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C avallino lido
čís.

název

str.

1

CAMPING MIRAMARE

web

2

CAMPING MARINA DI VENEZIA

3

CAMPING CA’ SAVIO
CAMPING CA’ PASQUALI

5

CAMPING VILLAGE CAVALLINO

Cavallino Lido

web
104
web

6

CAMPING VELA BLU

7

CAMPING UNION LIDO

102

8

CAMPING ITALY VILLAGE

104

9

RESIDENCE GARUDA

101

10

HOTEL CA’ DI VALLE***

105

HOTEL CAVALLINO BIANCO***

669 km z Mikulova
616 km z Dolního Dvořiště
z Ružinova

web
103

San Donà di Piave, dálnice
A4 Tarvisio – Venezia

web

San Donà
di Piave (23 km)

C avallino Lido je rozlehlé, prostorné a dlouhé. Má tu přednost, že ať už vás přije-

Proč Cavallino Lido...

de kolik chce, vždy na pláži najdete pro sebe dostatek místa a dokonce i soukro-

Ideální místo pro všechny, kteří plánují během dovolené sportovat, jezdit na kole a chodit na dlouhé procházky. Navíc skvěle vybavené campingy nabízí hodně sportovišť pro zábavu
i protažení těla. Doporučujeme: vezměte si kola, koloběžky
a trekové hole. Celková délka cyklostezek činí 150 km.

mí. Je malou perlou benátské riviéry, zdařilým kompromisem mezi klidem, ruchem
a živostí.
V okolí najdete:
„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

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)
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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 vyškolení 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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čís.

název

str.

čís.

název

str.

11
12

VILLAGGIO LIDO

100

21

RESIDENCE TAMERICI

web

CAMPING JOKER

web

22

RESIDENCE PORTO SOLE

13

web

RESIDENCE EUROBEACH

101

23

RESIDENCE LE GINESTRE

web

RESIDENCE CA’ D’ORO

102

RESIDENCE LE DUNE

web

15

SANT’ANGELO VILLAGE

105

25

CAMPING VILLA AL MARE

web

16

RESIDENCE NUOVO SILE

100

26

RESIDENCE FARO VECCHIO

web

17

RESIDENCE VITTORIA

web

27

VILLAGGIO AL PORTICCIOLO

web

18

RESIDENCE SAN MARCO

web

RESIDENCE SOLLEONE

web

19

CAMPING RESIDENCE VILLAGE

20

RESIDENCE VILLA FARO VECCHIO

web

VILLAGGIO LE BRICCOLE

web

27
26

25

103

Charakter pláže

Pobytová taxa

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.

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.

Tento poloostrov, rozprostírající se od Jesolo Lido ze severu směrem 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 cyklistických 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 podmořského 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, 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 přímořských letovisek. Tzv. vaporetto odplouvá z přístavu několikrát za hodinu. Je
možné využít přímé linky do Benátek nebo okružní linky, která zahrnuje 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)?
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C avallino Lido

11

D

VILLAGGIO LIDO

» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

apartmán

více na azzurro.cz
18 residence SAN MARCO (Cavallino Lido)

Novější residence se nachází v klidné části, nedaleko pláže. Skládá se ze 4 residencí, které nabízí na společném pozemku bazén pro dospělé
a dětský bazén, solární terasu a parkovací místo
pro každý apartmán. Apartmány jsou pěkně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV,
klimatizaci, trezor a zahrádku v přízemí nebo balkon v patře, s venkovním krbem.
23 residence LE GINESTRE (Cavallino Lido)

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 gaučem a kuchyňským koutem.
16

Novější residence leží jen pár kroků od pláže,
nedaleko obchodů a restaurací. Na soukromém pozemku je klientům k dispozici bazén pro
dospělé a dětský bazén, Wi-Fi, solární terasa
a parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, pračku, klimatizaci a balkon nebo
venkovní posezení v přízemí.

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz
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VEN ETO

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 vyžádání kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci.

D

RESIDENCE N UOVO SILE

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 parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV,
klimatizaci, balkon nebo venkovní posezení.

bungalow

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.
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.

» 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. 99.
» Vratná kauce: 200 €, 100 €/os. mládežnické skupiny (18-24 let).
» K dokoupení: ložní prádlo 13 €/os., trezor 10 €/týden, klimatizace 40 €/týden, Wi-Fi 25 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: nepovolena.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

13

D

RESIDENCE EUROBEAC H

C avallino Lido
» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

více na azzurro.cz
24 residence LE DUNE (Cavallino Lido)

Moderní a velmi pěkná residence EUROBEACH (Via Fausta) leží přímo u pláže, nedaleko obchodů 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. lůžka (na vyžádání, za poplatek).
» bilo - ložnice s manželskou postelí a gaučem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. Možnost 6. lůžka (na vyžádání, za poplatek).
9

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.

22 residence PORTO SOLE (Cavallino Lido)

» 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., ručníky 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.

B bilo 4

C 1 trilo 7

A1 mono 4

B1 bilo 5

A

27. 04. – 25. 05.
07. 09. – 28. 09.

8210

9780

8210

8930

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 bazén, solární terasu a 1 parkovací místo na apartmán. 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.

B

25. 05. – 08. 06.

9710

12510

9710

11110

20 villaggio LE BRICCOLE (Cavallino Lido)

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

D

RESIDENCE GARUDA A, C
Garuda A

Útulný komplex tří residencí GARUDA (Via Reno) leží hned u pláže s přímým vstupem. Ve velké společné zahradě je k dispozici velký bazén pro dospělé a dětský bazén, vedle pak parkoviště, restaurace s pizzerií a bar. Garuda A jsou jednopatrové řadové residence po dvou apartmánech. Apartmány jsou pěkně a účelně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, některé klimatizaci (na vyžádání) a balkon nebo vlastní zahrádku. Většina apartmánů má výhled na moře. Garuda C (s výtahem) je residence kaskádovitě 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 kuchyňským koutem.
» bilo - ložnice se dvěma, třemi nebo čtyřmi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem 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.

Moderní residence leží v klidné části letoviska,
nedaleko pláže. Klientům nabízí vyhřívaný bazén 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, WiFi (za poplatek), trezor, klimatizaci a terasu s posezením a barbecue (mimo Smeraldo). Apartmány trilo mají navíc myčku a mikrovlnnou troubu.

Garuda C

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.

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 každý apartmán. Apartmány jsou pěkně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, klimatizaci
a zahrádku nebo terasu.
Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

VEN ETO
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C avallino Lido

14

D

RESIDENCE C A’ D’ORO

» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

trilo 6

více na azzurro.cz
27 villaggio AL PORTICCIOLO

(Cavallino Lido)

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.

Příjemné villaggio se nachází v klidné části letoviska. Villaggio je součástí přístavního komplexu
Marina del Cavallino, který nabízí možnost ukotvení 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. Villaggio 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.

» Vzdálenost od pláže: 250 m.
» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. Vhodný pro 4 dospělé a 2 děti.

» 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.

CAMPING UN ION LIDO PARK & RESORT

D

Pěkná residence CA’ D’ORO (via Tamigi) leží nedaleko pláže a asi 500 m od obchodů a restaurací. 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.

7

27 residence SOLLEONE

(Cavallino Lido)

Smart 5

Plus 5

Joy 5

Lux 5

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

A

Residence se nachází v klidné části letoviska.
Villaggio je součástí přístavního komplexu Marina del Cavallino, který nabízí možnost ukotvení
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. Residence
nabízí bazén, dětský bazén, solární terasu s lehátky 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
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Velmi oblíbený camping UNION LIDO PARK & RESORT (Via Fausta) leží přímo
u písčité pláže, nedaleko centra letoviska a pouhých 40 min. motorovou lodí od historického centra Benátek. Je považovaný za největší camping tohoto typu v Itálii. Klientům 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 výhledem na moře a krytý bazén, fitness, tenisové kurty, hřiště na malou kopanou, minigolf, 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 lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

» 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, pobytová 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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D

CAMPING RESIDEN C E VILLAGE

» cavallinolido.azzurro.cz

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

CAVALLINO LIDO

více na azzurro.cz

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.
Klidnější camping RESIDENCE VILLAGE (Via F. Barraca) se rozkládá na 9 ha pozemku a je obklopen piniovým 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.
3

» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba 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, 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 noci., kdykoli v období 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí.

D

CAMPING C A’ SAVIO
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.

Velice oblíbený camping CA’ SAVIO (Via Ca’ Savio) leží v borovicovém háji a je ideálním místem pro strávení rodinné 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, supermarket, dětské hřiště, animační programy (20.05. - 03.09.), hřiště na malou kopanou, plážový volejbal a basketbal. 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, prostorné 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.

C avallino Lido

» 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. 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, WiFi 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 noci., kdykoli v období 08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí.

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 zábavy 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, slunečníky a lehátka. Dále je k dispozici recepce, trezor,
supermarket, restaurace s pizzerií, rychlé občerstvení, bar, herna, dětské hřiště, za poplatek
Wi-Fi, prádelna a lékařské služby. Ke sportovnímu vyžití slouží různé animační programy, menší
fotbalové hřiště, plážový volejbal a basketbalové
hřiště. Mobilhomy jsou nové a moderně vybavené, 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 ostrovy Murano a Burano. Klientům je zde k dispozici 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 lehátky. 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 zařízení, klimatizaci a parkovací místo. Bungalow
Legno je bez sociálního zařízení (společné v rámci campingu).
Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

VEN ETO
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8

D

CAMPING ITALY VILLAGE

» cavallinolido.azzurro.cz

Standard Extra 4

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 privátní pláže. Je vhodný pro strávení rodinné dovolené. Klienti mají k dispozici aquapark s bazénem
pro dospělé, dětským bazénem se skluzavkami,
hydromasážní vanu, solární terasu se slunečníky a lehátky, bar u bazénu, restauraci, pizzerii,
prádelnu, různé animační programy a miniklub.
Ke sportovnímu vyžití slouží dětské hřiště, volejbalové a fotbalové hřiště, stolní tenis, půjčovna
kol a fitness centrum. Všechny maxicaravany
jsou vkusně vybaveny. Mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, klimatizaci, myčku, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi, verandu s venkovním
posezením a parkovací místo.
6

camping VELA BLU (Cavallino Lido)

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 aquaparků 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 vyhrazeno jedno parkovací místo.

5

25 camping VILLA AL MARE (Cavallino Lido)
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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

» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba 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, 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 noci, kdykoli v období
08.06. - 29.06. min. pobyt 7 nocí.

D

C AMPIN G VILLAGE C AVALLIN O

Komfortní camping se nachází přímo u privátní
pláže, v klidné lokalitě obklopené piniovým hájem. Klientům je k dispozici nový bazénový komplex s bazénem pro dospělé, dětským bazénem
se skluzavkami a hydromasážní částí, solární terasa 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 zařízení, fén, TV/SAT, myčku, mikrovlnnou troubu,
trezor, klimatizaci, Wi-Fi, verandu s venkovním
posezením a parkovací místo.

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

20. 04. – 25. 05.
14. 09. – 21. 09.

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.

» Vzdálenost od pláže: 10 - 400 m.
» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a výsuvným lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek (6. osoba je povoleno pouze dítě, max. 150 cm).

Příjemný rodinný camping se nachází v klidné
části letoviska, přímo u pláže. Klientům nabízí dětský bazén se skluzavkou, solární terasu s lehátky,
dětské hřiště, stolní tenis, animace, miniklub, restauraci, pizzerii, bar a supermarket. Za poplatek
je k dispozici vířivka, prádelna a půjčovna kol. Přímo v kempu jsou organizovány výlety na kolech
po okolí. Všechny obytné jednotky mají vlastní
sociální zařízení, TV nebo TV/SAT, klimatizaci, WiFi a krytou terasu s posezením. Typ Marina a Perla
mají navíc trezor. Typ Mini Venezia má myčku, typ
Aurora má myčku a mikrovlnnou troubu.

A

Baia San
Marco 4

Baia
C lassic 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.
Komfortní CAMPING VILLAGE CAVALLINO (Via delle Batterie) leží přímo u písčité pláže,
v klidné lokalitě obklopené piniovým hájem. Klientům nabízí recepci, restauraci s pizzerií, supermarket, 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 volejbal 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, C lassic (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.

» 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., klimatizace 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.
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SAN T’AN GELO VILLAGE

C avallino Lido
» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

více na azzurro.cz

Lodí do Benátek

Velmi oblíbené SANT’ANGELO VILLAGE (Via Fr. Baracca) leží uprostřed zeleně a přímo u privátní pláže. Klientům nabízí aquapark s vyhřívaným bazénem pro nejmenší, dětským bazénem s tobogány, skluzavkami
a jinými atrakcemi, bazén pro dospělé s hydromasážní částí. V Parku růží 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, dětské hřiště, Wi-Fi (za poplatek), supermarket, restaurace s pizzerií, snack
bar a animace pro děti i dospělé. Na pláži pak hřiště na beachvolley, petanque a dětské hřiště. Všechny obytné jednotky mají vlastní sociální zařízení, 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.
» C aravan 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 pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo dvěma gauči (určeno pro max. 2
dospělé a 2 děti do 10,99 let). Krytá, uzavíratelná veranda s kuchyňským koutem.
» Maxicaravan Midi, S 5 (18 m², 22 m²) - ložnice s manželskou postelí,
ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem (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 kuchyňským koutem (určeno pro max. 4 dospělé a 2 děti do 10,99 let).
» Maxicaravan C omfort Tre 7 (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským
koutem (určeno pro max. 6 dospělých a 1 dítě do 10,99 let).

V

10

C aravan

Maxicaravan

LS 5

S4

Midi 5

S5

S6

C omfort
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 Caravan 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 období 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.

Chcete-li navštívit Benátky nebo některý z přilehlých 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 přímořských letovisek.
Tzv. vaporetto odplouvá z přístavu několikrát za
hodinu. Je možné využít přímé linky do Benátek nebo okružní linky, která zahrnuje i ostrovy
Murano a Burano. Cesta na náměstí San Marco
trvá cca 30 minut.
Jedna plavba: cca 7 €
C elodenní jízdenka: 20 € (neomezený počet plaveb na všech dostupných linkách, v rámci 24 hod.)

Týdenní jízdenka: 60 €

D

HOTEL C A’ DI VALLE***
Economy
snídaně

polopenze

Elegance

jednolůžkový

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

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.
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.

» 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%.

VEN ETO
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