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str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

1

RESIDENCE PRIULA, GABBIANO

web

15

2

HOTEL CAPITOL***,
RESIDENCE SEA PALACE, AL MARE

web

16

BLU VILLAGE

web

29

RESIDENCE RENA BIANCA

RESIDENCE LE PALME

96

30

RESIDENCE AURORA

17

HOTEL BOLIVAR***

97

31

HOTEL BETTINA*** & HOTEL PIGALLE***,
RESIDENCE CONDOR
RESIDENCE LA RIVA

web

18

VILA KATY, NIKY

web

web

19

RESIDENCE FRANCESCA

web

5

RESIDENCE FARO, CORALLO

web

20

RESIDENCE ROSSINI

web

6

RESIDENCE NEMBER, DOMUS, BELVEDERE

web

21

HOTEL SALUS****

web

7

HOTEL AMERICAN***

web

22

MINI & MAXI HERON***

web

8

RESIDENCE ITALY, SUISSE PALACE

web

23

HOTEL HERON***, FLORIDA****

9

RESIDENCE DREAM PALACE, HELVETIA,
MARCONI

web

RESIDENCE LA PERLA

web

HOTEL NELSON***

97

11

HOTEL LUXOR & CAIRO****s

web

12

HOTEL HARRY’S***

97

13

VILLAGGIO BORGO DEI FIORI

web

RESIDENCE VERA CRUZ

web

10

50

51

54

52

Jesolo C entro

název

3

47 48
49

název

str.

web

HOTEL COLOMBO****

95

web

RESIDENCE VICENZA

web

HOTEL VENEZIA & LA VILLETTA***

95

RESIDENCE CASA LEA

94

32

RESIDENCE VILLA RITA

web

RESIDENCE PATTY

web

33

JESOLO GOLF CLUB

web

RESIDENCE NIKY

web

GREEN VILLAGE

web

50

RESIDENCE VILLA SORAYA

94

35

HOTE EDEN****

web

51

VILA NORMA

web

36

HOTEL VIENNA***

web

52

VILA ALBA, ZENITH

web

web

37

VILA BIANCA

web

53

APARTHOTEL & RESIDENCE HESPERIA****

web

VILLAGGIO SOLEADO

web

38

RESIDENCE HILDEBRAND, ADRIANA

web

RESIDENCE SANTA MONICA

web

25

HOTEL CESARE AUGUSTUS****s

web

39

RESIDENCE PAPAYA

web

HOTEL BRIONI****, VILA GENEROSA

web

26

VILA PAOLA

web

RESIDENCE SCHWEITZER

web

RESIDENCE INTERNAZIONALE, PARENZO

web

27

HOTEL LE SOLEIL****

web

RESIDENCE AUGUSTUS

web

56

VILA RAUZI

web

28

HOTEL MIAMI***

96

HOTEL MANILA***

web

57

HOTEL LONDON*** & HOTEL TRITONE***

web

RESIDENCE GIANNINA

web

58

HOTEL ALBATROS***

web

AQUAMARINA VILLAGE

web

59

PARKHOTEL CELLINI****

web

HOTEL TOLEDO***

web

Jesolo Lido

665 km z Mikulova
610 km z Dolního Dvořiště
z Ružinova

čís.

55

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

Proč Jesolo Lido...

budovy, nejdelší obchodní třídu i nejvyhlášenější diskotéky. Svá trochu nadsazená

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).

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 Jesolo Lido najdete:
hlavně když se třeba stane, že je škaredě. Je tady toho tolik

aquapark Aqualandia
(více na straně 97)

na vybrání. Proto sem s manželem rádi jezdíme. Děti nám

lunapark New Jesolandia

„V Jesolu se nemusíme bát, že se naše děti budou nudit,

nic nevyčítají a pořád s námi ještě rádi jezdí.“
N atalie, Praha

dětský park Gomma Piuma
akvárium Tropicarium
podmořský svět Sea Life
4 diskotéky
18jamkové golfové hřiště
psí pláž Bau Bau Beach

86

Z mnoha místních atrakcí upozorňujeme především na největší 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 populace. V letovisku jsou rozsáhlé pěší i běžecké stezky, je protkané 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 podmínky pro společnou dovolenou.
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Jesolo Lido Est
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81
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Jesolo Pineta

čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

83

RARK RESIDENCE

web

CAMPING PARCO CAPRARO

88
web

60

HOTEL FALKENSTEINER*****

web

72

RESIDENCE SEMIRAMIS

web

61

RESIDENCE BALI

web

73

HOTEL CHRISTIAN***

93

62

RESIDENCE GIARDINO, LARA

web

HOTEL ALTINATE***, BAIA SUL MAR****s, COPPE****

web

85

RESIDENCE ARISTON

63

RESIDENCE BENELUX

89

75

HOTEL VIANELLO***

web

86

HOTEL PICOBELLO***

web

RESIDENCE I TULIPANI

web

76

RESIDENCE IL PANFILO

91

87

JESOLO CAMPING VILLAGE

88

HOTEL CARAVELLE A MINI CARAVELLE***

93

RESIDENCE NAUTILUS

web

RESIDENCE MICHELANGELO

92

77

RESIDENCE SANTA FÉ

web

RESIDENCE YORK

web

78

RESIDENCE COSTA DEL SOL

89

65

66

RESIDENCE AQUAMARINA

web

RESIDENCE EL PALMAR

90

67

RESIDENCE RUBINO

92

79

HOTEL ORIENT & PACIFIC****

web

68

RESIDENCE MINI JET, MEXICO

web

80

RESIDENCE TORINO, DIPLOMATIC

web

HOTEL RUHL***, TERMINI****

web

81

RESIDENCE SAN NICHOLAS

91

69

RES. VILA FRANCESCA, RACHELE, AMSTERDAM

web

HOTEL SANTIAGO***, RESIDENCE HOUSTON

web

70

VILA DANIELA

web

RESIDENCE APOLLO

90

71

RESIDENCE ELLE

web

RESIDENCE BRIONI

web

82

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 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.

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 odlišné 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 obchodních 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 města 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, zábavu a rušné obchodní třídy máte na dosah v sousední části „Est“
nebo přímo v centru letoviska, vzdáleném asi 7 km, kam se lze pohodlně dopravit i veřejnou dopravou.
„Est“ je vlastně jak klidná, tak i slušně živá část. Nachází se zde
hodně různorodých ubytovacích kapacit, drahé, krásné hotely přímo 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 „C entro“. 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 diskoték 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 obchody, 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 residence, ve vzdálenější pozici od moře vyrostla zase nová čtvrť
vilek s bazénem.

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)?

„Ovest“ je sice méně rušnou částí, ale i zde najdete nákupní třídu 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.

87

Jesolo Lido Pineta

87

D

JESOLO C AMPIN G VILLAGE

» jesololidopineta.azzurro.cz

Premium 4

JESOLO LIDO PINETA

69 residence ARISTON (Jesolo Lido Pineta)

Velmi pěkné JESOLO CAMPING VILLAGE (Viale Oriente) se nachází v klidné části letoviska, obklopené piniovým 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, restaurace 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 kuchyňským koutem. 5. - 7. osoba za poplatek.
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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

» 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.

D

CAMPING PARC O C APRARO
karavan

Příjemná residence leží v piniovém háji přímo
u pláže, cca 500 m od obchodů a restaurací,
do hlavního centra vzdáleného cca 3 km jezdí místní autobus. V pětipatrové residenci je
k dispozici výtah, prádelna, parkoviště a privátní
pláž. Apartmány jsou jednoduše a funkčně vybavené, 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. Dřívější 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, oplocené parkoviště. Všechny pokoje jsou jednoduše
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, trezor, telefon a balkon. Pokoje Family jsou prostornější, 4. lůžko je vždy na
patrové posteli.

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 lednicí a 4plotýnkovým vařičem na kryté, uzavíratelné verandě. Tekoucí voda a sociální
zařízení jsou společná v rámci campingu. Caravan Aqua a mobilhomy mají vlastní sociální zařízení. Mobilhomy mají navíc TV a klimatizaci. Ke každé ubytovací jednotce náleží
jedno parkovací místo.

Více informací najdete na
jesololidopineta.azzurro.cz

» 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).

VEN ETO

20. 04. – 25. 05.

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.

více na azzurro.cz
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A

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

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, pobytová 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.
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RESIDENCE C OSTA DEL SOL

Jesolo Lido Est
» jesololidoest.azzurro.cz
JESOLO LIDO EST

více na azzurro.cz
A1 mono 4 A2 mono 4

Moderní bezbariérová residence COSTA DEL SOL (Via Altinate) nacházející se pouhých 50 m od pláže přímo na promenádě, je vhodná
pro příjemnou rodinnou dovolenou. Klienti mají k dispozici bazén s dětskou 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 bezbariérovým přístupem.
» Vzdálenost od pláže: 50 m.
» mono - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyňským koutem.
» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně s dalším lůžkem, obývací 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.
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B1 bilo 5

B2 bilo 4

C 1 trilo 6

C 2 trilo 6

5840

7060

6660

8830

8240

9150

7260

12280

11890

14070

13060

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

A

20. 04. – 25. 05.
14. 09. – 28. 09.

6270

B

25. 05. – 08. 06.
07. 09. – 14. 09.

C

BAU BAU BEACH

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.

D

RESIDENCE BEN ELUX
G mono 3

H bilo 4/5

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

A

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.
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, bazén 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.

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

Pro klienty, kteří chtějí trávit dovolenou v letovisku 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 mikročipem
- při vstupu musí majitel předložit psí pas nebo
očkovací průkaz (pejsek musí mít všechna povinná 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 vyznačené 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.

VEN ETO

89

Jesolo Lido Est

82

D

RESIDENCE APOLLO

» jesololidoest.azzurro.cz
JESOLO LIDO EST

B/C trilo 5

více na azzurro.cz
80 residence TORINO (Jesolo Lido Est)

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 kuchyňským koutem.
78

90

VEN ETO

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

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 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.

D
A mono 4

C trilo 5

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

A

82 residence BRIONI (Jesolo Lido Est)

Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz

B

RESIDENCE EL PALMAR

Residence leží ve východní části letoviska, blízko
privátní pláže a pár kroků od obchodů a restaurací, má k dispozici výtah a oplocený pozemek,
na kterém mohou klienti využívat menší parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV
a klimatizaci, některé trezor a balkon.

Obytný dům leží přímo na pláži, kousek od náměstí 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.

7810

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.

Dvoubloková residence stojí pár kroků od privátní pláže, přímo na náměstí plném obchodů
a restaurací. Klientům nabízí 2 výtahy, bazén
a kryté parkovací místo. Apartmány jsou jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální
zařízení, balkon nebo terasu.

62 residence LARA (Jesolo Lido Est)

A

27. 04. – 25. 05.
14. 09. – 21. 09.

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.
Větší residence EL PALMAR (Via Altinate) se nachází přímo u privátní pláže a nedaleko Piazza 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.

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový 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 vyžádání kdykoli v období do 08.06. a od 07.09. min. pobyt 4 noci.

76

D

RESIDENCE IL PAN FILO

Jesolo Lido Est
» jesololidoest.azzurro.cz
JESOLO LIDO EST

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 vybavené 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 kuchyňským 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.
81

A mono 4

B bilo 5

C 2 trilo 7

C 1 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

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.

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 přímým výhledem na moře. Ke každému apartmánu náleží parkovací místo.
61 residence NAUTILUS (Jesolo Lido Est)

D

RESIDENCE SAN N IC HOLAS
G mono 4
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

A

53 residence MEXICO (Jesolo Lido Est)

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.

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.

Čtyřpatrová residence leží hned u privátní pláže, 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.

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 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.

Čtyřpatrová residence je složena ze dvou samostatných budov a 110 apartmánů. Klientům nabízí dva výtahy, bazén pro dospělé a dětský bazén, 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

VEN ETO

91

Jesolo Lido Est

65

D

RESIDENCE MIC HELAN GELO

» jesololidoest.azzurro.cz
JESOLO LIDO EST

F trilo 4

F trilo 5

F trilo 6

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

A

více na azzurro.cz
62 residence GIARDINO (Jesolo Lido Est)

Residence se nachází ve východní části letoviska, pár kroků od privátní pláže a nedaleko
promenády s různými obchody, bary a restauracemi. Klientům nabízí 2 výtahy, halu s recepcí
a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální
zařízení, TV a balkon.

68 residence MINI JET (Jesolo Lido Est)

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.

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 vyžádání, 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.
67

» 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: 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.

D

RESIDENCE RUBIN O
H bilo 4
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

A
Residence se nachází ve východní části letoviska, na hlavní třídě a jen pár kroků od privátní
pláže. Klientům je k dispozici výtah a parkovací
místa. Jednoduše, ale účelně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku,
klimatizaci a 2 balkony.

77 residence SANTA FÉ (Jesolo Lido Est)

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.

Pěkná residence leží jen pár kroků od náměstí
Torino, nedaleko pláže. Svým klientům nabízí bazén pro dospělé a dětský bazén, výtah, zahradu,
dětský koutek a parkovací místa (omezený počet). Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV,
trezor, pračku a balkon.
Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz

92

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.

VEN ETO

» Vzdálenost od pláže: 250 m.
» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 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.

V

73

D

HOTEL C HRISTIAN ***

Jesolo Lido Est
» jesololidoest.azzurro.cz
JESOLO LIDO EST

více na azzurro.cz
74 hotel ALTINATE*** (Jesolo Lido Est)

Standard

jednolůžkový

snídaně

polopenze

plná
penze

snídaně

polopenze

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.

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.

V

64

Hotel se nachází ve východní části letoviska
na hlavní třídě a nedaleko pláže. Pro klienty je
k dispozici bazén, dětský bazén, solární terasa s lehátky, výtah, restaurace s pizzerií, bar,
klimatizované společné prostory a soukromé
parkoviště. Všechny pokoje jsou jednoduše vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi,
klimatizaci a balkon. Jako 4. osoba může být
pouze dítě do 7 let.

68 hotel RUHL*** (Jesolo Lido Est)

» 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: 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 rezervaci.
» 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.

D

HOTEL C ARAVELLE & MIN I C ARAVELLE***

Hotel leží ve východní části letoviska, cca 50 m
od obchodní třídy, ale přitom 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 bazén, vířivka,
solární terasa se slunečníky a lehátky, půjčování 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, klimatizaci, Wi-Fi, trezor a balkon.
68 hotel TERMINI**** (Jesolo Lido Est)

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***,
Standard

s výhledem
na moře

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.

s balkonem
a výhledem na moře

s balkonem

s balkonem a bočním
výhledem na moře

s balkonem a přímým
výhledem na moře

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

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.

Hotel leží cca 50 m od obchodní třídy, ale přitom 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 bazén, solární terasa se slunečníky a lehátky, půjčování 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

VEN ETO

93

Jesolo Lido C entro

47

D

RESIDENCE C ASA LEA

» jesololidocentro.azzurro.cz
JESOLO LIDO CENTRO

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. Klientům nabízí recepci, výtah, půjčovnu kol včetně 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 žehlícího 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 výměnou ložního prádla 3x týdně.
33 JESOLO GOLF CLUB

(Jesolo Lido Centro)

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.

Menší residence CASA LEA (Via Stelle Marine) leží v centru letoviska, v blízkosti pláže. Klienti mají k dispozici 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.
50

» 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.

D

RESIDENCE VILLA SORAYA
D2 quadri 9

Golfový club leží v klidné části letoviska. Na prostorném pozemku nabízí klientům golfové hřiště
s osmnácti jamkami, tréninkové hřiště a krytá
odpaliště. Za poplatek je k dispozici anglicky hovořící trenér. Dále je klientům k dispozici restaurace, bar, společenská místnost, šatna, úschovna
a půjčovna holí, půjčovna mechanických i elektrických vozíků, půjčovna golfových aut, obchod
s golfovým oblečením (Under armour) a pomůckami. Moderně vybavené apartmány mají vlastní
sociální zařízení, fén, TV, klimatizaci, topení a venkovní posezení v přízemí nebo balkon v patře. Ke
každému apartmánu náleží parkovací místo.
Více informací najdete na
jesololidocentro.azzurro.cz

94

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

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.

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.

VEN ETO

A

20. 04. – 25. 05.
07. 09. – 28. 09.

» 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.

» 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.

V

31

D

HOTEL VEN EZIA & LA VILLETTA***

Jesolo Lido C entro
» jesololidocentro.azzurro.cz
JESOLO LIDO CENTRO

Elegantní hotel VENEZIA & LA VILLETTA*** (Via S. Trentin) skládající se ze dvou budov, propojených nadzemním tunelem, se nachází přímo v centru letoviska a zároveň nedaleko pláže. K hotelu 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 postýlka, 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 vyžádání). Některé pokoje Classic Superior, Junior Suite a Junior Suite Superior mají kuchyňský kout (na
vyžádání při rezervaci).
» Vzdálenost od pláže: 50 m.

V

45

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.

více na azzurro.cz

Tropicarium Park

Velká výstava vzácných a zajímavých zvířat
z celého světa. Obdivovat zde můžete jak suchozemské, tak mořské živočichy od predátorů
jako jsou krokodýli až po roztomilé vačice. Největším lákadlem jsou pak rozhodně hraví tučňáci. Součástí parku je i Aquarium s množstvím
tropických a vzácných druhů ryb, mořských
koníků a medůz.

Sea Life

D

HOTEL C OLOMBO****
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

V obchodním centru Laguna Shopping můžete navštívit zajímavou výstavu sladkovodních
i mořských živočichů z celého světa. Nad vaší
hlavou zde poplavou žraloci a rejnoci, z bezprostřední blízkosti pak můžete obdivovat zajímavé
mořské hvězdy či koníky.

New Jesolandia

Co potěší:
» sleva 10% v období 19.04. - 30.10. při objednávce do 29.03.

Nedávno zrenovovaný hotel COLOMBO**** (Via Aquileia) leží v centru letoviska, nedaleko pláže i obchodní 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.

» 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.

Tématický zábavní park se nachází v centru letoviska. Na ploše 20000 m² nabízí více než 35
atrakcí od klasických pro nejmenší až po nejmodernější technologické atrakce pro starší děti
a dospělé. Nechybí zde ani odpočinkové a relaxační části s občerstvením. V průběhu sezóny
je zde pořádáno několik tématických večerů.
Park je v provozu denně od 20:00 hod.

VEN ETO
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Jesolo Lido Ovest

16

D

RESIDENCE LE PALME

» jesololidoovest.azzurro.cz
JESOLO LIDO OVEST

apartmán

více na azzurro.cz

trilo 5

Duplex trilo 6

Duplex trilo 5

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

A
5

residence FARO (Jesolo Lido Ovest)

Výhodně situovaná residence leží přímo u soukromé pláže, nedaleko obchodní třídy. Klientům
je k dispozici bazén, dětský bazén, kryté parkovací místo a výtah. Apartmán je mezonetový
s vlastním sociálním zařízením, pračkou, myčkou, TV/SAT, klimatizací a terasou s přímým výhledem na moře.

2

residence SEA PALACE
(Jesolo Lido Ovest)

Moderní residence LE PALME (Via Puccini) se nachází v západní části letoviska, nedaleko soukromé pláže a obchodní třídy, přímo naproti aquaparku Aqualandia. Menší residence, pouze s 8 apartmány, nabízí klientům bazén, dětský bazén a 2 parkovací místa pro každý apartmán. Pěkně vybavené 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

V

28

vilka

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 vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: nepovolena.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.

D

HOTEL MIAMI***

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, pračku, klimatizaci a balkon s bočním nebo přímým
výhledem na moře. V přízemí residence se nachází restaurace/pizzerie.

14 residence VERA CRUZ

(Jesolo Lido Ovest)

Větší residence leží na obchodní třídě, jen pár
kroků od soukromé pláže. Klientům je k dispozici 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.

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 terasou, 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.

VEN ETO

polopenze

A

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

Co potěší:
» sleva 5% při objednávce do 29.03.

Více informací najdete na
jesololidoovest.azzurro.cz

96

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

» 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 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. pobyt 5 nocí.

V

10

D

HOTEL N ELSON ***

Jesolo Lido Ovest
» jesololidoovest.azzurro.cz
JESOLO LIDO OVEST

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

více na azzurro.cz

4€

Do aquaparku

AQUALANDIA

Co potěší:
» sleva 10% v období 14.04. - 11.10. při objednávce do 29.03.

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).

» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, 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: 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.

» Vzdálenost od pláže: 100 m.

V
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12

kteří si zakoupí pobyt
v letovisku Jesolo Lido

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

Co potěší:
» sleva 5% při objednávce do 29.03.

V

PRO KLIENTY
CK AZZURRO,

Aquapark
Standard

» Vzdálenost od pláže: 100 m.

Jesolo Lido

D

HOTEL BOLIVAR***

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 noční 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.

SLEVA

» 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.

AQUALAN DIA 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 programy. Součástí parku je i několik míst s rychlým 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.

D

HOTEL HARRY’S***
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.

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.

» 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.
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