Calabria
• je špicí italské boty a je zároveň regionem, který už našlapuje do jiného světadílu,
vše už je tu jiné, i když pořád tak trochu ještě známé; sluneční zář, příroda, historie,
chutě jídla i příroda okolo
• o co míň má (naštěstí) tento kraj průmyslu, o to víc neporušené přírody svým
návštěvníkům nabízí, patří sice k nejvyprahlejším, ale je atraktivní svou kombinací
majestátních hor a čistého moře, často obojího v těsné vzájemné blízkosti v podobě
úchvatného pobřeží
• nejvýznamnější turistickou destinací posledních let je Vatikánský mys, Capo
Vaticano, kde v uplynulém desetiletí vznikla za podpory Evropské unie řada
luxusních prázdninových vesniček, některé z nich najdete i v našem katalogu
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Praia a Mare

Villaggio La Mantinera

»» praiaamare.azzurro.cz
z Mikulova

1595 km

z Dolního Dvořiště

1230 km

z Ružinova

1570 km

Lagonegro Nord, dálnice A3 Salerno Reggio Calabria. Ze sjezdu dále po SS18
(36 km).
Praia - Aiete - Tortora
Reggio Calabria (252 km), Lamezia
Terme (137 km)

Villaggio LA MANTINERA se nachází nedaleko pláže, na překrásném místě obklopeném zelení
středomořské vegetace, od centra letoviska je vzdáleno cca 2,5 km. Součástí villaggia je recepce,
Wi-Fi, bar, restaurace s pizzerií (možnost dokoupení stravy), supermarket, lékárna, dětské hřiště
a parkoviště (možnost i hlídaného parkoviště mimo areál villaggia, za poplatek). V rámci klubové
karty (zahrnuta v ceně) je plážový servis, použití kanoe a potápění (zdarma 2 hod.), tenisový kurt
(zdarma 3 hod.), volejbalové a basketbalové hřiště, bazén, animace (01.06. - 30.09.), kolektivní
kurzy tance, tenisu a jízdy na kanoe (jsou-li v daném období pořádány). Apartmány jsou umístěny
ve zděných vilkách, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT a verandu nebo terasu.
»» Vzdálenost od pláže: 500 m.
»» bilo (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, prostorný obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 5

A

04. 05. – 25. 05.
07. 09. – 28. 09.

7170

8140

B

25. 05. – 08. 06.
31. 08. – 07. 09.

8470

10100

C

08. 06. – 22. 06.

11400

13030

D

22. 06. – 06. 07.
24. 08. – 31. 08.

14330

15960

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klubová karta, plážový servis, závěrečný úklid.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 65.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 6 €/os., polopenze 15 €/os./den, parkovací místo 3,50 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, mimo období 28.07. - 18.08.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 11:00 hod.

Praia a Mare je jedno z největších letovisek severní Kalábrie. Jméno Praia
znamenalo ve starořečtině „pláž“ a dříve se v místě nacházela jen malá rybářská vesnička, která se jmenovala Praia
d´Aieta („Aietská pláž“). I nyní turisty přitahuje především nádherná pláž dlouhá
5 km, táhnoucí se podél celého městečka,
za níž se zvedají kopce a hory, které chrání
letovisko před chladným počasím z vnitrozemí. Dominantou pobřeží v jižní části městečka je soukromý ostrov Dino, proslulý krásnými podmořskými jeskyněmi, Azurovou a Lví,
do nichž se pořádají výlety. Za ostrovem
pláž postupně přechází v členité pobřeží se
spoustou zátok a jeskyní, mnohdy přístupných pouze z moře, nebo cestičkou, která
vede po skalách na pobřeží. V Praia a Mare
najdete i dostatek zábavy a sportovního vyžití, nachází se zde např. jeden z největších
aquaparků jižní Itálie.

charakter pláže
jemný i hrubší písek s kamínky, vstup do moře
pozvolný pouze na okraji.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018: 1,50 - 2 €/os./den.

Scalea

Villaggio Mediterraneo

»» scalea.azzurro.cz
z Mikulova

1605 km

z Dolního Dvořiště

1528 km

z Ružinova

1580 km

Lagonegro - Nord, dálnice A3 Salerno Reggio Calabria
Scalea
Reggio Calabria (240 km),
Lamezia Terme (126 km)
Scalea patří mezi nejnavštěvovanější a nejznámější kalábrijská letoviska. Jejím symbolem je strážní věž na pláži Torre Talao, která
byla postavena v 15. století. Nad ní se na pahorku tyčí starý normanský hrad, ke kterému
vedou úzké uličky historické části městečka
Scalea Vecchia s paláci, kostely a tradiční
zástavbou. Podél moře se pak rozkládá nová
část Scalea Nuova, kde se nacházejí moderní hotely a residenční komplexy, restaurace,
bary a obchody.

charakter pláže
mono 4

Villaggio MEDITERRANEO je situováno přímo na pláži, na klidném místě, stranou od rušného nočního života,
a přitom nedaleko centra města. Villaggio je vhodné zejména pro rodinnou dovolenou s dětmi, neboť je oplocené a je zde přímý vstup na pláž, bez nutnosti přecházet silnici. Klientům je k dispozici bar, animace (červenec,
srpen), stolní tenis, privátní pláž s hřištěm na plážový volejbal a nehlídané parkoviště. V komplexu se nachází
25 zděných bungalowů, které jsou jednoduše vybaveny vlastním sociálním zařízením (vhodné především pro
nenáročné klienty).
»» Vzdálenost od pláže: 10 m.
»» mono - ložnice s manželskou postelí a dvěma lůžky nebo patrovou postelí, kuchyňský kout na kryté terase.

A

04. 05. – 25. 05.
28. 09. – 26. 10.

5860

B

25. 05. – 22. 06.
31. 08. – 28. 09.

6460

C

22. 06. – 13. 07.

7490

»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 65.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 7 €/os., 10 €/dvoulůžko.
»» Zvířata: na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod.

jemný i hrubší písek s kamínky, vstup do moře
pozvolný pouze na okraji.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018: 1 €/os./den.

Calabria
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Santa Maria
del Cedro

Residence PRIMAVERA CLUB

»» santamariadelcedro.azzurro.cz
z Mikulova

1620 km

z Dolního Dvořiště

1540 km

z Ružinova

1610 km

Lagonegro Nord - Maratea, dálnice A3
Salerno - Reggio Calabria.
Marcellina (3,7 km).
Reggio Calabria (215 km), Lamezia
Terme (120 km)
Santa Maria del Cedro je přímořskou částí
staré vesničky, která je vzdálená cca 5 km
od pobřeží. Příjemné, moderní letovisko je
součástí oblasti zvané Riviera dei Cedri,
pojmenované podle citrusů typických pro
tuto oblast. V současnosti nabízí vše, co si
může návštěvník ke strávení příjemné dovolené přát, moderní hotely a residence,
obchody, restaurace i bary.

charakter pláže
hrubší písek i oblázky, prudčeji se svažující
vstup do moře.

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

Santa Maria del Cedro

Residence PRIMAVERA CLUB je menší oblíbené prázdninové středisko, ležící
v klidném místě na pobřeží Riviera dei Cedri, s přímým vstupem na privátní pláž.
Nejbližší supermarket je vzdálen cca 100 m, lékárna a obchody 400 m. Komplex se
skládá z hotelové části (2 patra bez výtahu) a depandance, ve které jsou také hotelové pokoje (všechny v přízemí a s vlastním vchodem), a residence. Residenční část
je tvořena jednopatrovými budovami. Klientům je k dispozici recepce, restaurace,
bar s Wi-Fi, diskotéka, dětské hřiště a parkoviště. V rámci klubové karty (v období 09.06. - 15.09.) je plážový servis, kolektivní kurzy plavby na kánoích, půjčení
kanoe a šlapadel, denní a večerní animace, aerobik, miniclub (3-6 let) a babyclub
(7-10 let). Za poplatek jsou také organizované výlety lodí, aquapark, rafting, jízda
na vodních lyžích, potápění, fotbalové hřiště, tenisový kurt a trekking. Apartmány
jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení (typ quadri dvojí), balkon v patře
a verandu v přízemí. Apartmány Superior mohou mít otevřené podkroví (loft).
»» Vzdálenost od pláže: 50 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
(Standard) nebo patrovou postelí (Superior) a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, podkrovní ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem (Standard) nebo patrovou postelí (Superior)
a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, podkrovní ložnice se dvěma lůžky a ložnice s jedním nebo dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
nebo patrovou postelí a kuchyňským koutem.

Capo Vaticano

Standard
bilo 4

Superior
bilo 4

Standard
trilo 6

Superior
trilo 6

Superior
quadri 8

A

02. 06. – 30. 06.
01. 09. – 29. 09.

3680

5750

6550

10000

12870

B

30. 06. – 14. 07.

7300

11400

13000

16420

20070

C

14. 07. – 04. 08.
25. 08. – 01. 09.

11400

16870

18470

22570

26910

D

04. 08. – 11. 08.
18. 08. – 25. 08.

17560

25540

23940

31920

38310

E

11. 08. – 18. 08.

29180

38150

35240

47810

56560

Co potěší:
»» sleva 20% při objednávce pobytu na min. 14 nocí do 29.03.
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Diamante nebo Scalea
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klubová karta (v období 09.06. - 15.09.).
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a závěrečný úklid
50 €, pobytová taxa viz str. 66.
»» K dokoupení: polopenze 16 €/os./den (v období A,B).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: neděle 17:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod.

Villaggio Agrumeto

»» capovaticano.azzurro.cz
z Mikulova

1820 km

z Dolního Dvořiště

1742 km

z Ružinova

1795 km

Pizzo, dálnice A3 Salerno - Reggio
Calabria

mono 3

bilo 4

bilo 6

A

01. 06. – 15. 06.
07. 09. – 28. 09.

5250

6240

7550

B

15. 06. – 22. 06.

5640

7010

8080

C

22. 06. – 06. 07.

5930

7590

8470

D

06. 07. – 13. 07.

7470

9680

11360

E

13. 07. – 20. 07.
24. 08. – 31. 08.

8630

11240

13520

F

20. 07. – 27. 07.

10230

13190

15470

G

27. 07. – 03. 08.

11430

14660

16940

H

03. 08. – 10. 08.

16990

20390

22670

I

10. 08. – 17. 08.

21160

24690

26960

J

17. 08. – 24. 08.

14000

17000

19280

K

31. 08. – 07. 09.

6700

8380

10110

Ricadi (2 km)
Reggio Calabria (100 km), Lamezia
Terme (70 km)
Capo Vaticano (Vatikánský mys) není na rozdíl od jiných letovisek jedním místem, ale celou oblastí, která je charakteristická četnými
zátokami, písčitými plážemi, útesy a skalami,
které lemují pobřeží. V okolí se pak nacházejí
turistické residenční komplexy, obklopené
záplavou typické středomořské vegetace,
jež je plná barev a podmanivých vůní. Výchozím a nejmalebnějším místem oblasti je
městečko Tropea, vystavěné na útesu nad
azurově průzračným mořem. Capo Vaticano
je bezesporu jedním z nejpůvabnějších míst
Kalábrie.

charakter pláže
bílá písčitá pláž, někde s oblázky, skalnaté
útesy, volná i placená.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018:
0,50 - 1,50 €/os./den.

66

Calabria

Villaggio AGRUMETO leží na klidném místě u překrásné zátoky Baia di Tonno. Od centra města
San Nicoló di Ricadi je vzdáleno 2,5 km, od Tropei 9 km. Minimarket je vzdálen 300 m. Klientům je
k dispozici recepce, Wi-Fi (za poplatek) ve společných prostorách, bar, restaurace, samoobslužná
jídelna, dětské hřiště, bazén s dětskou částí a vířivkou, solární terasa se slunečníky a lehátky (omezený
počet) a parkoviště. Součástí villaggia je tenisový kurt (1 hodina zdarma), volejbal, minigolf a basketbal,
stolní tenis. V rámci miniklubu jsou pořádány zábavné animační programy a sportovní kolektivní kurzy.
V první části komplexu, která se nachází u moře, je umístěn bazén, obchodní, stravovací a zábavní
zařízení, amfiteátr pro animaci, stejně tak jako podstatná část apartmánů. Mezi první a druhou terasou
jsou opět umístěny některé z apartmánů. Druhá terasa má převýšení 45 metrů od moře, zde se mimo
jiné nachází parkoviště. Tyto terasy jsou mezi sebou propojeny jak asfaltovou cestou, tak chodníky pro
pěší. Třetí terasa má převýšení 48 metrů od moře. Jedna její část slouží rovněž jako parkoviště, v další
části je park her pro děti. Apartmány jsou velmi jednoduše vybavené, určené pro nenáročné klienty,
mají vlastní sociální zařízení a jen malá větrací okna.
»» Vzdálenost od pláže: 100 m.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a dalším lůžkem, kuchyňský kout na zastřešené verandě.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s jednou nebo dvěma patrovými postelemi, kuchyňský kout na zastřešené verandě.

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 31.01.
»» sleva 10% při objednávce od 01.02. do 30.04.
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Ricadi
»» zdarma 60 minut na tenisovém kurtu
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, plážový servis (v období 29.05. - 22.07. a 03.09. 30.09., omezený počet).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: výměna ložního prádla 10 €/os., ručníky 10 €/os., plážový servis 15 €/den v období 22.07. - 03.09. (omezený počet), Wi-Fi
cca 1,50 €/hod.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.
min. pobyt 7 nocí, kratší pobyt na vyžádání.

Capo Vaticano

Villaggio Athragon

»» capovaticano.azzurro.cz
Capo Vaticano

mono 2

mono 4

bilo 4

A

27. 04. – 29. 06.
21. 09. – 26. 10.

5750

6890

8040

B

29. 06. – 06. 07.

7680

9100

10150

C

06. 07. – 20. 07.
31. 08. – 14. 09.

9120

10750

11730

D

20. 07. – 27. 07.

9380

11310

12840

E

27. 07. – 03. 08.

9580

11730

13680

F

03. 08. – 10. 08.

15010

19680

22720

G

10. 08. – 17. 08.

19080

25650

29500

H

17. 08. – 24. 08.

14690

18810

21760

I

24. 08. – 31. 08.

10100

12010

13540

J

14. 09. – 21. 09.

6710

7990

9090

více na azzurro.cz

» hotel COSTA AZZURRA*** (Capo Vaticano)

Villaggio ATHRAGON leží v blízkosti pláže, cca 7 km od města Tropea a je ideálním místem pro
rodinnou rekreaci. Součástí villaggia je recepce s trezorem, Wi-Fi (za poplatek, ve společných prostorách), bar s TV, zahrada s dětským hřištěm a tenisový kurt (1 hodina zdarma). V rámci klubové karty je
k dispozici bazén, plážový servis, animace a miniklub, stolní tenis a parkoviště. Za poplatek jsou výlety a potápění, transfer z letiště nebo do Tropei. Apartmány jsou umístěny na čtyřech úrovních, téměř
všechny jsou přízemní, mají vlastní sociální zařízení a většinou kuchyňský kout na venkovní verandě.
Za příplatek jsou k dispozici apartmány v 1. řadě, nejblíže moři.
»» Vzdálenost od pláže: cca 20 - 60 m dle jednotlivých typologií.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky nebo rozkládacím dvougaučem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s patrovou postelí nebo se dvěma lůžky.

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 28.02.
»» zdarma klubová karta pro děti do 5 let
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Ricadi
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, klubová karta (v období 23.06. - 09.09.) 15 €/os./týden, 8 €/děti 5-8 let, pobytová taxa
viz str. 66.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka 10 €/den, ručníky 10 €/os., apartmán v 1. řadě
50 €/týden, Wi-Fi 10 €/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. /sobota do 10:00 hod., na
vyžádání kdykoli.

Residence Heaven

Hotel leží na jednom z nejkrásnějších míst
s kouzelnými plážemi v okolí, pouhých 9 km
od letoviska Tropea. Rodinné vedení zajišťuje
perfektní služby a výbornou kalábrijskou kuchyni. Součástí residence je recepce, restaurace,
bar, místnost s TV, bazén pro dospělé a dětský
bazén, minimarket, dětské hřiště, barbecue
a privátní parkoviště. U recepce a u bazénu je
k dispozici Wi-Fi. Na pláž Groticelle jezdí v pravidelných intervalech minibus.
Více informací najdete na
capovaticano.azzurro.cz

» residence SAN LEO (Briatico)

centrální část

Residence HEAVEN leží na klidném místě s výhledem na Liparské ostrovy.
Od centra, ve kterém jsou obchody a veškeré další služby, je vzdálena cca 2,5
km. Residence je rozdělena na centrální část a depandance, které jsou od sebe
vzdáleny cca 900 m. Centrální část je cca 550 m od pláže Santa Maria a 1000
m od pláže Grotticelle, depandance je cca 600 m od pláže Santa Maria a 900 m
od pláže Grotticelle. V centrální části je k dispozici recepce, Wi-Fi (za poplatek),
bar, restaurace (možnost zakoupení stravy) a malá prodejna místních produktů.
V rámci klubové karty (u depandance vždy zdarma a u centrální části v období
29.06. - 31.08. povinně za poplatek) je klientům k dispozici bazén, fotbalové
a volejbalové hřiště, stolní tenis, miniklub, stolní fotbal, parkoviště, obousměrný
transfer na pláž, v období 29.06. - 31.08. navíc animace a kolektivní sportovní
kurzy. Apartmány v centrální části jsou v jednopatrových residencích, v depandance v přízemních budovách. Všechny mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon nebo terasu.
»» Vzdálenost od pláže: 550 - 1 000 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
případně s gaučem (trilo 5) nebo rozkládacím dvougaučem (trilo 6) a kuchyňským koutem.

depandance

trilo 4

trilo 5

trilo 6

trilo 4

trilo 5

trilo 6

A

06. 04. – 01. 06.
21. 09. – 26. 10.

5910

6570

7550

-

-

-

B

01. 06. – 29. 06.
07. 09. – 21. 09.

7550

7880

8540

6570

7550

7880

C

29. 06. – 27. 07.
31. 08. – 07. 09.

11730

13030

14010

11080

11730

13030

D

27. 07. – 03. 08.
24. 08. – 31. 08.

16610

17920

18570

15310

16610

17920

E

03. 08. – 24. 08.

24370

26610

28540

23410

25970

27890

Co potěší:
»» zdarma klubová karta v apartmánech depandance
»» zdarma klubová karta v apartmánech v centrální části v období do 29.06. a od 31.08.
»» zdarma transfer z a na železniční stanici
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €/pobyt, klubová karta 15 €/os./týden (od 4
let, v období 29.06. - 31.08., pouze u apartmánů v centrální části), pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 8 €/os., ručníky 5 €/os., Wi-Fi 5 €/týden, polopenze 150 €/os./
týden, 120 € /děti do 12 let, plná penze 220 €/os./týden, 200 €/děti do 12 let.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 5 kg), za poplatek 70 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:30 hod.

Residence se nachází na klidném vyvýšeném
místě s výhledem na moře, asi 750 m od moře,
1 km od centra letoviska Briatico, 2 km od písčité pláže. Klientům je k dispozici dětské hřiště
a společný sál.
Více informací najdete na
briatico.azzurro.cz
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Capo Vaticano

Residence Esmeraldo

»» capovaticano.azzurro.cz
Capo Vaticano

více na azzurro.cz

» hotel*** residence OLD RIVER
(Capo Vaticano)

Komplex se nachází v lokalitě Torre Ruffa, cca 2
km od centra městečka Ricadi a cca 7 km od
známého města Tropea. Rozlehlá residence je
obklopena zahradou s bujnou středomořskou
vegetací a je rozdělena na hotelovou a residenční část. Klientům je k dispozici recepce, restaurace s kalábrijskou kuchyní, bar, společenská
místnost s TV, Wi-Fi, bazén, dětské, volejbalové
a fotbalové hřiště, stolní tenis a parkoviště.

» residence ESPERIA (Capo Vaticano)

Residence ESMERALDO leží na pláži Grotticelle, 9 km od městečka Tropea, které nabízí jak večerní
zábavu, tak obchody a restaurace. Pro klienty je k dispozici recepce, Wi-Fi (za poplatek), bar s TV,
restaurace, minimarket, parkoviště, bazén a dětský bazén se solární terasou, slunečníky a lehátky
(omezený počet), tenisové kurty (1 hod. zdarma, osvětlení za poplatek), stolní tenis, animace (cca
červenec-srpen). Zrenovované apartmány mají vlastní sociální zařízení, balkon nebo verandu, mnohé
mají výhled na moře. Nejsou akceptovány děti bez nároku na lůžko.

A

6500

7580

9030

B

15. 06. – 22. 06.

7080

8570

9810

C

22. 06. – 06. 07.

7520

9320

10390

D

06. 07. – 13. 07.

9160

11570

13460

E

13. 07. – 20. 07.
31. 08. – 07. 09.

10390

13260

15770

F

20. 07. – 27. 07.

12240

15510

18020

G

27. 07. – 03. 08.

13620

17200

19710

H

03. 08. – 10. 08.

19950

23700

26180

I

10. 08. – 24. 08.

24690

28570

31040

J

24. 08. – 31. 08.

16520

19820

22310

K

07. 09. – 14. 09.

8170

10010

11920

Hotel Grotticelle***

Residence se nachází přímo u moře, na překrásném místě, obklopená zelení středomořské
vegetace, pouhých 11 km od známého letoviska Tropea. Centrum San Nicolo di Ricadi je
vzdáleno cca 1 km, železniční zastávka je dosažitelná pěšky za několik málo minut. Klientům je
k dispozici recepce, společné barbecue, dětské
hřiště a parkoviště.
Více informací najdete na
capovaticano.azzurro.cz

» hotel LA PRINCIPESSA****
(Campora San Giovanni)

polopenze

plná penze

A

27. 04. – 29. 06.
31. 08. – 14. 09.

6790

8600

B

29. 06. – 06. 07.

7650

9580

C

06. 07. – 20. 07.

8300

10320

D

20. 07. – 27. 07.

9330

11220

E

27. 07. – 03. 08.

10100

11900

F

03. 08. – 10. 08.

13290

15070

G

10. 08. – 17. 08.

15680

17450

H

17. 08. – 24. 08.

12490

14280

I

24. 08. – 31. 08.

8210

10010

J

14. 09. – 21. 09.

6460

8110

K

21. 09. – 26. 10.

6330

7920

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 31.01.
»» sleva 10% při objednávce od 01.02. do 30.04.
»» zdarma dítě do 12 let jako 3. osoba
»» zdarma 60 minut na tenisovém kurtu
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Ricadi

Hotel stojí na klidném místě u překrásného pobřeží
Tyrhénského moře. Hotel má rodinné vedení, které si velmi zakládá na spokojenosti svých klientů.
Součástí hotelu je bazén, dětské hřiště, recepce
s trezory, výtah, Wi-Fi, restaurace, 2 bary, čítárna,
posilovna, petanque, stolní tenis, lukostřelba, tenisový kurt, hřiště na malou kopanou, prostorná
zahrada, obchůdky a hlídané parkoviště. V průběhu letní sezóny jsou pořádány zábavné animační
programy pro děti i pro dospělé.

Calabria

trilo 5

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, plážový servis (v období 27.04. - 30.07. a 03.09. 29.10., omezený počet).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka (pouze trilo) 10 €/den, výměna ložního prádla 10
€/os., ručníky 10 €/os., plážový servis (30.07. - 03.09., omezený počet)
15 €/den, Wi-Fi cca 2 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
na vyžádání kdykoli.

Vzdálenost od pláže: 250 m.
mono - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.
trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s dalším lůžkem a kuchyňským koutem. Možnost 6. lůžka (na vyžádání, za poplatek).

V
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bilo 4

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 31.01.
»» sleva 10% při objednávce od 01.02. - 30.04.
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Ricadi
»» zdarma 60 minut na tenisovém kurtu

»»
»»
»»
»»

Více informací najdete na
camporasangiovanni.azzurro.cz

mono 3
27. 04. – 15. 06.
14. 09. – 26. 10.

Hotel GROTTICELLE*** stojí na jednom z nejkrásnějších míst, u pláže Baia di Groticelle, a je
obklopen bujnou středomořskou vegetací poskytující příjemný stín v horkých letních dnech. Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi (za poplatek), bar, místnost s TV/SAT, minimarket, bazén pro dospělé a dětský bazén, terasa se slunečníky a lehátky (omezený počet) a parkoviště. V červenci
a srpnu jsou pořádány animační programy. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV,
telefon, trezor, klimatizaci a minibar (obojí za příplatek), většina pokojů má balkon.
»» Vzdálenost od pláže: 400 m.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis
(27.04. - 30.07. a 03.09. - 29.10., omezený počet).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 66.
»» Slevy 3. a 4. osoba: jako 4. osoba 2-12 let ...50%, jako 3. a 4 osoba 13 let
a výše ...30%. Dítě do 12 let zdarma jako 3. osoba (včetně lůžka a stravy).
Dítě do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: minibar nebo klimatizace 5 €/den, Wi-Fi 2 €/den, plážový servis 15
€/den (v období 30.07. - 03.09., omezený počet), na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 4 noci.

V

Capo Vaticano

Hotel*** Villaggio Marco Polo

»» capovaticano.azzurro.cz
Capo Vaticano

více na azzurro.cz
» residence PRAIA DI FUOCO
(Capo Vaticano)

Residence leží na klidném panoramatickém
místě, na jednom z nejkrásnějších míst této oblasti, na vrcholku útesu s překrásným výhledem
na okolní krajinu a moře a dokonce přímo naproti Liparskému souostroví se sopkou Stromboli. Za dobrého počasí je možno v dálce vidět
na Sicílii sopku Etnu. Skalní masiv, na kterém je
residence postavena, pochází z období čtvrtohor. Zvláštností je také pláž, která je dosažitelná
pouze z moře nebo po schůdkách vytesaných
ve skále, výhradně určených pouze pro klienty
residence. Celkem deset vilek je postaveno ve
středomořském stylu, vilky jsou od sebe vzdáleny cca 10 - 20 m, a proto jsou vhodné pro
strávení klidné dovolené uprostřed středomořské zeleně a květin.
Více informací najdete na
capovaticano.azzurro.cz

Hotel*** villaggio MARCO POLO má výhodnou pozici, do centra Santa Domenica
di Ricadi se dostanete cca za 15 minut, Tropea je vzdálena cca 4 km. Villaggio je vybudované ve svahu s krásným panoramatickým výhledem a rozdělené do tří úrovní. V první
se nachází recepce a část depandance s apartmány. Druhá část je s privátní pláží spojena soukromou cestou a dvěma výtahy (vzdáleny cca 30 m, za poplatek 0,20 €), jsou
zde apartmány a hotelové pokoje, dále pak recepce, bazén, amfiteátr s animacemi (cca
15.06. - 15.09.), fotbalové hřiště a tenisový kurt. Třetí úroveň je přímo u pláže a je tvořena
campingovou částí s barem, obchodem a restaurací (možnost dokoupení polopenze). WiFi je k dispozici u recepce, bazénu a u moře. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení a verandu nebo balkon. Hotelové pokoje Economy jsou vkusně vybaveny, mají vlastní
apartmány

mono 3

bilo 4

sociální zařízení, klimatizaci, TV, telefon, minibar a Wi-Fi. 3. a 4. lůžko je patrová postel. Na
vyžádání (za příplatek) jsou k dispozici pokoje typu Classic, které jsou prostornější.
»» Vzdálenost od pláže: 350 m.
»» mono - obývací pokoj se třemi lůžky a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s výsuvným dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, menší ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem.

trilo 5

A

01. 06. – 22. 06.
31. 08. – 28. 09.

6570

8210

9190

B

22. 06. – 06. 07.

9520

13300

16250

C

06. 07. – 03. 08.

11730

16120

20520

D

03. 08. – 10. 08.
24. 08. – 31. 08.

16120

20520

24920

E

10. 08. – 24. 08.

23090

28860

31740

» villaggio MARINELLA (Capo Rizzuto)

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis
(v období 01.06. - 22.06. a 07.09. - 28.09.).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 €, pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis (v období 22.06. - 07.09.)
90 €/týden, přistýlka 10 €/den, postýlka 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden (mimo společné prostory).
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 17:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v období 03.08. 24.08. min. pobyt 7 nocí, do 03.08. a od 24.08. min. pobyt 5 nocí.

hotel***

polopenze

plná penze

A

01. 06. – 22. 06.
31. 08. – 28. 09.

5430

6560

B

22. 06. – 27. 07.
24. 08. – 31. 08.

7180

8980

C

27. 07. – 24. 08.

10380

12150

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně kontinentální, oběd a večeře
výběr z menu, voda) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji Economy,
plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 66.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Děti do 3 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 5 €/den, pokoj Classic 2400 Kč/pokoj/týden (v období A,
B), 4485 Kč (C).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden (mimo
společné prostory).
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 17:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v období
03.08. - 24.08. min. pobyt 7 nocí, do 03.08. a od 24.08. min. pobyt 5 nocí.

Villaggio je jedinečným komplexem postaveným
přímo u překrásné pláže v malebném prostředí
plném zeleně. Od centra letoviska je vzdáleno cca 10 km a 20 km od Crotone. Součástí
villaggia je bar, diskotéka, restaurace, pizzerie,
rychlé občerstvení, minimarket, dětské hřiště,
bazén, prádelna a parkoviště. Klienti obdrží při
příjezdu kartu, kterou je nutno dobít a platí se
jí veškeré služby v komplexu. V průběhu letní
sezóny jsou pořádány denní a večerní zábavné animační programy a kolektivní kurzy tance
v rámci miniklubu a juniorklubu.
Více informací najdete na
caporizzuto.azzurro.cz
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Brancaleone

Villaggio Club Altalia

»» brancaleone.azzurro.cz
z Mikulova

1910 km

z Dolního Dvořiště

1831 km

z Ružinova

1902 km

SS dei Due Mari nebo SS 106 ionica,
dálnice A 3 Salerno – Reggio Calabria
Brancaleone
Reggio Calabria (63 km)
Brancaleone je malebné městečko ležící v jižní
části Aspromonte, 60 km od někdejšího hlavního města Kalábrie, Reggio Calabria. V oblasti Brancaleone se pěstuje vzácný bergamot
– subtropický strom, z jehož plodů a listů se
získává bergamotová silice, využívaná v parfumerii a v potravinářství. V Reggio Calabria,
které bylo roku 1908 společně s Messinou
těžce poškozeno velkým zemětřesením, doporučujeme navštívit dochovaný dóm a aragonský hrad z 15. století. Za shlédnutí stojí také Národní muzeum se sbírkami zahrnujícími
exponáty od prehistorie až do moderní doby.
Mezi nejznámnější patří “Hrdinové z Riace”,
dvě bronzové sochy z 5. století před Kristem,
nalezené náhodou roku 1972 v moři nedaleko
městečka Riace. Na sever od Brancaleone
leží historicky velmi významná města Gerace
a Locri Epizephiri – první řecké město s psaným zákoníkem z roku 660 před Kristem.

charakter pláže
privátní i volná, písčitá i oblázková; půjčovna
windsurfů.

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

Villaggio Club ALTALIA je ideálním místem ke strávení překrásné dovolené.
Villaggio leží přímo u pláže, od centra města je vzdáleno pouhých 200 m, od Sicílie pak
cca 60 km (doporučujeme navštívit). Villaggio se skládá z hotelové části a moderně
vybavených apartmánů, postavených v typickém středomořském stylu podél pláže,
obklopených subtropickou vegetací. Klientům jsou k dispozici 2 bazény se slunečníky
a lehátky, restaurace s typickou kalábrijskou kuchyní, 2 bary, místnost s TV, kongresový sál, výtah, minimarket, obchod se suvenýry, solární terasa, dětské hřiště a hlídané
parkoviště. Pro sportovně založené klienty je zde fotbalové, basketbalové a volejbalové hřistě a hřiště na petanque. V rámci klubové karty (za poplatek v období 06.07.
- 24.08.) jsou denní a večerní animační programy, piano bar, kolektivní kurzy plavání,
tenis, windsurf a cvičení s instruktorem. Moderně a nově vybavené apartmány mají
vlastní sociální zařízení (u typu C a D dvě), stropní ventilátor, TV/SAT, telefon a malou
terasu (typy mono) nebo balkon či terasu (typy bilo).
»» Vzdálenost od pláže: 20 m.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a dalším lůžkem případně rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. Možnost 5. a 6. lůžka.

Cropani Marina

A mono 3

B mono 4

C bilo 4

D bilo 5

A

18. 05. – 08. 06.
31. 08. – 28. 09.

4600

5750

6890

7350

B

08. 06. – 15. 06.

6610

7520

8210

9120

C

15. 06. – 22. 06.
24. 08. – 31. 08.

7750

8210

8890

9580

D

22. 06. – 06. 07.

9580

10950

12310

13230

E

06. 07. – 13. 07.

12310

14590

15960

17330

F

13. 07. – 10. 08.

15880

18320

20520

21740

G

10. 08. – 24. 08.

20680

24050

27890

29100

Co potěší:
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Brancaleone (800 m)
»» zdarma klubová karta pro klienty CK AZZURRO v období 18.05. - 06.07. a 24.08. 28.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
plážový servis, klubová karta (v období 18.05. - 06.07. a 24.08. - 28.09.).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 20 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ručníky 5 €/os., postýlka 30 €/týden, klubová karta (v období 06.07. 24.08.) 10 €/os. (od 6 let).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 15:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod., na
vyžádání kdykoli.

Residence Riviera del Sole

»» cropanimarina.azzurro.cz
z Mikulova

1810 km

z Dolního Dvořiště

1740 km

z Ružinova

1795 km

Lamezia Terme - Catanzaro, dálnice A3
Salerno - Reggio Calabria.
Cropani Marina (1,5 km)
Reggio Calabria (63 km)
Cropani Marina leží na straně Jónského moře
v zálivu Golfo di Squillace, který na severní
straně uzavírá mys s nádherným středověkým
hradem na ostrůvku v moři, La Castella. Pobřeží je zde poměrně ploché, teprve později
se zvedá do nepříliš vysokých kopců, místo je
ideální pro poznávání velmi zajímavého blízkého okolí jako je Isola di Capo Rizzuto, nedaleká Sellia, Crotone i působivé Catanzaro.

charakter pláže
privátní i volná, písčitá i oblázková; půjčovna
windsurfů.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2018:
- apartmány 0,60 €/os./den,
- hotel*** 0,80 €/os./den,
- hotel**** 1 €/os./den.
Taxa byla vyžadována pouze na 10 dní
pobytu. Děti do 14 let zdarma.
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Residence RIVIERA DEL SOLE leží v blízkosti pláže obklopena zelení středomořské vegetace. Nedaleko residence jsou 2 menší obchody (cca 200 m). Klientům je
k dispozici recepce, bazén pro dospělé, dětský bazén, 2 bary, restaurace, pizzerie,
fotbalové a basketbalové hřiště, tenisové kurty, hřiště na petanque a na střelbu z luku
a parkoviště. Wi-Fi je k dispozici u bazénu. V průběhu letní sezóny jsou v rámci mini
a junior klubu pořádány zábavné a sportovní animační programy. Za poplatek jsou
možné transfery z a na letiště, výlety a lékařská služba. Vkusně a funkčně vybavené
apartmány jsou umístěny ve dvoupatrových budovách, mají vlastní sociální zařízení,
TV (za poplatek) a terasu nebo balkon.
»» Vzdálenost od pláže: 200 m.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem,
obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 2

trilo 4

trilo 5

trilo 6

A

08. 06. – 22. 06.

2300

2950

4600

6240

B

22. 06. – 29. 06.

2440

3090

4720

6350

C

29. 06. – 06. 07.

4890

8140

9770

11400

D

06. 07. – 13. 07.

7000

8960

10590

12220

E

13. 07. – 27. 07.
24. 08. – 31. 08.

8140

10260

11890

13520

F

27. 07. – 03. 08.

9770

13030

14660

16290

G

03. 08. – 10. 08.

11080

14330

15960

17590

H

10. 08. – 17. 08.

26930

36230

37830

39440

I

17. 08. – 24. 08.

21480

27890

29500

31100

J

31. 08. – 07. 09.

6350

8960

10590

12220

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), plážový servis (od 3. řady).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 28 €/týden (pouze trilo 4 a trilo 5), ručníky 5 €/os., plážový servis
50 €/týden (1. řada), 35 € (2. řada), TV 35 €/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo psů), na dotaz, za poplatek 65 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli.

Corigliano Calabro

Camping Thurium

»» coriglianocalabro.azzurro.cz

01. 06. – 08. 06.

8270

B

08. 06. – 15. 06.

9190

C

15. 06. – 22. 06.
31. 08. – 07. 09.

10950

D

22. 06. – 29. 06.

12770

E

29. 06. – 06. 07.

16420

F

06. 07. – 27. 07.

18240

G

27. 07. – 10. 08.
17. 08. – 24. 08.

25140

H

10. 08. – 17. 08.

28730

I

24. 08. – 31. 08.

14590

J

07. 09. – 14. 09.

5520

»» Vzdálenost od pláže: 350 m.
»» mobilhome (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem
(je povoleno pouze dítě, max. 150 cm, do 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, 5. osoba
za poplatek.

1635 km

z Ružinova

1665 km

Corigliano Calabro, Sibari
Reggio Calabria (254 km), Lamezia
Terme (138 km)
Město stojí na kopci, cca 8 km od pobřeží
Jónského moře. Bylo založeno v roce 977,
v době arabských útoků. V roce 1532 zde žilo
4000 obyvatel. V Coriglianu se v 18. století začíná s produkcí lékořice, dnes se v okolí pěstují hlavně citrusy. Zajímavostí, která stojí za
vidění, je hrad Ducale, jenž se nachází v centru města a původně sloužil jako vojenské
stanoviště. Na začátku 19. století byla část
hradního příkopu darována městu a místo něj
vznikla nová ulice Via Tricario. Na druhé straně
příkopu byla vybudována zahrada. Hrad koupil arcibiskup Rossano (1971) a od něj město
Corigliano Calabro (1979). Dnes je stavba po
rozsáhlé rekonstrukci a funguje jako muzeum.

Co potěší: (slevy 7=5, 7=6, 14=8 a 14=10 platí i pro 5. osobu)
»» sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=5 v období 02.06. - 16.06. a 08.09. - 15.09.
»» 7=6 v období 16.06. - 07.07. a 01.09. - 08.09.
»» 14=8 v období 02.06. - 07.07.
»» 14=10 v období 01.09. - 15.09.
Camping THURIUM je moderní komplex, který se nachází cca 10 km od centra městečka a 60 km od Národního parku Sila. Klientům je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, rychlé občerstvení, supermarket, bar, animační
a sportovní programy, divadelní a taneční večery, dětské hřiště a stolní tenis. Za poplatek pak bazén s hydromasážní částí, slunečníky a lehátka, tenisové kurty, fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště, petanque, internet,
Wi-Fi, trezor, prádelna, lékařská služba, půjčovna kol a kanoí. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné
a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a kryté venkovní posezení, pro
každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.

1690 km

z Dolního Dvořiště

dálnice A14 Bologna/Taranto, výjezd
SS106 Ionica, směr Reggio Calabria
nebo A3 Salerno/Reggio Calabria, výjezd
Sibari/Rossano/Corigliano

Standard 4
A

z Mikulova

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 71.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/
os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den,
klimatizace 5 €/den (vše na vyžádání při rezervaci), vstup do
bazénu 25 - 85 €/4 os./týden.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli do 30.06. a od 08.09. min. pobyt 3 noci.

charakter pláže
bílý písek, přímý vstup k moři, rychle se svažující dno, volná i privátní. Plážový volejbal.

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

Villapiana Lido

Villaggio Torre Saracena

»» villapianalido.azzurro.cz

Villaggio TORRE SARACENA má jedinečnou polohu, a to přímo
u pláže, na klidném místě, v blízkosti známé archeologické oblasti
Sibari. Součástí komplexu je recepce, bar, zahrada, venkovní sprchy,
dětský koutek a kryté vnitřní parkoviště, za poplatek Wi-Fi a prádelna. V rámci klubové karty (povinně za poplatek v období 26.05. 29.09.) je plážový servis, 1 jízdní kolo u každého apartmánu, tenisový
kurt, volejbalové a fotbalové hřiště, stolní tenis, zábavné programy
s živou hudbou a karaoke, v období 14.07. - 31.08. celodenní
animační programy, kurzy latinskoamerických tanců, na vyžádání
barbecue. Je možné zajistit transfer z a na letiště nebo železniční
stanice. Zděné přízemní apartmány jsou vkusně vybavené, mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci (pouze v ložnicích, za poplatek),
verandu nebo předzahrádku s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od pláže: 20 m.
»» bilo 2/3 (cca 45 m²) - ložnice s manželskou postelí, kuchyně;
popř. (za příplatek) další lůžko nebo rozkládací gauč.
»» bilo 3/5 (cca 50 m²) - ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem
nebo rozkládacím gaučem, kuchyně; popř. (za příplatek) 2 další
lůžka nebo rozkládací dvougauč.
»» trilo 4/5 (cca 55 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se
dvěma samostatnými lůžky nebo manželskou postelí, kuchyně;
popř. (za příplatek) 1 další lůžko.
»» trilo 5/7 (cca 65 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, kuchyně; popř. (za příplatek) patrová
postel nebo 2 lůžka.
»» quadri 8 (cca 85 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně
dalším lůžkem, ložnice s manželskou postelí a jedním, případně
dvěma lůžky, obývací pokoj se dvěma výklopnými lůžky, kuchyně.

bilo 2/3

bilo 3/5

trilo 4/5

trilo 5/7

quadri 8
z Mikulova

1660 km

z Dolního Dvořiště

1604 km

8500

z Ružinova

1656 km

A

13. 04. – 25. 05.

3450

3910

4370

5290

5520

B

25. 05. – 15. 06.

4140

4830

6210

6660

C

15. 06. – 22. 06.

5470

5930

7070

7980

8670

Castrovillari - Frascineto, dálnice A3
Salerno - Reggio Calabria.

D

22. 06. – 29. 06.

6610

7300

8440

9120

9810

Villapiana Scalo (1,5 km), Sibari (13 km),
Trebisacce (11 km)

E

29. 06. – 06. 07.

10720

11630

12770

13680

14140

F

06. 07. – 13. 07.

11400

12310

13450

14370

14820

G

13. 07. – 20. 07.

11860

13000

13910

14820

15510

H

20. 07. – 27. 07.

12770

13910

14820

15730

16420

I

27. 07. – 03. 08.

16830

17730

19080

20650

24010

J

03. 08. – 24. 08.

23120

23570

28050

29630

33440

K

24. 08. – 31. 08.

13450

14140

15960

17100

24860

L

31. 08. – 07. 09.

6660

7810

9190

10340

11030

M

07. 09. – 14. 09.

5060

5520

6210

7350

8270

N

14. 09. – 05. 10.

4140

4830

5750

6440

8040

Co potěší:
»» zdarma klubová karta na 2. týden pobytu při objednávce 14 nocí
»» zdarma klubová karta pro děti do 4 let
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny a ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 € (bilo, trilo), 45 € (quadri), klubová karta 20 €/os./týden,
10 €/děti 4-10 let (v období 26.05. - 13.07. a 01.09. - 29.09.), 35 €/os./týden, 20 €/děti 4-10 let (v období
14.07. - 31.08.), pobytová taxa viz str. 71.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka 2 €/den, v období 23.06. - 31.08. 4 €/den, Wi-Fi 20 €/týden, klimatizace 10 €/den,
49 €/týden, výměna ložního prádla 10 €/os., ručníky 7 €/os., prádelna 5 €/vyprání, transfer ze železniční
stanice/z letiště na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:30 hod., kdykoli v období A-C a L-N min.
pobyt 1 noc.

Reggio Calabria (272 km), Lamezia
Terme (156 km)
Villapiana Lido se nachází na východním
pobřeží Taranského zálivu (Golfo di Taranto)
Jonského moře, mezi městečky Trebisacce
a Rossano, které leží na kopci a bylo významným střediskem literatury, teologie a umění.
Přímořská vegetace této oblasti je charakteristická olivovými a dubovými háji. Nejblíže Villapiana Lido je město Sibari, řeckého původu,
známé jako římské Thurium. Leží v přímořské
úrodné rovině, zavlažované řekami tekoucími
z hor. Sibari, o rozloze 1000 ha, patří k největším archeologickým nalezištím na světě
(např. Pompeje zabírají plochu „pouhých“ 50
ha). Rovněž se zde nachází jeskyně Grotta di
S. Angelo. Malebné pobřeží, čisté moře, bujná jihoitalská vegetace, panorama strážných
věží a již zmíněná archeologická naleziště jsou
charakteristikou této části Kalábrie.

charakter pláže
hrubší písek i oblázky, prudčeji se svažující
vstup do moře.

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

Calabria

71

