E 06. 07. – 03. 08. 24080 25900 28460

F 03. 08. – 10. 08. 26290 27570 30140

G 10. 08. – 17. 08. 27570 28860 31420

H 17. 08. – 24. 08. 21760 23060 25670

V 56  HOTEL SoLE***

V 5  APARTHOTEL MiLAn***

V HOTEL 47  ALExAnDER***, 53  oLyMPiA***

Rodinný hotel SOLE*** (Viale dei Pini) stojí v hlavním centru letoviska a nedaleko pláže. Cca 
350 m od hotelu je k dispozici na smluvní pláži bazén s dětskou částí a tobogánem (za příplatek). 
Hotel má recepci, 2 výtahy, kompletně zrekonstruovanou a klimatizovanou restauraci, bar s tera-
sou, společenskou místnost s TV a Wi-Fi, půjčovnu kol (omezený počet) a soukromé parkoviš-
tě. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, trezor, telefon, TV/SAT, klimatizaci (za příplatek) 
a balkon. Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové pokoje.

Vzdálenost od pláže: »  350 m.

Rodinný aparthotel MILAN*** (Piazza San Giorgio) se nachází nedaleko písčité pláže letoviska 
Rosolina Mare. Součástí hotelu je recepce, výtah, restaurace, bar, Wi-Fi, parkoviště a půjčovna 
kol (za poplatek). Všechny apartmány se nachází v budově vedle hotelu, mají vlastní sociální 
zařízení, fén, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, pračku, klimatizaci, topení a balkon nebo terasu v přízemí. 
Apartmány typu Superior a Family Suite jsou větší, mají navíc myčku a mikrovlnnou troubu.

Vzdálenost od pláže: »  300 m.
trilo  » (50-55 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj 
případně s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem.

Oba rodinné hotely stojí naproti sobě na jedné z větších obchodních tříd (Viale dei Pini), kousek od 
pláže a uprostřed upravené zahrady. Hotel ALEXANDER*** má nedávno zrenovovaný bazén 
s dětskou částí, hydromasážní vanu a solární terasu se slunečníky a lehátky, které jsou k dispozici 
klientům obou hotelů. Hotel má recepci s trezorem, výtah, restauraci, bar s terasou, společen-
skou místnost s TV/SAT, Wi-Fi ve společných prostorách, snídaňový sál a soukromé parkoviště. 
Hotel OLYMPIA*** je ponořen mezi piniemi, hostům je k dispozici recepce s trezorem, výtah, 
restaurace, bar s terasou, společenská místnost s TV/SAT, Wi-Fi ve společných prostorách 
a parkoviště s omezenou kapacitou. Všechny pokoje jsou moderně vybavené, mají vlastní so-
ciální zařízení, telefon, TV/SAT a balkon. Některé pokoje jsou vybaveny klimatizací a fénem, ve 
vyšších patrech mají pokoje výhled na moře. Obědy a večeře se podávají v hotelu Olympia. Na 
vyžádání jsou k dispozici jednolůžkové pokoje, více na azzurro.cz.

Vzdálenost od pláže: »  200 m.

polopenze plná penze

A
25. 05. – 22. 06. 
07. 09. – 21. 09.

9370 11960

B
22. 06. – 10. 08. 
24. 08. – 31. 08.

10580 13150

c 10. 08. – 24. 08. 13570 16090

D 31. 08. – 07. 09. 9700 12280

polopenze plná penze

A
04. 05. – 15. 06. 
31. 08. – 21. 09.

6220 7810

B 15. 06. – 29. 06. 6620 8190

c
29. 06. – 03. 08. 
24. 08. – 31. 08.

6960 8500

D 03. 08. – 10. 08. 8320 9920

E 10. 08. – 24. 08. 11260 12810

Co potěší:
sleva 5 % při objednávce do 01.04. »

V ceně » : 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.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 106.
Slevy 3. a 4. osoba » : 2-3 roky ...50%, 4-9 let ...25%, 10 let a výše ...10%. Dítě 
do 2 let povinně 300 Kč/den (včetně postýlky a stravy).
Zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 7 €/den.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vy-
žádání kdykoli.

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, snídaně (formou bufetu), spotřeba 
vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, ručníky, plážový servis, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 60 €, pobytová taxa viz str. 
106.
K dokoupení » : postýlka (vč. povlečení) a dětská židlička 50 €/týden.
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (pouze Standard), na dotaz, za poplatek 
50 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., min. 
pobyt 3 noci.

V ceně » : polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
výběr z menu včetně nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 106.
Slevy 3. a 4. osoba » : 3. osoba 2 roky a výše ...15%, 4. osoba 2 roky a výše 
...30%. Dítě do 2 let povinně 240 Kč/den (včetně postýlky a stravy).
Příplatky » : dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. 450 Kč/den, klimatizace 5 €/
pokoj/den.
Zvířata » : povolena (mimo restauraci), na dotaz, za poplatek 5 €/den.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 13:30 - 23:30 hod. / kdykoli do 10:00 hod.

Rosolina Mare 
rosolinamare.azzurro.cz »

rOSOlINa MarE

více na azzurro.cz 

30   residence lIGHTHOUSE (rosolina Mare)

Nedávno postavená residence stojí na hlavní po-
břežní ulici v blízkosti pláže a nedaleko od obou 
center letoviska. Residence disponuje výtahem 
a vyhrazeným parkovacím místem pro každý 
apartmán. Všechny apartmány jsou luxusně 
vybaveny, mají TV, pračku, myčku, mikrovlnnou 
troubu, klimatizaci a prostornou terasu.

25   vila MarTa (rosolina Mare)

Velmi pěkná samostatná jednopatrová vila leží 
v klidné zóně letoviska nedaleko pláže a cca 400 
m od centra. Dvoupodlažní apartmán má dvojí 
sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci, balkony, 
prostornou oplocenou zahradu s krbem o rozlo-
ze 500 m2 a venkovní posezení v přízemí. K uby-
tování patří dvě parkovací místa.

35   vila BIaNca (rosolina Mare)

Novější luxusní vila se nachází v klidné lokalitě 
blízko centra a jen pár kroků od pláže. Klienti 
mají k dispozici oplocenou zahradu, venkovní krb 
a dvě parkovací místa na soukromém pozemku. 
Všechny apartmány jsou mezonetové, moder-
ně vybavené, mají TV, pračku, klimatizaci, Wi-Fi 
a venkovní posezení.

Alexander »

Alexander »olympia »
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Maisonnettes

Via Ca’ Tiepolo

Bosco della
Conoscenza

Bosco dello
Sguardo

Bird Watching
“AIRONE”

Bosco
dell’Anima
(labirinto)

Isola Ecologica

Fiordo

Acquamarina

LEGENDA

Informazioni TelefoniSenso unico Percorso ciclabile / Camminata Spiaggia attrezzataAssistenza Medica Buca per lettere

HOTEL
CAPO
NORD

Ar
ea

 C
an

i

CENTRO
SPORTIVO GOLF HOTEL

Percorso 10 Km
- Ciclabile
- Jogging
- Camminata

Percorso vita mt. 2.200
- Jogging
- Camminata

V,

ZONA PORTO
TURISTICO

- Direzione Porto
- Angler’s Club
- Broker Nautico
- Officina Barche
- Farmacia
- Ristorante Caffè Veneto
- Giochi per bambini
- Carpenteria Nautica
- Lavanderia a gettoni

UFFICIO
ALBARELLA S.P.A.

- Portineria
- Reception Ufficio Affitti
- Albacard
- Uffici Albarella S.p.A.
- Ufficio Vendite Immobiliari
- Uffici Associazione
 Comunione Isola di
 Albarella
- Bancomat

GALLERIA “I RUSTICI”

- Galleria d’Arte e Antiquariato
- Abbigliamento e Accessori

TIRO CON L’ARCO

CENTRO TENNIS

- Campi da Tennis
- Ristorante Tennis Farm

GOLF HOTEL

- Albarella Golf Club
- Campo da Golf
- Snack Bar
- Ristorante Golf
- Pro-Shop
- Centro Estetico Albarelax
- Campo da Tennis
- Piattaforma “Airone”
  Bird Watching

CHIESA
S. Nicolao della Flüe

- Chiesa Cattolica

MINIZOO

- Animali da cortile
- Giochi per bambini

- Campo di Pallavolo
 e Pallacanestro
- Campi da Tennis
- Infermeria
- Disco on the Beach
- Animazione
- Baby e Junior Club
- Spettacoli Serali
- Scuola Vela e Windsurf
- Sala Convegni
- Bar Chiosco “El Chiringuito”

CENTRO SPORTIVO

- Piscine
- Spiaggia Attrezzata
- Ristorante-Pizzeria
- Self-Service
- Snack Bar
- Noleggio Pedalò
- Minigolf
- Sala Giochi
- Bocce
- Campo di Calcio

CENTRO COMMERCIALE

- Negozi di Abbigliamento
- Parrucchiere Uomo e Donna
- Foto Ottica
- Giornali e Tabacchi
- Profumeria

- Supermercato
- Snack Bar
- Gastronomia
- Bancomat

- Bar-Ristorante
- Centro congressi
- Wi-fi (a pagamento)

HOTEL CAPO
NORD

SCIVOLO
A MARE

- Area Cani

PIAZZETTA
MERCATO

- Giornali e Tabacchi
- Distributore Automatico
 Sigarette
- Calzature e Borse
- Mini-Market e Panificio
- Abbigliamento Sportivo
- Capolinea Trenini
- Bar Gelateria
- Ristorante La Barca
- Bancomat
- Giochi per Bambini
- Negozio Arredamento

SPORTING FIORDI

- Piscina
- Scuola Nuoto
- Campi da Tennis e
 Calcetto
- Ping-Pong
- Cinema Estivo
- Snack Bar
- Teatro Tenda

PIAZZETTA
FONTANA

- Infermeria
- Medico

RISTORANTE
PALANCANA

CENTRO
SERVIZI ISOLA

- Noleggio Golf Car
 e Biciclette
- Noleggio Biancheria
- Pulizie
- Bombole del Gas

FIORDO
DIAMANTE

- Bar Gelateria Pasticceria
- Fioreria
- Gioielleria
- Lavanderia
- Manutenzione Golf Car
 e Ferramenta
- Albarella Shop
- Internet Point

MARE
VOSTRUM

- Ristorante
- Snack Bar
- Spiaggia Attrezzata

DISCOTECA
VIP CLUB

- Discoteca
- Inizio Percorso Vita

ISOLA
ECOLOGICA

- 0426 332291
- 0426 332292

RISTORANTE
CASONETTO
DI VALLE

CENTRO IPPICO

BIRRERIA IL RUSTICO

OFFICINA
RIPARAZIONE BICI

PESCHERIA

VILLA CA’ TIEPOLO

- Centro Congressi
- Banchetti
- Mostre d’Arte
- Sala Concerti

DELEGAZIONE
SPIAGGIA

- Wi-fi (a pagamento)

- Wi-fi (a pagamento)

APARTMáNY A ŘADOVÉ VILKY ALBARELLA

Apartmány a řadové vilky ALBARELLA jsou umístěné v klidném a zeleném prostředí ostrova 
a zároveň nedaleko pláže. Klientům je na ostrově k dispozici golfové hřiště, tenisové kurty a další spor-
toviště (vše za poplatek), dětská hřiště, centrum s obchody, službami, bary a restauracemi. V rámci 
klubové karty mají klienti zdarma vstup do bazénů, na večerní představení a animace (centrum Centro 
Sportivo, Sporting Fiordi) a mohou využívat místní vláček. Apartmány (typy A) jsou umístěné v přízemí 
nebo prvním patře řadových domků nebo ve vilkách, některé jsou mezonetového typu. Řadové domky 
(typy S) jsou zpravidla dvoupodlažní. Všechny apartmány disponují vlastním sociálním zařízením (typ S4 
a některé A3 a S3 dvojím), TV/SAT, klimatizací, mikrovlnnou troubou (na vyžádání), balkonem, terasou 
nebo společnou zahradou s venkovním posezením. Parkování je zajištěno v blízkosti ubytování (2. par-
kovací místo na vyžádání). Typ S4 je navíc vybaven pračkou, myčkou a venkovním krbem.

Vzdálenost od pláže: »  200 - 1 000 m.
bilo  » (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.
trilo »  (70 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem.
quadri »  (90 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, ložnice s jedním lůžkem, 
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A2/S2 bilo 4 A3/S3 trilo 6 S4 quadri 7

A
13. 04. – 08. 06. 
07. 09. – 19. 10.

16730 20040 23350

B 08. 06. – 06. 07. 18610 23710 27180

c 06. 07. – 03. 08. 31190 38670 45610

D 03. 08. – 17. 08. 35370 45250 53870

E 17. 08. – 24. 08. 29010 32840 38670

F 24. 08. – 07. 09. 21160 24810 29190

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
sleva 20 % při objednávce do 28.12.2018 (mimo období C a D) »
sleva 15 % při objednávce do 15.03. (mimo období C a D) »
sleva 10 % při objednávce do 30.04. »
14=10 v období 24.08. - 07.09. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek-
třiny, klimatizace, závěrečný úklid, klubová karta, plážový servis (12.05. 
- 22.06. a 31.08. - 15.09.), ložní prádlo a ručníky (mimo osob na rozklá-
dacím dvougauči).
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 114.
Vratná kauce » : nevyžaduje se, mládežnické skupiny 50 €/os.
K dokoupení » : postýlka (pro dítě do 3 let) 30 €/týden, ložní prádlo 7 €/
os., 7 €/dvoulůžko, ručníky 7 €/os., vše na vyžádání při rezervaci, plážo-
vý servis cca 95 €/týden.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota, neděle 17:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle 
do 10:00 hod., v období do 08.06., 22.06. - 06.07. a od 31.08. min. 
pobyt 3 noci.

Albarella 
albarella.azzurro.cz »

z Mikulova 770 km

z Dolního Dvořiště 715 km

z Ružinova 755 km

Mirano, dálnice A4 Tarvisio - Venezia

Rosolina (11,8 km)

Exkluzivní soukromý ostrov albarella, ležící 
cca 70 km jižně od Benátek, je dlouhý 5 km 
a 1,5 km široký. leží v Národním parku Delta 
del Po s jedinou příjezdovou cestou vedou-
cí přes lagunu, kde je zajištěn vstup pouze 
na povolení. Jedná se o elegantní a zároveň 
velmi bezpečné a příjemné místo plné zele-
ně a přírodních krás ke strávení klidné, i na 
sport zaměřené dovolené (golf, tenis a další). 
Naleznete zde přes 150 druhů dřevin na 600 
ha zelených ploch a vícero druhů zvířat žijících 
ve volné přírodě. Snadno tak můžete při pro-
hlídce ostrova potkat třeba daňka, srnku nebo 
volavku. Pláže se táhnou 3 km podél ostrova. 
Na ostrově je přístav Marina di albarella s 500 
místy pro lodě a bárky. Vzhledem k zachování 
klidu na ostrově, je doporučeno pohybovat 
se na kolech nebo místním vláčkem, autem 
pouze minimálně a rychlostí 30 km/hod., mo-
torky jsou zakázány a je nutno je zaparkovat 
na velkém parkovišti před vstupem na samot-
ný ostrov (recepce zajišťuje službu Taxi pro 
transfer).

charakter pláže
jemný, zlatavý písek, volné i placené pláže, 
pozvolný vstup do moře, na placené jsou WC 
a sprchy, pro děti prolézačky, kolotoče a další 
atrakce. 

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019:
- apartmány 10 €/apt./týden;  
- hotely 1 €/os./den.  
Děti do 12 let zdarma.  
Taxa vyžadována v období 01.06. – 30.09.
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VILKY ALBARELLA

V HOTEL cAPo noRD****

Velmi pěkné, samostatně stojící vilky ALBARELLA a vilky ALBARELLA 
S BAZÉNEM poskytují klientům ubytování v soukromí v klidné části ostrova. 
V rámci klubové karty mají klienti zdarma vstup do bazénů, na večerní před-
stavení a animace (centrum Centro Sportivo, Sporting Fiordi) a mohou využívat 
místní vláček. Klientům je dále k dispozici golfové hřiště, tenisové kurty a další 
sportoviště (vše za poplatek), dětská hřiště, centrum s obchody, službami a re-
stauračními zařízeními. Vilky jsou jednopodlažní nebo dvoupodlažní se samo-
statným vchodem, typy V4P a V5P disponují vlastním bazénem. Všechny vilky 
jsou moderně vybavené, mají dvojí sociální zařízení (V3 pouze jedno), TV/SAT, 
klimatizaci, některé Wi-Fi (na vyžádání), pračku, myčku, vlastní zahradu a kry-
tou terasu (některé balkon). Parkování je zajištěno v blízkosti ubytování.

Vzdálenost od pláže: »  200 - 1 000 m.
trilo »  (80 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo 
patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským 
koutem.
quadri »  (100 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky 
nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.
penta »  (120 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky 
nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň-
ským koutem.

Nedávno nově zrekonstruovaný hotel CAPO NORD**** (Viale Toni Gardin) leží přímo u pláže 
v severní části ostrova Albarella. Klientům nabízí recepci, restauraci s panoramatickým výhledem, 
prostornou zahradu, Wi-Fi, půjčovnu kol, využívání bazénu ve sportovním centru vzdáleném cca 
500 m, soukromou pláž a velké parkoviště. Všechny elegantně vybavené pokoje mají vlastní so-
ciální zařízení, minibar, telefon, trezor, klimatizaci, TV/SAT a balkon, v přízemí venkovní posezení. 
Na vyžádání jsou k dispozici pokoje s bezbariérovým přístupem a jednolůžkové pokoje.

Vzdálenost od pláže: »  20 m.

snídaně polopenze plná penze

A
30. 03. – 20. 04. 
14. 09. – 02. 11.

10630 15160 18100

B
20. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 14. 09.

12780 17310 20250

c 01. 06. – 06. 07. 14360 18850 21770

D 06. 07. – 03. 08. 16050 20540 23450

E 03. 08. – 17. 08. 20760 25180 28050

F 17. 08. – 07. 09. 18660 23190 26130

vilky bez bazénu  vilky s bazénem

V3 
trilo 6

V4 
quadri 8

V5 
penta 10

V4P 
quadri 8

V5P 
penta 10

A
13. 04. – 08. 06. 
07. 09. – 19. 10.

24450 31620 39530 40450 46880

B 08. 06. – 06. 07. 27760 35670 45780 55640 64760

c 06. 07. – 03. 08. 48890 59650 73880 79170 92850

D 03. 08. – 17. 08. 57280 67330 82950 88520 103420

E 17. 08. – 24. 08. 41660 53150 67510 62390 72240

F 24. 08. – 07. 09. 31740 40500 51990 58380 67860

V ceně » : snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém po-
koji, klimatizace, plážový servis (11.05. - 08.09.).
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 114.
Slevy 3. a 4. osoba » : 3. osoba 5-11 let ...15% (v období A-B), ...20% (C-
F), 4. osoba 5-11 let ...10% (A-B), ...15% (C-F); 12 let a výše ...20% (A-B), 
...30% (C-F). Dítě do 5 let zdarma.
Příplatky » : postýlka 15 €/den (zdarma v období A), pokoj s výhledem na mo-
ře +10%, vše na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/
den.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00, min. pobyt 3 
noci (v období E), min. pobyt 2 noci (F).

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
sleva 20 % při objednávce do 28.12. 2018 (mimo období C a D), neplatí pro vilky s bazénem »
sleva 15 % při objednávce do 15.03. (mimo období C a D), neplatí pro vilky s bazénem »
sleva 10 % při objednávce do 30.04. »
14=10 v období 24.08. - 07.09. »

V ceně » : pronájem vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, závěrečný úklid, 
klubová karta, plážový servis (12.05. - 22.06. a 31.08. - 15.09.), ložní prádlo a ručníky (mimo 
osob na rozkládacím dvougauči).
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 114.
Vratná kauce » : nevyžaduje se, mládežnické skupiny 50 €/os.
K dokoupení » : postýlka (pro dítě do 3 let) 30 €/týden, ložní prádlo 7 €/os., 7 €/dvoulůžko, ruč-
níky 7 €/os., vše na vyžádání při rezervaci, plážový servis cca 95 €/týden.
Zvířata » : povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota, neděle 17:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod., v období 
do 08.06., 22.06. - 06.07. a od 31.08. min. pobyt 3 noci.

Albarella 
albarella.azzurro.cz »

alBarElla

LEGEnDA K MAPĚ na str. 114: 

1  TURISTICKÉ CENTRUM - informace, 
lékárna, prádelna, dětské hřiště, půjčovna 
raftů, Yacht klub, restaurace

2  RECEPCE

3  GALERIE I RUSTICI

4  CENTRUM LUKOSTŘELBY

5  TENISOVÉ CENTRUM - tenisové kurty, 
restaurace

6  GOLF HOTEL

7  KOSTEL S. NICOLAO

8  MINI ZOO

9  SPORTOVNÍ CENTRUM - bazény, pláž, 
minigolf, fotbalové hřiště, hřiště na volejbal  
a basketbal, tenisové kurty, půjčovna 
šlapadel, škola surfingu, animace, diskotéka, 
dětský klub, restaurace, zdravotník

10  OBCHODNÍ CENTRUM

11  HOTEL CAPO NORD - bazén, pláž, 
tenisový kurt, dětské hřiště, restaurace

12  TOBOGáN DO MOŘE

13  NáMĚSTÍ MERCATO

14  SPORTOVNÍ CENTRUM FIORDI - bazén, 
škola plavání, ping-pong, tenisové kurty, 
letní kino, divadlo, bar

15  NáMĚSTÍ FONTANA - lékař

16  RESTAURACE PALANCANA

17  CENTRUM SLUŽEB

18  DIAMANTOVÝ FJORD

19  MARE VOSTRUM

20  DISKOTÉKA VIP KLUB

21  RESTAURACE CASONETTO DI VALLE 

22  JEZDECKÉ CENTRUM

23  PIVNICE IL RUSTICO

24  RYBÍ TRH

25  VILLA CA´ TIEPOLO - kongresový sál, 
hudební sál, výstavy

26  SPRáVA PLáŽÍ

27  OPRAVNA KOL

více na azzurro.cz 

» GOlF hotel**** (albarella)

Elegantní a velmi pěkný hotel leží přímo u gol-
fového hřiště. Svým klientům nabízí recepci, 
restauraci s výhledem na golfové hřiště a moře, 
velkou prostornou zahradu, půjčovnu kol, ani-
mace, soukromou pláž a parkoviště. Všech 21 
pokojů je nově zrekonstruováno, nabízí vlastní 
sociální zařízení, některé s hydromasážní vanou, 
minibar, trezor, klimatizaci, TV/SAT se zapojeným 
internetem, většina disponuje balkonem.

Více informací najdete na
albarella.azzurro.cz
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