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Rosolina Mare
čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

53

HOTEL OLYMPIA***

113

RESIDENCE ACQUAMARINA

web

1

RESIDENCE WANDA

107

VILA PAGODA

web

36

VILY MARIA

web

2

VILA UMBERTO

107

22

VILA SILVIA

web

37

VILA ANNA

web

web

23

RESIDENCE EL PATIO

VILA LUISA

web

55

RESIDENCE VITTORIA

web

VILA EMANUELA

web

56

HOTEL SOLE***

113

RESIDENCE GILDO

3

VILA ARMIDA

107

109

RESIDENCE ALESSANDRO

111

RESIDENCE CASA MORO

web

VILLA GABRIELLA

web

VILA SANDRA

web

RESIDENCE INTERCONTINENTAL

web

5

APARTHOTEL MILAN***

113

VILA AURORA

web

VILA JOLANDA

web

57

RESIDENCE VERANDA

web

6

RESIDENCE TITO LIVIO

web

25

VILA MARTA

web

VILA BEATRICE

web

58

RESIDENCE MAREBELLO

web

7

RESIDENCE BELLAVISTA

web

26

VILLAGGIO TURISTICO ROSAPINETA SUD

web

RESIDENCE EDEN

web

RESIDENCE GRAZIELLA

web

8

VILA FEDERICA

web

27

RESIDENCE ISOLA

VILA GRAZIA

web

RESIDENCE IRIS

web

9

RESIDENCE PIRATA

110

28

VILA REANA

web

RESIDENCE SPORTING

RESIDENCE PEGGY

web

VILA SERENA

web

VILA BOSCOLO

web

VILA BERTA

web

60

RESIDENCE PINETA

web

VILA MARINA

web

VILA DOMINGA

web

VILA PAOLA, VILA FIORELLA

web

61

RESIDENCE DANIELE

web

11

VILLA BRENNERO

web

VILA ALIDA

web

RESIDENCE MAIREN

web

62

VILY ADRIANA

web

12

VILA ORCHIDEA

web

29

VILA LUCIA

web

VILA MEDEA

web

RESIDENCE MONICA

web

13

VILA CORTINA

web

30

RESIDENCE LIGHTHOUSE

web

VILA CA’ CLAUDIA

web

VILA PINETA

web

VILA SIVIGLIA

web

VILA NIDE

web

VILA SABRINA

web

RESIDENCE GIOVANNA

web

VILA FAUSTA

web

31

VILA YOTA

web

VILA DE SANTIS

web

VILLAGGIO TIZÉ

web

15

RESIDENCE PIAZZETTA

111

32

VILA ALPHA, BETA, OMEGA

110

RESIDENCE LAURA

web

65

RESIDENCE CORALLO

16

VILLAGGIO ROSOLINA MARE CLUB

112

VILA WALLY

web

HOTEL ALEXANDER***

113

66

VILLAGGIO MEDITERRANEO

108

17

VILA MARTINA

web

RESIDENCE DELTA

web

67

VILLAGGIO SOLMARE

108

18

VILA FONTANA

web

RESIDENCE PINI

web

68

CAMPING VILLAGE ROSAPINETA

112

19

VILA DEBORA

web

20

VILA RODIGIUM

21

RESIDENCE GERMANA

10

38

39

109

109

RESIDENCE FIUME

web

VILY EUROPINETA

web

50

VILA ROSAPANNA

web

web

VILA BIANCA

web

51

RESIDENCE SETTIMO CIELO

web

web

VILA ORNELLA

web

52

RESIDENCE MARA

web

35

730 km z Mikulova
675 km z Dolního Dvořiště
z Ružinova

59

108

RESIDENCE PARK

33

Rosolina Mare

63

Mirano, dálnice A4,
Tarvisio - Venezia

web

Rosolina (12 km)

Charakter pláže

Pobytová taxa

jemný, zlatavý písek, prostorné volné i placené, pozvolný vstup do moře;
na placené pláži jsou WC a sprchy, pro děti prolézačky, kolotoče a další atrakce.

Pro rok 2019 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2018: apartmány 10 €/apt./týden; campingy 0,60 €/os./den;
hotely 0,70 €/os./den, aparthotely 0,70 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.04. - 30.09., děti do 12 let zdarma.

Rosolina Mare je menší, nenápadné letovisko, které není tak známé jako ostatní severní
letoviska, protože se nemůže pochlubit tolika atrakcemi, velikým nebo historickým centrem.
A přesto má své turisty, kteří se pravidelně vracejí. Oceňují na něm právě tu jeho klidnou
nenápadnost, pohodu, a že si na nic nehraje a nic nepředstírá. A že poskytuje kvalitní služby
za velmi přijatelné ceny, o tom se můžete přesvědčit sami.
V Rosolina Mare a okolí najdete:
„Přiznáváme, že jsme měli kdysi obavu do Rosoliny jet, říkali jsme
si, jestli nebude pro nás příliš malá a klidná. Ale nadchlo nás, že
jsme si mohli za dobrou cenu pronajmout dokonce i vilečku, takže
jsme mohli sebou vzít našeho pejska.“
Zdeněk, Hodonín

lunapark
menší aquapark
(Sottomarina 20 km)
18jamkové golfové hřiště
(Albarella 23 km)

Proč Rosolina Mare...
Protáhlá pláž měří 8 km, a protože je místy asi 100 m široká, každý si najde nejen svůj prostor ke slunění, ale
dokonce i klid a samotu, pokud ji vyhledává. Na své si tu přijdou milovníci rybaření, mohou si vybrat možnost
chytat ryby na otevřeném moři, v přilehlé laguně nebo v řece Adige, která protéká kolem letoviska.

106

str.

Rosolina Mare nabízí unikátní spojení přírody a turistického ruchu.
Nachází se v chráněné oblasti delty Pádu (italsky Pò), která je charakteristická mnohdy až nepropustnou divočinou lesů, lagun, říček
a ramen řeky Pádu. Na své si tak přijdou nejen milovníci slunění na
krásných čistých plážích, ale i milovníci přírody v jen pár kilometrů
vzdálené botanické zahradě nazvané Delta del Pò.
Všudypřítomné zeleni je v Rosolina Mare podřízen i charakter výstavby, naprostá většina staveb jsou nevysoké vilky nebo domy
obklopené zahradou, větší domy jsou typické hlavně pro střed
letoviska, kde je soustředěna i většina obchodů, kaváren a restaurací. Můžete zde najít požadovaný klid a pohodu stejně jako
množství zábavy.
Rosolina Mare nabízí řadu restaurací a pizzerií, cukráren, obchodů,
diskotéky, půjčovny kol a čtyřkolek, jízdárnu, tenisové kurty, minigolf, různé atrakce pro děti a dětský park, nafukovací skluzavky
či bazén s tobogánem, letoviskem se lze projet vyhlídkovým vláčkem. V pondělí a čtvrtek se koná dopolední trh, každý den kromě
pátku potom malé večerní trhy v hlavním centru.
Nabízí však také nádherné široké pláže s jemným zlatavým pískem
a pozvolným vstupem do vody oceněné modrou vlajkou Evropské
unie za čistotu.

Rosolina Mare

APARTMÁNY ROSOLIN A MARE

» rosolinamare.azzurro.cz
ROSOLINA MARE

Jednotlivé apartmány ROSOLINA MARE jsou
rozmístěné po celém letovisku v různé vzdálenosti
od centra nebo pláže. K dispozici jsou apartmány
ve vícepatrových domech, residenčních komplexech
nebo menších vilách. Některé apartmány jsou umístěny v residencích, které disponují bazénem. Všechny
apartmány jsou jednoduše a účelně vybavené, mají
vlastní sociální zařízení, TV, balkon nebo zahrádku
a parkovací místo, některé jsou s klimatizací (na vyžádání, za poplatek).
» Vzdálenost od pláže: 200 - 900 m.
» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, někde s patrovou postelí, obývací pokoj
případně s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
» quadri - 3 ložnice s manželskou postelí nebo jedním až třemi lůžky, někde s patrovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.

RESIDENCE

1

WAN DA,

apartmány bez bazénu

apartmány s bazénem

A bilo
3/4

B bilo
4

C trilo
4/6

D trilo
4/6

E trilo
4/6

F quadri
7/9

A bilo
4

B trilo
4/6

C quadri
6/8

A

20. 04. – 15. 06.
07. 09. – 28. 09.

3280

3940

4600

5250

6240

7880

4600

6240

7550

B

15. 06. – 29. 06.
31. 08. – 07. 09.

4600

5250

6890

7550

8860

10180

6890

8860

10180

C

29. 06. – 13. 07.
24. 08. – 31. 08.

7490

8140

10100

11080

12700

14980

10100

12700

14980

D

13. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

10420

11730

13030

14330

16290

17920

13030

16290

17920

E

03. 08. – 17. 08.

14430

15070

16990

17960

19240

22440

16990

19240

22440

více na azzurro.cz
46 residence LAURA (Rosolina Mare)

Co potěší:
» sleva 10 % při objednávce do 08.02.
» sleva 5 % při objednávce čtyř týdnů
V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa viz str. 106.
Vratná kauce: 100 €.
K dokoupení: klimatizace 20 €/týden, přistýlka nebo postýlka 20 €/týden, ložní prádlo a ručníky 10 €/os., mikrovlnná
trouba 20 €/týden, plážový servis 80 - 90 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
» Příjezd/odjezd: sobota 15:30 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.
»
»
»
»

3

VILA ARMIDA,

2

VILA UMBERTO

18 vila FONTANA (Rosolina Mare)

Umberto

Wanda

Armida
Velmi pěkná dvoupatrová residence WANDA, oblíbená vila ARMIDA a sousední jednopatrová
vila UMBERTO se nachází blízko sebe (Via dei Gabbiani) v klidné části a blízko menšího centra
letoviska (Piazza San Giorgio). Residence nabízí klientům na soukromém oploceném pozemku společnou zahradu a vyhrazené parkovací místo pro každý apartmán, residence Wanda disponuje navíc
venkovním barbecue. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV (Armida TV/SAT), Wi-Fi
(Umberto), klimatizaci a balkon, terasu nebo v přízemí venkovní posezení.
» Vzdálenost od pláže: 50 m Armida, 150 m Wanda, Umberto.
» bilo (30-35 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně dalšími dvěma lůžky, někde s patrovou
postelí, obývací pokoj případně s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem.

Residence leží v blízkosti centra letoviska, je
vybavena výtahem a ke každému apartmánu je
vyhrazené parkovací místo. Apartmán v patře je
jednoduše a účelně vybaven, má vlastní sociální
zařízení, TV, mikrovlnnou troubu (na vyžádání, za
poplatek) a terasu.

WAN DA

WAN DA,
ARMIDA

UMBERTO

bilo 2

bilo 5

bilo 4

A

04. 05. – 15. 06.
31. 08. – 28. 09.

3280

4270

3610

B

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

5860

7490

6840

C

29. 06. – 20. 07.

7490

9770

8470

D

20. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

8800

11730

10100

E

03. 08. – 10. 08.

10260

13150

11540

F

10. 08. – 17. 08.

11540

15390

13150

Nedávno zrekonstruovaná vila se čtyřmi apartmány se nachází hned u pláže Bagno Azzurro
vzdálené 50 m. Od obou center dělí vilu cca 1
km. Nabízí ubytování v přízemí a v prvním patře,
k vile patří velký pozemek s parkovištěm a společnou zahradou. Všechny apartmány jsou jednoduše vybaveny, mají TV a mikrovlnnou troubu
(na vyžádání, za poplatek).
37 vila EMANUELA (Rosolina Mare)

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa viz
str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 10 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os.,
plážový servis 40 €/týden (květen, červen a září), 70 € (červenec, srpen),
vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
50 €/týden.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 08.06. a od 31.08. min. pobyt 7 nocí. Příjezd po 20.
hodině za poplatek 40 €.

Vila se nachází nedaleko od pláže, skládá se z několika na sebe navazujících budov, nenáročně ale
účelně zařízených. Klientům nabízí ubytovaní v přízemních (trilo 4, quadri 7) nebo patrových (trilo 5)
apartmánech s TV, klimatizací, pračkou a mikrovlnnou troubou (na vyžádání, za poplatek), k apartmánům náleží vydlážděná terasa a parkovací místo.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

VEN ETO
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Rosolina Mare

41

RESIDENCE SPORTIN G

» rosolinamare.azzurro.cz
ROSOLINA MARE

více na azzurro.cz

38 vila JOLANDA (Rosolina Mare)

bilo 6

trilo 6

A

20. 04. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

6070

7390

B

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

8930

12700

C

29. 06. – 03. 08.

12800

15960

D

03. 08. – 24. 08.

17920

21170

E

31. 08. – 07. 09.

7370

9300

Co potěší:
» sleva 5 % při objednávce do 29.03.
Residence SPORTING (Strada Sud) se nachází cca 300 m od centra, na pěkném místě obklopeném piniemi. Klientům je na soukromém pozemku k dispozici dětský bazén a bazén pro
dospělé, dětské hřiště a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny s vlastním sociálním zařízením, TV, balkonem nebo předzahrádkou. Na vyžádání
lze objednat Wi-Fi (max. 8 přístrojů), pračku (pouze typ trilo), klimatizaci (vše za poplatek) nebo
mikrovlnnou troubu.
Vila se nachází blízko pláže a zároveň nedaleko
centra s obchody, bary a restauracemi. Skládá
se ze třech budov a na společném pozemku
umožňuje parkování ve dvoře se zahradou.
Apartmány jsou jednoduše a vkusně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (za
poplatek) a terasu nebo zahrádku s venkovním
posezením, některé s výhledem na moře.

» Vzdálenost od pláže: 450 m.
» bilo - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem nebo dvougaučem a kuchyňským koutem.

VILLAGGIO

67

SOLMARE,

66

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 25 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: klimatizace 25 €/týden, přistýlka nebo postýlka 18 €/týden,
ložní prádlo 6,50 €/os., ručníky 4,50 €/os., Wi-Fi až 8 přístrojů 25 €/týden,
plážový servis 50-60 €/týden (v období 01.06. - 15.06. a 07.09. - 21.09.),
60-80 € (15.06. - 07.09.), pračka 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

MEDITERRAN EO

60 residence PINETA (Rosolina Mare)

Elegantní třípatrová residence leží cca 100 m od
centra a 400 m od pláže, v oploceném areálu
ve stínu vzrostlých pinií. Každý apartmán má na
společném pozemku vyhrazené parkovací místo.
Pěkně a účelně vybavené apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek) a balkon s venkovním posezením.

Solmare

Mediterraneo

Solmare
SOLMARE
bilo 4

trilo 6

quadri 7

A

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

8730

11130

15510

12380

14660

B

29. 06. – 13. 07.

11630

13910

20070

14980

17590

C

13. 07. – 03. 08.

13230

16420

24170

17270

19550

D

03. 08. – 17. 08.

15710

19970

26930

22440

24050

E

17. 08. – 24. 08.

14590

18240

25770

17270

19550

F

31. 08. – 07. 09.

6890

8500

13790

9520

11820

57 residence VERANDA (Rosolina Mare)

Residence se nachází v klidné části letoviska
a přitom jen pár kroků od obchodní třídy, na
jejímž konci se nachází v určitých dnech denní
nebo večerní trh a v sezóně lunapark. Apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, TV, Wi-Fi a klimatizaci (obojí na
vyžádání a za příplatek), pračku, mikrovlnnou
troubu (na vyžádání) a balkon nebo prostornou
terasu (typ Superior). Ke každému apartmánu
přísluší parkovací místo.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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Oblíbené villaggio SOLMARE (Via dei Ginepri) leží na klidném místě, cca 300 m
od centra a je vhodné pro rodiny s dětmi. Celý komplex je komfortní, rozložený na
velkém oploceném pozemku. K dispozici je bazén pro dospělé s dětskou částí, sluneční terasa s lehátky (za poplatek). Velmi příjemné villaggio MEDITERRANEO (Via
dei Ginepri) se nachází cca 200 m od centra, na pěkném místě naproti piniovému
háji. Skládá se z řadových vilek a třípatrové residence. V blízkosti vilového komplexu je
dětské hřiště, minigolf, půjčovna kol a čtyřikrát týdně se konají večerní trhy. Na soukromém pozemku je klientům k dispozici bazén se solární terasou, lehátky a slunečníky
(při včasném objednání zdarma, jinak za poplatek). Všechny apartmány jsou účelně
a moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení (typ quadri dvojí), TV a balkon, terasu nebo zahrádku s venkovním posezením. Ke každému apartmánu je vyhrazené parkovací místo. Apartmány v přízemí (Solmare) mají navíc venkovní krb. Na vyžádání při
rezervaci lze objednat Wi-Fi (pro max. 8 přístrojů), pračku, klimatizaci (vše za poplatek)
nebo mikrovlnnou troubu. Některé apartmány jsou mezonetového typu (quadri a vilka).
Na pláže z obou vilaggií jezdí v pravidelných intervalech vláček (za poplatek).
» Vzdálenost od pláže: 700 m Mediterraneo, 900 m Solmare.
» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
» quadri - 1. patro: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky.

MEDITERRAN EO
apt. trilo 6 vilka trilo 6

Co potěší:
» sleva 15 % (pouze Solmare) v období do 15.06. a od 07.09.
» sleva 5 % (pouze Mediterraneo) v období 15.06. - 22.06.
» sleva 5 % při objednávce do 29.03.
» zdarma bazén ve Villaggiu Mediterraneo při včasném objednání (omezený počet)
» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 25 € (bilo, trilo), 35 € (quadri), pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: klimatizace 25 €/týden (bilo, trilo), 50 € (quadri), přistýlka nebo postýlka
18 €/týden, ložní prádlo 6,50 €/os., ručníky 4,50 €/os., Wi-Fi až 8 přístrojů 25 €/týden,
plážový servis 50-60 €/týden (v období 01.06. - 15.06. a 07.09. - 21.09.), 60-80 € (15.06.
- 07.09.), pračka 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci, vláček na pláž cca 20 €/týden/
apt., bazén (pouze Mediterraneo) cca 35 €/os./týden, 80 €/rodina.
» Zvířata: povolena (mimo srpna v Mediterraneo), na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

RESIDENCE
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PARK
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DELTA DEL PÒ

více na azzurro.cz
24 vila AURORA (Rosolina Mare)

Isola

Velmi pěkná dvoupatrová vila leží v klidné části
letoviska a zároveň nedaleko pláže. Na soukromém oploceném pozemku je pro každý apartmán vyhrazené jedno parkovací místo. Všechny
apartmány jsou prostorné, standardně vybaveny
s TV a terasou.
Park

El Patio
29 vila LUCIA (Rosolina Mare)

Park

Isola

ISOLA

El Patio

ISOLA, EL PATIO

PARK

bilo 3

bilo 4

trilo 5

trilo 6

trilo 5

A

18. 05. – 08. 06.

4920

6570

8540

8860

8540

B

08. 06. – 22. 06.

6520

11400

14660

14980

11400

C

22. 06. – 29. 06.

8140

11730

14980

15310

12050

D

29. 06. – 03. 08.

12700

15960

19220

19870

16290

E

03. 08. – 10. 08.

13790

18600

22120

22760

18920

F

10. 08. – 17. 08.

16030

19560

22760

23410

21480

G

17. 08. – 24. 08.

13030

15640

17920

18570

16940

H

24. 08. – 31. 08.

9770

12050

13360

14010

12050

I

31. 08. – 07. 09.

6570

7220

8210

8540

7220

J

07. 09. – 14. 09.

5580

6890

7550

7880

6890

Příjemný komplex residencí ISOLA (Via della Chiesa) je postavený v mexickém stylu, leží pár kroků od pláže a cca 450 m od
centra. Na oploceném pozemku je klientům k dispozici bazén
s dětskou částí, každý apartmán má vlastní vchod a parkovací
místo. Velmi pěkná residence EL PATIO (Via dei Fagiani) leží
v piniovém hájku, nedaleko pláže a cca 450 m od centra. Klientům
je k dispozici bazén s dětskou částí, dětské hřiště a parkovací
místo. Residence PARK (Via dei Tigli) leží nedaleko centra, na
společném pozemku nabízí bazén, menší dětské hřiště, rozlehlou
zahradu a parkoviště. Všechny apartmány jsou standardně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, klimatizaci
(obojí na vyžádání, za poplatek), balkon nebo venkovní posezení
v přízemí a parkovací místo.

Co potěší:
» sleva 10 % při objednávce do 28.02.
» sleva 5 % při objednávce do 01.04.

» Vzdálenost od pláže: 150 m El Patio, 200 m Isola, 400 m
Park.
» bilo - ložnice s manželskou postelí nebo se třemi lůžky, obývací
pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
» trilo - 2 ložnice se dvěma až třemi lůžky, někde s patrovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (kuchyňský kout uklízí klienti sami), pobytová taxa viz
str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: klimatizace 25 €/týden, přistýlka nebo postýlka 10 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., Wi-Fi až 5
přístrojů 20 €/týden (max. 20 GB), vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena (mimo El Patio), na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Jednopatrová vila se nachází v poklidné části
letoviska, zároveň ve stejné vzdálenosti od obou
center. Ubytování nabízí soukromí v menší vilce
se 4 apartmány, společnou zahradu s vyhrazeným parkovacím místem pro každý apartmán.
Apartmán v 1. patře má vlastní sociální zařízení,
TV, Wi-Fi, pračku, mikrovlnnou troubu a balkon.

28 vila REANA (Rosolina Mare)

Dvoupatrová vila leží v klidné části letoviska nedaleko pláže. Residence nabízí klientům soukromí menšího residenčního domu se společnou
zahranou a parkovacím místem na oploceném
pozemku. Apartmán je jednoduše vybaven, má
vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, klimatizaci, balkon nebo venkovní posezení v přízemí.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

VEN ETO
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32

VILA ALPHA, OMEGA, BETA

» rosolinamare.azzurro.cz
ROSOLINA MARE

Omega

Alpha

více na azzurro.cz

13 residence CORTINA (Rosolina Mare)

ALPHA, OMEGA

BETA

trilo 6

trilo 5

A

11. 05. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

6240

6240

B

15. 06. – 22. 06.

7820

7820

C

22. 06. – 29. 06.

9450

9940

D

29. 06. – 06. 07.

12540

13190

E

06. 07. – 27. 07.

14010

14820

F

27. 07. – 03. 08.

12540

13520

G

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

15870

17150

H

10. 08. – 17. 08.

18600

19240

I

24. 08. – 31. 08.

11560

11890

J

31. 08. – 07. 09.

9030

10010

Co potěší:
» sleva 10% v období B-D a F-G při objednávce do 31.01.
» sleva 5% v období B-D, F-G a J při objednávce 01.02.
- 15.04.

Beta

Zrekonstruovaná residence leží na klidném místě
cca 300 m od náměstí S. Giorgio. Každý apartmán nabízí klientům parkovací místo, apartmány
mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV a klimatizaci (za poplatek) a terasu nebo venkovní
posezení.

Beta

Všechny tři vily se nachází na společném pozemku, který umožňuje parkování a zároveň slouží jako zahrada. Vila
ALPHA, vila BETA (Via Trieste) a vila OMEGA (Via della Volpe) leží nedaleko hlavního centra letoviska a jen pár
kroků od pláže. Všechny apartmány jsou pěkně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku (pouze
Beta), Wi-Fi (mimo Beta), klimatizaci (obojí za poplatek) a balkon.
» Vzdálenost od pláže: 200 m.
» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí a dalším lůžkem (Beta), obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

9

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pobytová taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: přistýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo
ručníky 10 €/os., klimatizace 25 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod. Příjezd po 21. hodině za poplatek 50 €.

RESIDENCE PIRATA

40 vila GRAZIA (Rosolina Mare)

Rodinná vila leží v klidné části letoviska a přitom nedaleko centra. Klienti mají k dispozici
oplocenou zahradu a parkovací místo ve dvoře.
Apartmány jsou pěkně vybavené, mají nově zrekonstruované sociální zařízení, dále TV, pračku,
klimatizaci (za poplatek) a balkon.

52 residence MARA (Rosolina Mare)

Příjemná residence leží přímo v centru letoviska,
poblíž mnoha obchůdků a restaurací. Residence
disponuje výtahem, parkování je možné u residence nebo v jejím okolí. Nově zrekonstruované
apartmány jsou prostorné a velmi pěkně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (za
poplatek), trezor, pračku a balkon.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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Pěkná jednopatrová residence PIRATA (Via Biancospino) stojí jen pár kroků od
pláže a cca 250 m od centra letoviska. V přízemí residence se nachází restaurace,
klientům nabízí parkovací místo pro každý apartmán. Všechny apartmány jsou standardně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV, klimatizaci a Wi-Fi (obojí
za poplatek). Apartmány typu bilo a trilo 4 jsou v přízemí, typ trilo 6 v přízemí nebo
v patře a quadri v patře, apartmány v patře mají balkon.
» Vzdálenost od pláže: 100 m.
» bilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a případně dalším
lůžkem, obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem.
» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou a patrovou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 4

trilo 6

quadri 8

A

11. 05. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

6240

6240

6240

8370

B

15. 06. – 22. 06.

7820

7820

7820

11890

C

22. 06. – 29. 06.

9280

9940

9940

12700

D

29. 06. – 06. 07.

13190

13190

13840

19220

E

06. 07. – 27. 07.

14170

14820

15470

22970

F

27. 07. – 03. 08.

13360

13520

14500

19220

G

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

16670

17150

18920

21960

H

10. 08. – 17. 08.

18920

19240

20840

24050

I

24. 08. – 31. 08.

11560

11890

11560

15640

J

31. 08. – 07. 09.

9360

10010

9360

10670

Co potěší:
» sleva 10% v období B-D a F-G při objednávce do 31.01.
» sleva 5% v období B-D a F-G a J při objednávce 01.02. - 15.04.
» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (bilo, trilo), 40 € (quadri), pobytová
taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: přistýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os., klimatizace 25 €/
týden, Wi-Fi 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Příjezd po 21.
hodině za poplatek 50 €.

15

Rosolina Mare

RESIDENCE PIAZZETTA

» rosolinamare.azzurro.cz
ROSOLINA MARE

trilo 4, trilo 5/6
A

11. 05. – 15. 06.
07. 09. – 21. 09.

6240

B

15. 06. – 22. 06.

7820

C

22. 06. – 29. 06.

9940

D

29. 06. – 06. 07.

13840

E

06. 07. – 27. 07.

15470

F

27. 07. – 03. 08.

14500

G

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

18920

H

10. 08. – 17. 08.

20840

I

24. 08. – 31. 08.

11560

J

31. 08. – 07. 09.

9360

více na azzurro.cz

65 residence CORALLO (Rosolina Mare)

Co potěší:
» sleva 10% v období B-D a F-G při objednávce do 31.01.
» sleva 5% v období B-D, F-G a J při objednávce 01.02. 15.04.

Residence PIAZZETTA (Via Francesi) leží mezi dvěma centry v letovisku a nedaleko pláže. Klientům je k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí a vyhrazené parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV,
klimatizaci (za poplatek) a balkon s venkovním posezením. Apartmány typu trilo 5/6 jsou mezonetové, mají menší
terasu v patře a zahrádku v přízemí.
» Vzdálenost od pláže: 150 m.
» trilo 4 - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
» trilo 5/6 - přízemí: obývací pokoj s gaučem, případně rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem (vhodným
pouze pro 1-2 děti), kuchyňský kout, 1. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí.

24

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pobytová taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os., klimatizace 25 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod. Příjezd po 21. hodině za poplatek 50 €.

Komfortní residence se nachází v centru a cca
600 m od pláže. Residence disponuje bazénem
a parkovacím místem na apartmán. Apartmány
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV,
trezorem, mikrovlnnou troubou, varnou konvicí,
kávovarem, pračkou, klimatizací a terasou.
48 residence DELTA (Rosolina Mare)

RESIDENCE ALESSAN DRO

Residence se nachází na okraji letoviska obklopená piniovými háji, jejíž poloha zajišťuje klidnou
dovolenou. Residence se skládá ze dvou budov,
disponuje bazénem pro dospělé a dětským bazénem, výtahem a vyhrazeným parkovištěm.
Apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, balkon s venkovním posezením a parkovací místo.

Moderní, nedávno postavená residence ALESSANDRO (Via dell´Acacia) se nachází
v klidné lokalitě plné zeleně, cca 500 m od centra a pár kroků od pláže. Residence
disponuje výtahem, garáží a oploceným parkovištěm. Všechny apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, pračku, klimatizaci, 1-2 balkony
nebo venkovní posezení v přízemí. Ke každému apartmánu náleží parkovací místo.
Typy Deluxe se nacházejí v podkroví a disponují terasou s výhledem na moře, mají
navíc fén, myčku a kávovar.
» Vzdálenost od pláže: 150 m.
» bilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
» trilo (45-50 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4

B trilo 4

A trilo 6

Deluxe trilo 5

A

04. 05. – 15. 06.

7220

7880

9520

10510

B

15. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

10100

11730

13680

15960

C

29. 06. – 20. 07.

13030

14660

17270

20200

D

20. 07. – 03. 08.
17. 08. – 24. 08.

15960

18240

21170

24430

E

03. 08. – 10. 08.

17960

20520

24050

27570

F

10. 08. – 17. 08.

20520

23410

27570

31740

G

31. 08. – 28. 09.

8860

9850

11490

13460

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (bilo, trilo), 60 € (Deluxe), pobytová
taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 200 €.
» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 10 €/dvoulůžko, ručníky 10 €, plážový servis 50 €/
týden (květen, červen, září), 80 € (červenec, srpen), vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: nepovolena.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
08.06. a od 31.08. min. pobyt 7 nocí. Příjezd po 20. hodině za poplatek 40 €.

55 residence VITTORIA (Rosolina Mare)

Residence se nachází v centru letoviska, v přízemí se nachází supermarket a od pláže ji dělí
cca 500 m. Nově zrekonstruované apartmány
mají TV, klimatizaci, pračku, balkon a parkovací
místo.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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16

VILLAGGIO ROSOLIN A MARE C LUB

» rosolinamare.azzurro.cz
ROSOLINA MARE

více na azzurro.cz
26 villaggio ROSAPINETA SUD (Rosolina Mare)

Velmi oblíbené villaggio leží na rozsáhlém pozemku přímo u pláže. Klientům je k dispozici bazén
pro dospělé, dětský bazén, vířivka, terasa se
slunečníky a lehátky. Klienti mohou využívat posilovnu, hřiště na minigolf a další sportoviště, za
poplatek je půjčovna kol, wellness a prádelna se
sušičkou. Najdete zde supermarket, bary, pizzerii,
restauraci a obchůdky. Pro děti je zde dětské hřiště, animace a miniklub. Bungalowy a mobihomy
jsou pěkně a vkusně zařízené, mají TV, klimatizaci,
Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, terasu s venkovním
posezením a vyhrazené parkovací místo.
8

vila FEDERICA (Rosolina Mare)

Velmi oblíbené villaggio ROSOLINA MARE CLUB (Via dei Francesi) se nachází v klidné části letoviska poblíž piniového hájku. Díky bezprostřední blízkosti pláže a nabízeným službám je vhodné pro rodiny
s dětmi i skupiny. Přímo u pláže se nachází bazén s dětskou a hydromasážní částí a solární terasou
s lehátky. Dále je k dispozici plážový volejbal a fotbal, stolní tenis, animace, dětské hřiště, miniklub (3-12
let), herna, fitness, barbecue, prádelna, půjčovna kol (obojí za poplatek), Wi-Fi a restaurace s pizzerií.
Všechny bungalowy, vilky a mobilhomy jsou příjemně a funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení,
TV/SAT, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, venkovní posezení a parkovací místo.
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11260

12180

B

08. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

13100

16780

17700

C

22. 06. – 29. 06.

15280

19150

20070

D

29. 06. – 06. 07.
24. 08. – 31. 08.

17100

20520

21430

E

06. 07. – 03. 08.

19610

24170

25310

F

03. 08. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

21890

26450

27360

G

10. 08. – 17. 08.

24010

28950

29850

Standard 4

Plus 4

18. 05. – 01. 06.
07. 09. – 14. 09.

9190

11030

B

01. 06. – 08. 06.

11030

12870

C

08. 06. – 15. 06.
31. 08. – 07. 09.

12870

14710

D

15. 06. – 22. 06.

14590

16420

E

22. 06. – 29. 06.

16420

18240

F

29. 06. – 06. 07.

20070

21890

G

06. 07. – 13. 07.

20980

22800

H

13. 07. – 27. 07.

22800

24630

I

27. 07. – 17. 08.

24240

26030

J

17. 08. – 24. 08.

21890

23710

K

24. 08. – 31. 08.

18240

20070

A

64 villaggio TIZÉ (Rosolina Mare)

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

mobilhome 6

8500

CAMPING VILLAGE ROSAPIN ETA

Dvoupatrové vily leží na klidném místě v letovisku
jen pár kroků od pláže a nedaleko menšího centra. Apartmány jsou nedávno zrekonstruované,
disponují TV, klimatizací, pračkou a balkonem
v patře nebo terasou v přízemí. Na soukromém
pozemku je ke každému apartmánu vyhrazeno
parkovací místo.

Villaggio se rozkládá uprostřed piniových hájů
cca 500 m od centra letoviska a díky široké
nabídce sportovních aktivit je oblíbené všemi
věkovými kategoriemi. Klientům je k dispozici
vláček na pláž, restaurace, olympijský a dětský
bazén se solární terasou, lehátky a slunečníky, 2
hydromasážní bazény (za poplatek), snack-bar,
zmrzlinárna a pizzerie. Klienti mají možnost využít prádelnu, půjčovnu kol, internet, různorodá
hřiště (vše za poplatek). Všechny apartmány jsou
účelně vybaveny s TV/SAT, telefonem, trezorem,
klimatizací (za poplatek), barbecue, balkonem
nebo venkovním posezením. Na vyžádání jsou
k dispozici i bezbariérové apartmány.

vilka 5

01. 06. – 08. 06.

» V ceně: pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, plážový servis, klimatizace.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 100 € (v hotovosti).
» K dokoupení: ložní prádlo 8 €/os., 12 €/dvoulůžko, ručníky 7 €/
os., vše na vyžádání při rezervaci, polopenze 22 €/os./den, 12 €/
děti 4-11 let, plná penze 27 €/os., 14 €/děti 4-11 let; půjčení kola
5 €/den, 18 €/týden.
» Zvířata: malého vzrůstu povolena (pouze bungalow), na dotaz.
» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 08.06. min. pobyt 4 noci.

» Vzdálenost od pláže: 10 - 100 m.
» bungalow (30 m²) - ložnice s manželskou a patrovou postelí oddělené dřevěnou přepážkou, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem.
» vilka (30 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
» mobilhome (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
68

bungalow 5
A

Camping Village ROSAPINETA se rozkládá v piniovém háji na kraji letoviska s privátní pláží
vč. služeb a sportovního vyžití, některé za poplatek. Kemp má vlastní recepci s informační
kanceláří, Wi-Fi v blízkosti hlavního obchodního centra, společnou prádelnu (na mince), lékařskou službu. V kempu najdete dva bazény (v provozu 14.05. - 16.09.) pro dospělé, s dětskou
částí, skluzavkou a vířivkou. V areálu jsou klientům k dispozici sportoviště: fotbalové a basketbalové hřiště, hřiště na malou kopanou, tenisový kurt a minigolf, na pláži hřiště na beach
volejbal a petanque. Pro klienty kempu je 01.06. - 07.09. zajištěn animační program pro děti
a dospělé, mini a junior klub. Dále kemp nabízí večerní provoz vláčku pro děti, dětská hřiště,
hernu s videohrami, posilovnu, kulečník, stolní tenis, bowling, půjčovnu kol, wellness a masáže. K občerstvení je zde několik restaurací, pizzerií, barů, z obchodů najdete supermarket,
tabák, dárkové předměty, stánky se zmrzlinou. Všechny mobilhomy jsou účelně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), terasu s venkovním posezením a lehátky
a vyhrazené parkovací místo.
» Vzdálenost od pláže: 10 - 100 m.
» Standard (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším 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.
» Plus (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. - 7. osoba za poplatek.

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. - 7. osobu)
» sleva 650 Kč/mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
» 4=3 a 7=4 v období 16.05. - 25.05.
» 7=5 v období 25.05. - 08.06. a 07.09. - 15.09.
» 7=6 v období 08.06. - 13.07. a 31.08. - 07.09.
» 14=10 v období 25.05. - 13.07. a 31.08. - 15.09.
» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Plus),
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 106.
» Vratná kauce: 100 €.
» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba od 2 let výše 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka, dětská židlička nebo vanička 2 €/den,
klimatizace 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
» Zvířata: nepovolena.
» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období 08.06 - 29.06. min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období do 08.06. a od
07.09. min. pobyt 3 noci.

V

5

Rosolina Mare

APARTHOTEL MILAN ***

» rosolinamare.azzurro.cz
ROSOLINA MARE

Rodinný aparthotel MILAN*** (Piazza San Giorgio) se nachází nedaleko písčité pláže letoviska
Rosolina Mare. Součástí hotelu je recepce, výtah, restaurace, bar, Wi-Fi, parkoviště a půjčovna
kol (za poplatek). Všechny apartmány se nachází v budově vedle hotelu, mají vlastní sociální
zařízení, fén, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, pračku, klimatizaci, topení a balkon nebo terasu v přízemí.
Apartmány typu Superior a Family Suite jsou větší, mají navíc myčku a mikrovlnnou troubu.
» Vzdálenost od pláže: 300 m.
» trilo (50-55 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj
případně s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem.

V
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Standard
trilo 5

Superior
trilo 5

Family Suite
trilo 5

A

01. 06. – 15. 06.
31. 08. – 07. 09.

12900

14130

16600

B

15. 06. – 22. 06.

16000

17220

19670

C

22. 06. – 29. 06.
24. 08. – 31. 08.

19680

20980

23580

D

29. 06. – 06. 07.

22260

23710

26270

E

06. 07. – 03. 08.

24080

25900

28460

F

03. 08. – 10. 08.

26290

27570

30140

G

10. 08. – 17. 08.

27570

28860

31420

H

17. 08. – 24. 08.

21760

23060

25670

» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, snídaně (formou bufetu), spotřeba
vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, ručníky, plážový servis, klimatizace.
» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 60 €, pobytová taxa viz str.
106.
» K dokoupení: postýlka (vč. povlečení) a dětská židlička 50 €/týden.
» Zvířata: malého vzrůstu povolena (pouze Standard), na dotaz, za poplatek
50 €/týden.
» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., min.
pobyt 3 noci.

více na azzurro.cz
30 residence LIGHTHOUSE (Rosolina Mare)

HOTEL SOLE***
polopenze

plná penze

04. 05. – 15. 06.
31. 08. – 21. 09.

6220

7810

B

15. 06. – 29. 06.

6620

8190

C

29. 06. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

6960

8500

D

03. 08. – 10. 08.

8320

9920

E

10. 08. – 24. 08.

11260

12810

A

Rodinný hotel SOLE*** (Viale dei Pini) stojí v hlavním centru letoviska a nedaleko pláže. Cca
350 m od hotelu je k dispozici na smluvní pláži bazén s dětskou částí a tobogánem (za příplatek).
Hotel má recepci, 2 výtahy, kompletně zrekonstruovanou a klimatizovanou restauraci, bar s terasou, společenskou místnost s TV a Wi-Fi, půjčovnu kol (omezený počet) a soukromé parkoviště. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, trezor, telefon, TV/SAT, klimatizaci (za příplatek)
a balkon. Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové pokoje.

Nedávno postavená residence stojí na hlavní pobřežní ulici v blízkosti pláže a nedaleko od obou
center letoviska. Residence disponuje výtahem
a vyhrazeným parkovacím místem pro každý
apartmán. Všechny apartmány jsou luxusně
vybaveny, mají TV, pračku, myčku, mikrovlnnou
troubu, klimatizaci a prostornou terasu.

25 vila MARTA (Rosolina Mare)

» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře
výběr z menu včetně nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji.
» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 106.
» Slevy 3. a 4. osoba: 3. osoba 2 roky a výše ...15%, 4. osoba 2 roky a výše
...30%. Dítě do 2 let povinně 240 Kč/den (včetně postýlky a stravy).
» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. 450 Kč/den, klimatizace 5 €/
pokoj/den.
» Zvířata: povolena (mimo restauraci), na dotaz, za poplatek 5 €/den.
» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:30 - 23:30 hod. / kdykoli do 10:00 hod.

» Vzdálenost od pláže: 350 m.

V

HOTEL

47

ALEXAN DER***,

53

Velmi pěkná samostatná jednopatrová vila leží
v klidné zóně letoviska nedaleko pláže a cca 400
m od centra. Dvoupodlažní apartmán má dvojí
sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci, balkony,
prostornou oplocenou zahradu s krbem o rozloze 500 m2 a venkovní posezení v přízemí. K ubytování patří dvě parkovací místa.

OLYMPIA***

35 vila BIANCA (Rosolina Mare)

» Olympia

» Alexander
Oba rodinné hotely stojí naproti sobě na jedné z větších obchodních tříd (Viale dei Pini), kousek od
pláže a uprostřed upravené zahrady. Hotel ALEXANDER*** má nedávno zrenovovaný bazén
s dětskou částí, hydromasážní vanu a solární terasu se slunečníky a lehátky, které jsou k dispozici
klientům obou hotelů. Hotel má recepci s trezorem, výtah, restauraci, bar s terasou, společenskou místnost s TV/SAT, Wi-Fi ve společných prostorách, snídaňový sál a soukromé parkoviště.
Hotel OLYMPIA*** je ponořen mezi piniemi, hostům je k dispozici recepce s trezorem, výtah,
restaurace, bar s terasou, společenská místnost s TV/SAT, Wi-Fi ve společných prostorách
a parkoviště s omezenou kapacitou. Všechny pokoje jsou moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, telefon, TV/SAT a balkon. Některé pokoje jsou vybaveny klimatizací a fénem, ve
vyšších patrech mají pokoje výhled na moře. Obědy a večeře se podávají v hotelu Olympia. Na
vyžádání jsou k dispozici jednolůžkové pokoje, více na azzurro.cz.
» Vzdálenost od pláže: 200 m.

» Alexander
polopenze

plná penze

A

25. 05. – 22. 06.
07. 09. – 21. 09.

9370

11960

B

22. 06. – 10. 08.
24. 08. – 31. 08.

10580

13150

C

10. 08. – 24. 08.

13570

16090

D

31. 08. – 07. 09.

9700

12280

Co potěší:
» sleva 5 % při objednávce do 01.04.
» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře
výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém
pokoji, klimatizace.
» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 106.
» Slevy 3. a 4. osoba: 2-3 roky ...50%, 4-9 let ...25%, 10 let a výše ...10%. Dítě
do 2 let povinně 300 Kč/den (včetně postýlky a stravy).
» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 7 €/den.
» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli.

Novější luxusní vila se nachází v klidné lokalitě
blízko centra a jen pár kroků od pláže. Klienti
mají k dispozici oplocenou zahradu, venkovní krb
a dvě parkovací místa na soukromém pozemku.
Všechny apartmány jsou mezonetové, moderně vybavené, mají TV, pračku, klimatizaci, Wi-Fi
a venkovní posezení.

VEN ETO
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