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•  jeden z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších regionů Itálie, protože dokáže 
naplnit a nasytit všechny smysly, okouzluje nejen krajinou a pobřežím, ale doslova 
omračuje nádherou svých starobylých měst, městeček i malých vesniček, kde 
všude můžete nacházet stopy historie

•  příhodné podnebí umožňuje plánovat dovolenou na jaro, stejně jako si zde 
prodloužit pocit léta až do října

•  neváhejte zajít jak u moře, tak při svých výletech i v té nejmenší vesničce do 
trattorie na jídlo, toskánská kuchyně je vyhlášená a určitě si poručte i místní víno, 
vino locale, žádné z nich vás nezklame
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APARtMáNy MArinA di MAssA

CAMPING iTAliA

Apartmány MARINA DI MASSA jsou umístěny především v nižších apartmánových domech a men-
ších residenčních komplexech, často obklopených zelení, ve vzdálenosti cca 300 - 1000 m od centra. 
Všechny apartmány jsou vkusně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, malou terasu, za-
hrádku nebo balkon. Doporučujeme včasnou objednávku. Vzhledem k různému rozmístění apartmánů 
není možné předem garantovat apartmány vedle či poblíž sebe, nejsou akceptovány ani požadavky na 
umístění co nejblíže moři. 

Vzdálenost od pláže: »  300 - 1 000 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí 
a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem nebo jedním lůžkem, případně patrovou postelí a kuchyňským koutem.

Camping ITALIA (Via delle Pinete) je postaven na překrásném místě, v lokalitě Partaccia u Marina 
di Massa, u písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, vhodným zejména pro rodiny s dětmi. 
Rozlehlý camping nabízí recepci, bar, minimarket, restauraci (možnost dokoupení polopenze nebo 
plné penze, ceny na vyžádání), dětské hřiště, Wi-Fi a parkoviště. Během letní sezóny jsou pořádány 
zábavné animační programy v rámci miniklubu pro děti i pro dospělé. Za poplatek je prádelna se 
sušárnou a žehlírnou. Bungalowy jsou dřevěné, nové a elegantně vybavené, mají vlastní sociální 
zařízení, TV, klimatizaci (za poplatek) a verandu s posezením. K dispozici jsou bungalowy s plážovým 
servisem v ceně (více na azzurro.cz).

Vzdálenost od pláže: »  100 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo jednou či dvěma patrovými 
postelemi, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

bilo 4 trilo 5 trilo 6

A
06. 04. – 08. 06. 
07. 09. – 26. 10.

5750 7810 9190

B
08. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

7300 9350 11630

C
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 31. 08.

14140 16380 18630

d 03. 08. – 17. 08. 15260 19750 21990

bilo 2 trilo 4 trilo 6

A 23. 03. – 08. 06. 7880 11820 14450

B 08. 06. – 29. 06. 11730 18240 22150

C 29. 06. – 03. 08. 16940 22150 26060

d 03. 08. – 17. 08. 20520 28220 32060

E 17. 08. – 24. 08. 17960 24370 28220

F 24. 08. – 31. 08. 14330 19550 22150

G 31. 08. – 07. 09. 10420 13030 16940

H 07. 09. – 28. 09. 7880 10510 14450

Co potěší:
sleva 20% při pobytu od 4 a více týdnů »
zdarma postýlka pro děti do 2 let »

V ceně » : pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, 
ložní prádlo a ručníky, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, 
jinak za poplatek 40 €). 
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 31. 
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : výměna ložního prádla a ručníků 10 €/os., klimatizace  
25 €/týden, dětský kočárek nebo židlička 15 €/týden. 
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Co potěší: 
sleva 20% při objednávce do 31.01. »
sleva 10% při objednávce od 01.02. do 29.03. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu, elektřiny a závě-
rečný úklid 60 €/týden (bilo), 65 € (trilo), pobytová taxa viz str. 31.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka (do 3 let) 25 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., vše 
na vyžádání při rezervaci. 
Zvířata » : povolena (do 10 kg), za poplatek 30 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota 10:00 hod. min. 
pobyt 7 nocí. Při kratším pobytu se platí plný počet nocí.

Marina di Massa 
marinadimassa.azzurro.cz »

z Mikulova 1016 km

z dolního dvořiště 893 km

z ružinova 1012 km

Massa, dálnice A12/E80 Genova - Pisa

Massa (4 km)

Malebné město uprostřed piniových hájů 
na úpatí Apuánských Alp, to je Marina di 
Massa. Díky své poloze vyhovuje toto leto-
visko všem, kteří rádi střídají pobyt u moře 
s příjemnými procházkami v horách. Pobřeží 
je charakteristické širokými plážemi lemo-
vanými promenádou, turisté zde najdou 
řadu obchodů, služby i zábavu všeho dru-
hu, proto jistě uspokojí požadavky každého 
návštěvníka. Marina di Massa leží cca 5 km 
jihozápadně od hlavního města provincie 
Massa-Carrara, která je celosvětově známá 
především svými mramorovými lomy. Zdejší 
mramor proslavil ve svých dílech i Miche-
langelo.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.  
Výše taxy v roce 2018: 0,75 €/os./den.

MArinA Di MAssA

»  residence COnTinEnTAL (Tirrenia)

»  GrEEn PArK resort**** (Tirrenia)

více na azzurro.cz 

Residence stojí v centru letoviska, pár metrů od 
pláže. Komplex se skládá ze dvou dvoupatro-
vých budov, ve kterých je cca 50 apartmánů. 
Klientům je k dispozici recepce, bazén pro do-
spělé a dětský bazén, Wi-Fi, posilovna, dětské 
hřiště, prádelna a privátní parkoviště, denní 
a večerní turnaje, použití kanoí, stolní tenis, mi-
niklub, animace a plážový servis.

V lokalitě Calambrone, severně od známého 
města Pisa stojí jedinečný komplex vhodný 
pro rodinnou rekreaci nebo pro skupiny. Sou-
částí komplexu je recepce, výtah, Wi-Fi, 2 bary, 
restaurace, 2 bazény s vířivkou, tenisový kurt 
a prostorná zahrada. 

Více informací najdete na 
tirrenia.azzurro.cz

apartmány příklad

apartmány příklad

apartmány příklad
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MirAMArE ReSORt

ReSIdeNCe lA VEnTolA

MIRAMARE resort (Viale del Tirreno) stojí cca 300 m od centra letoviska, ve kterém jsou 
veškeré obchody, restaurace, bary a diskotéky. Skládá se z centrální části s recepcí, sálem 
s TV, barem a prádelnou, kolem jsou rozloženy řadové přízemní domky s malým podkrovím. 
Klientům je k dispozici hřiště na petanque a malou kopanou, plážový volejbal, stolní tenis a ne-
hlídané parkoviště. Apartmány jsou elegantně a vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, 
fén, samostatný vchod, TV, trezor, telefon, Wi-Fi, klimatizaci (za poplatek) a zahrádku s ven-
kovním posezením.

Vzdálenost od pláže: »  70 m.
bilo  » - ložnice s rozkládacím dvougaučem, obývací pokoj s kuchyňským koutem; loft (otevřené 
patro se zábradlím): manželská postel a rozkládací křeslo.
trilo »  - ložnice s rozkládacím dvougaučem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem; loft (otevřené patro se zábradlím): manželská postel a rozkládací křeslo.

Residence LA VENTOLA (Via Nuova dei Cavalleggeri) se nachá-
zí na klidném místě Etruské riviéry, obklopená zelení piniového háje. 
Splňuje všechna kritéria pro strávení pohodové dovolené. Klientům 
je k dispozici bazén s hydromasáží, dětský bazén (v provozu cca 
25.04. - 15.10.), prostorná zahrada s dětským hřištěm, Wi-Fi a par-
kovací místo. V komplexu je bar, restaurace s pizzerií, která mimo 
vynikající pizzy nabízí různé místní speciality. Všechny apartmány jsou 
vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení (typ trilo dvě), fén, TV/
SAT, klimatizaci (za poplatek), balkon nebo malou zahrádku. Některé 
apartmány mají bezbariérový přístup.

Vzdálenost od pláže: »  200 m.
mono  » - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem a ku-
chyňským koutem.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím 
dvougaučem a kuchyňským koutem. Možnost 5. lůžka na vyžá-
dání, za poplatek.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí a dalšími dvěma lůžky, obývací 
pokoj s manželskou postelí a dalším lůžkem, kuchyňka.

bilo 5 trilo 7

A
04. 05. – 18. 05. 
07. 09. – 28. 09.

6170 8670

B 18. 05. – 01. 06. 8930 13660

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

11680 16080

d
08. 06. – 15. 06. 
24. 08. – 31. 08.

16470 22410

E 15. 06. – 29. 06. 20070 28670

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

23170 32730

G 13. 07. – 03. 08. 28470 37960

H 03. 08. – 17. 08. 32320 41040

mono 3
superior 
mono 3

bilo 4
superior 

bilo 4
trilo 7

A
02. 03. – 01. 06. 
28. 09. – 07. 12.

5380 8960 6450 10040 10400

B 01. 06. – 15. 06. 10490 14050 11560 15120 17790

C 15. 06. – 29. 06. 16010 19560 17070 20630 22940

d 29. 06. – 13. 07. 20450 24010 22770 26320 29350

E 13. 07. – 03. 08. 25260 28810 27570 31130 33080

F 03. 08. – 24. 08. 27480 30990 29760 33260 37640

G 24. 08. – 31. 08. 21450 25010 23770 27310 30530

H 31. 08. – 07. 09. 16640 20200 17880 21440 23860

i 07. 09. – 14. 09. 11280 14840 12350 15910 18530

J 14. 09. – 21. 09. 8260 11840 9330 12920 13610

K 21. 09. – 28. 09. 5740 9320 6810 10400 10760

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, kuchyňský kout uklízí klienti sami, pobytová taxa viz 
str. 32.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5. osoba 6 €/den, postýlka 6 €/den, dětská židlička 2 €/den, klimatizace 10 €/den, ložní 
prádlo nebo ručníky 10 €/os.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod., kdykoli v období do 
13.07. a od 25.08. min. pobyt 3 noci. 

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 29.03. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí.
Povinné poplatky na místě » : 65 €/os./týden (od 4 let) za spotřebu elektři-
ny, vody a plynu, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za 
poplatek 30 €), ložní prádlo a ručníky, plážový servis (15.05. - 15.09.), Wi-Fi, 
nekryté parkovací místo, pobytová taxa viz str. 32. 
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka 35 €/týden, výměna ložního prádla 16 €/os., klimati-
zace 40 €/týden (bilo), 50 € (trilo). 
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (mimo společné prostory a pláž), na dotaz, 
za poplatek 25 €/týden.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Tirrenia 
tirrenia.azzurro.cz »

z Mikulova 1000 km

z dolního dvořiště 929 km

z ružinova 996 km

Pisa - Sud, dálnice A12 Genova - Pisa

Pisa (15 km)

V srdci toskánského pobřeží, obklopena 
borovicovými háji, leží Tirrenia, někdy také 
nazývaná „Perla středomoří“, jejíž břehy 
omývá Tyrhénské moře. V minulosti byla Tir-
renia známá jako luxusní středisko pro bo-
haté obyvatele sieny. Dnes je zde poměrně 
rušné letovisko se spoustou obchodů, ka-
váren, pizzerií a barů. Více než 5 km dlouhé 
písčité pláže nabízí nejen možnosti koupání, 
ale jsou vhodné také pro příznivce windsur-
fingu. Borovicové háje vybízejí k delším pro-
cházkám nebo jízdě na kole.

charakter pláže
písčitá, pozvolný vstup do moře, volná 
i placená. 

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.  
Výše taxy v roce 2018: 1,5 €/os./den.

TirrEniA

Vada
vada.azzurro.cz »

z Mikulova 1026 km

z dolního dvořiště 949 km

z ružinova 1021 km

Rosignano - Vada, dálnice A12 Genova 
- Pisa

Vada

Letovisko láká průzračně čistým mořem, 
plážemi s bílým pískem připomínajícími 
tropické pláže a piniovými háji, které lákají 
milovníky cykloturistiky. Je vzdáleno cca 
30 km jižně od Livorna. Vada je starověkým 
městem, zmiňuje se o ní ve svých dílech 
slavný Cicero a další latinští básníci. Vada 
byla v minulosti často atakována saracén-
skými piráty, o čemž jako důkaz mimo jiné 
svědčí také četné terakotové vázy a květiná-
če na mořském dně. 

charakter pláže
písčitá, placená. 

pobytová taxa
Pro rok 2019 zatím není stanovena.  
Výše taxy v roce 2018: 
1,50 €/os./den
Děti do 14 let zdarma.
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VILLAGGIO lA CECinEllA

Moderní villaggio LA CECINELLA (Via della Cecinella) se nachází cca 800 m od pláže a je vhodné 
zejména pro rodiny s dětmi. Nedaleko je jízdárna (500 m) a kurzy surfování (2,5 km). Součástí kom-
plexu je recepce, bar, restaurace s pizzerií, minimarket, lékařská služba, půjčovna kol, bankomat, 
welness centrum a prádelna (na žetony). V rámci klubové karty je k dispozici bazén a dětský bazén 
(v provozu cca 01.04. - 30.09.), 2 tenisové kurty, tělocvična, volejbalové hřiště, petanque, dětské 
hřiště, herna (pro děti 1-5 let v doprovodu rodičů), venkovní fitness (od 15 let), Wi-Fi ve společných 
prostorách a parkovací místo. V období 08.06. - 07.09. jsou klientům k dispozici animační progra-
my, mini a junior klub a minibus na volné i placené pláže v blízkosti villaggia. Apartmány a vilky jsou 
vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem (typ A a B), klimatizací, topením, TV/SAT, telefonem 
a trezorem. Apartmány mají terasu, u vilek je k dispozici zahrádka. 

Vzdálenost od pláže: »  800 m volná, 1 km placená.
mono »  - obývací pokoj s manželskou postelí nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí, jedním lůžkem (typ C) nebo rozkládacím dvougaučem, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo »  - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvou-
gaučem a kuchyňským koutem.

apartmán vilka

A mono 4 B bilo 4 C bilo 4 d trilo 6

A
06. 04. – 01. 06. 
07. 09. – 12. 10.

10180 13760 13760 16400

B
01. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

12710 16450 16450 19070

C 29. 06. – 13. 07. 21880 30480 30480 32910

d 13. 07. – 17. 08. 30550 36810 36810 43250

E 17. 08. – 31. 08. 20190 27490 27490 30670

Co potěší: (nelze kombinovat)
sleva 20% při objednávce do 29.03. (min. pobyt 5 nocí) »
sleva 10% při objednávce v období 01.04. - 31.05. (min. pobyt 5 nocí) »
sleva 5% při objednávce v období 01.06. - 30.06. »
7=6 v období 01.04. - 01.06. a 07.09. - 13.10. »
7=5 v období 24.08. - 31.08. »

V ceně » : pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek-
třiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 
40 €), ložní prádlo, ručníky, klimatizace, klubová karta. 
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 33.
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka (včetně lůžkovin, židličky a vaničky) 5 €/den, polo-
penze 35 €/os./den, plná penze 46 /os./den (děti 3-10 let - sleva 50%).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena pouze ve vilkách (mimo bazén, pláž 
a restauraci), psi 15 €/den, kočky 10 €/den.
Příjezd/odjezd » : sobota, neděle 16:00 - 21:00 hod. / sobota, neděle do 
10:00 hod. kdykoli v období A, B. Možnost pozdního odjezdu do 17:30 
hodin, za poplatek 23 €/apt.

Marina di Cecina
marinadicecina.azzurro.cz »

z Mikulova 1031 km

z dolního dvořiště 954 km

z ružinova 1026 km

Cecina, dálnice A12/E80 Genova - Pisa

Cecina

Marina di Cecina patří mezi nejznámější 
a velmi vyhledávaná letoviska Etruské rivié-
ry, nacházející se ve střední části Toskánska. 
Má výhodnou polohu pro návštěvu Pisy (cca 
52 km) a Florencie (cca 135 km). Dlouhá a ši-
roká pláž, s volnými i placenými úseky, je le-
mována hustým pásem piniového lesa, který 
přímo vybízí k procházkám a projížďkám na 
kole. Toto středisko nabízí svým návštěvní-
kům veškerou zábavu, obchody, bary a re-
staurace, rodiny s dětmi jistě uvítají možnost 
navštívit místní aquapark. Milovníci historie 
a umění by si neměli nechat ujít návštěvu 
archeologického muzea Villa Guerrazzi - La 
Cinquantina v Cecine, kde část expozice 
funguje jako Etruskorománské muzeum.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do 
moře.

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

MArinA Di CECinA

V HOteL CluB sTEllA MArinA***

Hotel CLUB STELLA MARINA*** (Viale della Vittoria) leží u privátní pláže a cca 300 m od centra 
s bary, restauracemi a veškerými službami. Hotel nabízí vstupní halu s recepcí a Wi-Fi, místnost s TV, 
společenskou místnost, restauraci, bar, výtah a nehlídané parkoviště (omezená kapacita). Klientům 
je na pláži k dispozici bazén (v provozu 11.05. - 30.09.) se slunečníky, křesílky a lehátky. V rámci 
miniklubu (4-12 let, 09.06. - 15.09.) jsou animační programy, sportovní kurzy a turnaje, denní a ve-
černí zábavné programy. Zrenovované hotelové pokoje jsou vkusně vybavené (3. a 4. lůžko je vždy 
patrová postel), mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT, trezor, klimatizaci a balkon nebo 
terasu (pokoje s výhledem na moře). Pokoje s přímým výhledem na moře jsou určeny maximálně pro 
3 osoby, na 3. lůžku může být pouze dítě do 6 let. 

Vzdálenost od pláže: »  10 m.

standard
boční výhled 

na moře
přímý výhled 

na moře

polopenze polopenze polopenze

A
13. 04. – 01. 06. 
14. 09. – 28. 09.

8890 10490 12090

B 01. 06. – 08. 06. 9810 11400 13000

C
08. 06. – 15. 06. 
07. 09. – 14. 09.

10950 12540 14140

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

12090 13680 15280

E 22. 06. – 29. 06. 12770 14370 15960

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

14370 15960 17560

G 06. 07. – 13. 07. 15510 17100 18700

H 13. 07. – 03. 08. 17100 18700 20290

i 03. 08. – 24. 08. 21660 23260 24860

Co potěší: (časové slevy nelze navzájem kombinovat, lze kombinovat 
s dalšími níže uvedenými)

sleva 15% při objednávce do 31.12. 2018 »
sleva 12% při objednávce do 31.01. »
sleva 10% při objednávce do 29.03. »
sleva 8% při objednávce do 30.04. »
sleva 5% při objednávce do 30 dnů před nástupem »
jednolůžkový pokoj bez příplatku »
3=2 pro 1 dospělého a 2 děti 2-13 let »
2=1,5 pro 1 dospělého a 1 dítě 2-13 let »
4=3 v období do 26.05. a od 21.09. »
7=6 v období 26.05. - 22.06. a 31.08. - 21.09. »
zdarma plážový servis do 29.06. a od 31.08.  »
zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba »
zdarma děti 6-13 let v období 13.04. - 15.06. a 07.09. - 29.09. jako 3.  »
a 4. osoba

V ceně » : polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu včetně 
nealkoholických nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klima-
tizace, plážový servis (v období do 29.06. a od 31.08.). 
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 33. 
slevy 3. a 4. osoba » : 6-13 let ...50% (v období D-I), 14 let a výše ...30%. 
Dítě 6-13 let v období A-C zdarma. 
Příplatky » : plážový servis 15 €/den (v období 30.06. - 31.08.), parkovací 
místo 10 €/den. 
Zvířata » : na dotaz.
Příjezd/odjezd » : kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. 
pobyt 1 noc, v období E-I min. pobyt 3 noci.

»  camping village FrEE TiME  
(Marina di Bibbona)

»  camping FrEE BEACH (Marina di Bibbona) 
(Marina di Bibbona)

Camping byl postaven cca 800 m od centra měs-
tečka a od pláže. Součástí campingu je recepce, 
bar, Wi-Fi, restaurace s pizzerií, supermarket, 
bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazén se 
skluzavkou, dětské hřiště, stolní tenis, fotbalové 
a volejbalové hřiště a prádelna. Denně jsou pořá-
dány animace a miniklub, účast na večerních zá-
bavných programech je za příplatek. Zajímavostí 
je možnost rybaření v blízkém jezírku.

Více informací najdete na
marinadibibbona.azzurro.cz

Camping se nachází cca 400 m od centra měs-
tečka a nabízí recepci, bar, restauraci s pizzerií, 
supermarket, Wi-Fi v prostorách obchodního 
centra, bazén pro dospělé a dětský bazén se 
slunečníky a lehátky, dětské hřiště, stolní tenis, 
petanque, fotbalové a volejbalové hřiště, prá-
delnu a privátní parkoviště. Denně jsou pořádá-
ny animační programy v rámci miniklubu.

více na azzurro.cz 



TosCAnA34

ReSIdeNCe HABiTAT

Residence HABITAT (Via dei Melograni) se nachází v blízkosti borového lesa, který 
lemuje dlouhé písčité pláže a je vhodný zejména pro příznivce cykloturistiky. Komplex 
má celkem 113 apartmánů ve dvoupatrové budově, která se nachází poblíž bazénu 
a malého nákupního centra. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, bazén (v provo-
zu cca 10.06. - 10.09.), prádelna (na žetony) a parkoviště, vzdálené cca 100 m. 200 m 
od residence se nachází restaurace, bar a sportovní areál Delfino Blu, jehož součástí 
jsou 4 tenisové kurty, víceúčelové hřiště na fotbal, basketbal a volejbal, minigolf, stolní 
tenis, 2 hřiště na petanque, půjčovna kolečkových bruslí a dětské hřiště. Všechny 
apartmány jsou moderně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, 
kávovar, terasu nebo verandu.

Vzdálenost od pláže: »  300 m.
mono »  - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím křeslem a kuchyň-
ským koutem. Možnost přistýlky, na vyžádání.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem s dalším výsuvným 
lůžkem, případně s rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem.
trilo  » - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem s dalším výsuvným 
lůžkem a kuchyňským koutem. Možnost přistýlky, na vyžádání.

mono 3 bilo 4 bilo 5 trilo 6

A
18. 05. – 15. 06. 
07. 09. – 28. 09.

5420 7220 8210 12150

B
15. 06. – 13. 07. 
31. 08. – 07. 09.

9120 12050 13360 17590

C 13. 07. – 10. 08. 12380 15960 18570 22150

d 10. 08. – 17. 08. 19560 24430 26930 31740

E 17. 08. – 24. 08. 14490 19400 21800 26610

F 24. 08. – 31. 08. 12050 15640 18240 21660

Co potěší:
sleva 10% při objednávce do 30.04. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný 
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami).
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 34.
Vratná kauce » : 150 €.
K dokoupení » : postýlka 20 €/týden (bez lůžkovin), ložní prádlo a ručníky 15 €/os., při-
stýlka 1200 Kč/týden (v období A,B), 1795 Kč (C,F) a 2243 Kč (D,E). 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

MArinA Di BiBBOnA

více na azzurro.cz 

APARtMáNy MArinA di BiBBonA

Apartmány MARINA DI BIBBONA jsou umístěny převážně v jedno a dvoupatrových řadových 
vilkách nebo v menších dvoupatrových komplexech. Všechny apartmány jsou jednoduše a funkčně 
vybaveny s vlastním sociálním zařízením. Apartmány v přízemí mají terasu nebo malou předzahrád-
ku, apartmány v patře jsou s balkonem. Doporučujeme včasnou objednávku.

Vzdálenost od pláže: »  500 - 900 m.
bilo  » - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, případně patrovou postelí, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou 
postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo jedním lůžkem a kuchyňským koutem.

bilo 4 trilo 5 trilo 6

A
06. 04. – 08. 06. 
07. 09. – 26. 10.

5750 7810 9190

B
08. 06. – 29. 06. 
31. 08. – 07. 09.

7350 9420 11720

C
29. 06. – 03. 08. 
17. 08. – 31. 08.

14370 16650 18930

d 03. 08. – 17. 08. 15260 19750 21990

Co potěší:
sleva 20% při objednávce do 31.01. »
sleva 10% při objednávce od 01.02. do 31.03. »

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí.
Povinné poplatky na místě » : spotřeba vody, plynu, elektřiny a závěreč-
ný úklid 60 €/týden (bilo), 65 € (trilo), pobytová taxa viz str. 34.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : postýlka (do 3 let) 25 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., vše 
na vyžádání při rezervaci.
Zvířata » : povolena (do 10 kg), na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota 10:00 hod., min. 
pobyt 7 nocí. Při kratším pobytu se platí plný počet nocí.

Marina di Bibbona
marinadibibbona.azzurro.cz »

z Mikulova 1036 km

z dolního dvořiště 959 km

z ružinova 1031 km

La California, dálnice A12/E80 Genova 
- Pisa

Cecina (10 km), Donoratico (12 km)

Marina di Bibbona je klidným letoviskem 
v jižní části tzv. riviery Etrusků. Pobřeží 
lemují rozsáhlé pláže a staleté piniové 
háje, které sahají téměř až k pláži. Dovo-
lenou podle svých představ zde prožijí ti, 
kteří netouží po ruchu velkých středisek, 
ale dávají přednost klidnějšímu místu 
a krásné přírodě. samozřejmě zde najde-
te vše potřebné pro strávení pohodové 
dovolené - obchody, cukrárny, pizzerie 
a dětský park. Do sousedního rušnějšího 
letoviska Cecina je to cca 10 km, každé 
úterý se zde pořádají velké trhy a mimo 
jiné je zde i vodní park se skluzavkami 
a tobogány.

charakter pláže
písčitá, tmavý, hrubší písek, volná i placená, 
vstup do moře je charakteristický šikmým 
dnem, které se rychle svažuje.

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

»  camping PArK ALBATrOs (san Vincenzo) 
(Marina di Bibbona)

Camping je situován 8,5 km od San Vincenza 
a 12,5 km od Piombina. Nachází se v hustém 
borovicovém háji a svou polohou a vybavením 
je vhodný pro mládež a pro rodiny s dětmi. 
V campingu jsou 4 bazény, z toho jeden olym-
pijský bazén se slunečníky a lehátky, 2 bazény 
s lagunami, skluzavkou a dalšími atrakcemi 
a dětský bazén. Součástí komplexu jsou 2 
restaurace s pizzerií, 2 bary, lékárna a super-
market. Za poplatek jsou trezory, prádelna, 
půjčovna kol, lékařská služba, internet a Wi-Fi. 
Klientům je k dispozici dětské hřiště, stolní tenis, 
fotbalové a volejbalové hřiště, animační a spor-
tovní programy pro dospělé a děti v rámci mini 
a junior klubu.

Více informací najdete na 
sanvincenzo.azzurro.cz

apartmány příklad



TosCAnA 35

V HOteL PArAdiso VErdE***

Rodinný hotel PARADISO VERDE*** (Piazza del Forte) se nachází v blízkosti pláže 
a je obklopen překrásným piniovým hájem. Centrum letoviska je vzdáleno cca 800 me-
trů. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi v hale, restaurace, bar, bazén pro dospělé 
s dětskou částí (v provozu 15.06. - 15.09., v případě nepříznivého počasí může být uza-
vřen), vířivka, solární terasa s lehátky, dětský koutek, biliard, půjčovna kol a prostorné 
privátní parkoviště. Hotel disponuje 40 pokoji, které mají vlastní sociální zařízení, fén, 
klimatizaci, trezor, TV, telefon, minibar (na vyžádání, za příplatek), některé mají možnost 
3. a 4. lůžka (patrová postel, vhodné pouze pro děti do 14 let). Všechny pokoje mají 
společnou terasu. Pokoje Confort jsou moderněji vybaveny a mají minibar zdarma. 

Vzdálenost od pláže: »  100 m.

ReSIdeNCe rEx lo sCoGliETTo

Residence REX LO SCOGLIETTO (Via delle Sughere) se nachází 
na jednom z nejkrásnějších míst Toskánského pobřeží, u mysu Punta 
Ala, ve vzdálenosti cca 300 m od nákupního centra. Klientům je k dis-
pozici recepce, Wi-Fi, bazén (12x12 m, v provozu červen - září) se 
solární terasou se slunečníky a lehátky a oplocené parkoviště. Apart-
mány jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, klima-
tizaci (pouze typ B, u typu A stropní ventilátor), terasu nebo balkon 
a jedno parkovací místo. Typ B bilo Giardino a D trilo jsou v přízemí.
 

Vzdálenost od pláže: »  70 m pláže s bílým pískem, 200 m privátní 
pláž.
bilo »  (28-35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj 
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. U typu C je 5. 
lůžko rozkládací křeslo.
trilo  » (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, 
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A bilo 4 B bilo 4
B bilo 

Giardino 4
C bilo 4+1 d trilo 6

A
05. 05. – 09. 06. 
08. 09. – 06. 10.

11460 12840 14810 16740 22060

B
09. 06. – 30. 06. 
01. 09. – 08. 09.

16350 17720 20230 22150 27140

C 30. 06. – 07. 07. 20490 21890 23810 25770 31570

d
07. 07. – 28. 07. 
25. 08. – 01. 09.

24110 25470 26870 28800 35740

E 28. 07. – 04. 08. 25620 27000 28890 30810 37060

F 04. 08. – 25. 08. 38150 39530 41420 43350 49060

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 60 € (typ A, B), 65 € (C), 70 € (D), kuchyňský kout uklízí 
klienti sami, jinak za poplatek 25 €/pobyt, pobytová taxa viz str. 35. 
Vratná kauce » : 200 €.
K dokoupení » : postýlka 50 €/týden, ložní prádlo a ručníky 13 € /os., plážový servis 220 €/týden (červen, 
září), 320 € (červenec, srpen).
Zvířata » : malého vzrůstu povolena (mimo bazén a společné prostory), na dotaz, za poplatek 80 €/pobyt.
Příjezd/odjezd » : neděle 16:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod., příjezd po 20:00 hod. za poplatek 20 €.

Punta Ala
puntaala.azzurro.cz »

z Mikulova 1100 km

z dolního dvořiště 1023 km

z ružinova 1095 km

Follonica/Castiglione della Pescaia, 
dálnice A14 Firenze/Bologna/Casalecchio

Follonica (20 km)

Letovisko, v historii známé jako Punta Troia, 
bylo vystavěno na svahu u stejnojmenného 
zálivu a je pokryto bohatou středomořskou 
vegetací. Jedná se o nádhernou přírodní lo-
kalitu s úžasnými přírodními scenériemi – ska-
lami padajícími prudce do moře i s písečnými 
plážemi a piniovými háji sahajícími až těsně 
k moři. Místo je proslavené také jachtařskými 
závody, které se zde každý rok konají.

charakter pláže
bílý písek, na okrajích místy skalnaté 
výběžky, volná i placená, pozvolný vstup 
do moře.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 1,20 €/os./den  
(od 12 let).

PunTA ALA

standard Confort

snídaně polopenze snídaně polopenze

A
06. 04. – 15. 06. 
21. 09. – 28. 09.

5880 - 9500 -

B 15. 06. – 22. 06. 7770 10460 11360 14050

C 22. 06. – 29. 06. 8080 10770 11670 14360

d 29. 06. – 06. 07. 9370 12700 12960 16290

E 06. 07. – 03. 08. 9880 13470 13470 17060

F 03. 08. – 24. 08. 13250 16780 16780 20320

G 24. 08. – 31. 08. 11120 14710 14710 18290

H 31. 08. – 07. 09. 8910 12530 12530 16140

i 07. 09. – 14. 09. 8600 12220 12220 15840

J 14. 09. – 21. 09. 6660 - 10280 -

Co potěší: (nelze kombinovat)
sleva 10% při objednávce do 30.04. (v případě objednání do 30 dnů před nástupem  »
sleva 5%)
sleva 5% ze druhého týdne při objednávce 14 nocí »
4=3 pro 2 dospělé a 2 děti do 14 let (manželská a patrová postel) »
7=6 v období 01.04. - 08.06. a 07.09. - 22.09. (pouze pro pobyty se snídaní).  »

V ceně » : snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez 
nápojů, polopenze je možná pouze v období 15.06. - 15.09.) na osobu a 7 nocí ve 
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 34. 
slevy 3. a 4. osoba:  » 2-4 roky ...40%, 5 let a výše ...20%. Děti do 2 let zdarma (bez 
lůžka a stravy). 
Příplatky » : postýlka 8 €/den (bez stravy), minibar 3 €/den (Standard).
Zvířata » : povolena, za poplatek 5 €/den.
Příjezd/odjezd » : sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období 
A, B min. pobyt 7 nocí. 

MArinA Di BiBBOnA

Marina di Bibbona
marinadibibbona.azzurro.cz »

více na azzurro.cz 

» GrAnD hotel**** (Forte dei Marmi) 
(Marina di Bibbona)

Hotel má skvělou pozici, stojí přímo u pláže 
a pobřežní promenády na jednom z nejkrás-
nějších míst Tyrhénského pobřeží. Součástí 
luxusního hotelu je recepce, Wi-Fi, výtah, bar, 
restaurace, bazén a parkoviště. 

Více informací najdete na 
fortedeimarmi.azzurro.cz



TosCAnA36

CAMPING VILLAGe orBETEllo

Camping village ORBETELLO (Via della Giannella) se nachází pár kilometrů od poloostrova Monte Argentario, 
jednoho z nejkrásnějších míst jižního Toskánska. Klienti mají k dispozici celkem 4 bazény, olympijský, dětský 
bazén a 2 menší bazény s hydromasáží, restauraci s pizzerií, bar, Wi-Fi (za poplatek), hřiště na malou kopanou, 
volejbalové a dětské hřiště, animace (květen-září) a prádelnu (na žetony). Mobilhomy jsou moderně vybavené, 
prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, venkovní posezení.

Vzdálenost od pláže: »  70 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.

standard 4

A 20. 04. – 25. 05. 8270

B
25. 05. – 01. 06. 
07. 09. – 14. 09.

10110

C 01. 06. – 08. 06. 11950

d 08. 06. – 15. 06. 13680

E
15. 06. – 22. 06. 
24. 08. – 31. 08.

18240

F 22. 06. – 29. 06. 19150

G 29. 06. – 13. 07. 23710

H 13. 07. – 20. 07. 26930

i
20. 07. – 03. 08. 
10. 08. – 17. 08.

28730

J 03. 08. – 10. 08. 29630

K 17. 08. – 24. 08. 25140

l 31. 08. – 07. 09. 14590

M 14. 09. – 21. 09. 7350

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. 
a 6. osobu)

sleva 650 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02. »
7=4 a 4=3 v období 11.05. - 25.05. a 14.09. - 21.09. »
7=5 v období 18.04. - 11.05., 25.05. - 08.06. a 07.09. -  »
14.09. 
7=6 v období 08.06. - 06.07. a 31.08. - 07.09.  »
14=10 v období 18.04. - 11.05., 25.05. - 06.07. a 31.08.  »
- 14.09.

V ceně » : pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu 
a elektřiny, klimatizace.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 40 €, pokud 
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 36.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 
€/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den 
(vše na vyžádání při rezervaci).
Zvířata » : povoleno max. 1 zvíře malého nebo středního 
vzrůstu, 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 do 29.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci. 

PrinCiPinA A MArE

Albinia
albinia.azzurro.cz »

z Mikulova 1089 km

z dolního dvořiště 1018 km

z ružinova 1084 km

Grosseto, dálnice A12 Roma/
Civitavecchia, (E80) Albinia

Monte Argentario (20 km), Talamone 
(12 km).

Albinia je malé, ale oblíbené letovisko, veš-
keré služby jsou ovšem dostupné v blízkém 
Orbetellu, které je vzdáleno 15 km. Albinia 
byla původně malým obchodním a země-
dělským místem, ale v posledních letech 
se postupně změnila v pozoruhodné turis-
tické a lázeňské místo. svoje jméno získalo 
letovisko podle řeky Albegna. Věže saline, 
nedaleko jejího ústí, jsou dokladem výroby 
soli. několik kilometrů od Monte Argentario 
a regionálního parku Maremma je Albinia 
ideálním výchozím bodem pro výlety a slu-
nění.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do 
moře.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2019: 1 €/os./den  
(od 14 let).

ALBiniA

APARtMáNy A VILky PrinCiPinA A MArE

Apartmány a vilky PRINCIPINA A MARE jsou umístěny především v menších domech a řa-
dových vilkách obklopených zelení ve vzdálenosti cca 200 - 700 m od centra letoviska. Někte-
ré vilky mohou být mezonetové, u některých typů apartmánů je navíc pračka a parkovací místo. 
Všechny apartmány jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, balkon, verandu nebo 
malou zahrádku. Vzhledem k různému rozmístění není možné předem garantovat apartmány vedle 
či poblíž sebe.

Vzdálenost od pláže: »  cca 400 - 1200 m.
bilo »  - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau-
čem a kuchyňským koutem.
trilo  » - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací 
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4 trilo 6 vilka trilo 6

A
20. 04. – 15. 06. 
31. 08. – 28. 09.

8860 9520 10180

B 15. 06. – 29. 06. 10420 11400 12700

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

14010 14660 16290

d 13. 07. – 03. 08. 16290 17920 19550

E 03. 08. – 10. 08. 20200 22440 24050

F 10. 08. – 17. 08. 25650 27250 28860

G 17. 08. – 24. 08. 16030 18280 19880

V ceně » : pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek-
třiny.
Povinné poplatky na místě » : závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí 
sami, pobytová taxa viz str. 36.
Vratná kauce » : 100 €.
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. 

Principina a Mare
principinaamare.azzurro.cz »

z Mikulova 1084 km

z dolního dvořiště 1008 km

z ružinova 1080 km

Firenze - Certosa, dálnice A1 Milano - 
Roma

Grosseto (15 km)

Principina a Mare je klidné letovisko, pono-
řené do hustého borovicového háje, ležící 
u několik kilometrů dlouhé pláže. Borovi-
cový háj je protkán cestičkami vhodnými 
jak pro pěší výlety, tak i pro cykloturistiku. 
Za letoviskem začíná jedna z nejznámějších 
přírodních rezervací „Parco reggionale del-
la Maremma“, proslulá především velkým 
množstvím různých druhů ptactva. Tato 
rezervace mírně připomíná Camarque ve 
Francii. několik kilometrů jižněji můžete na-
vštívit známé Monte Argentario.

charakter pláže
písčitá, volná i placená. 

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

apartmány příklad

apartmány příklad

apartmány příklad



TosCAnA 37

ArGEnTArio VILLAGe

ARGENTARIO village (Strada Provinciale della Giannella) leží ve stínu staletých pinií 
přímo u privátní pláže, na šíji, která spojuje poloostrov Argentario s pevninou. Součástí 
areálu jsou 2 restaurace s pizzerií (možnost dokoupení polopenze nebo plné penze), 2 
bary, minimarket, prádelna a sušička, půjčovna kol, barbecue a parkoviště. Klientům 
jsou k dispozici kanoe a šlapadla, bazén pro dospělé a dětský bazén s kaskádou 
a hydromasáží, slunečníky a lehátka u bazénu (omezený počet), animační programy 
v rámci miniklubu a juniorklubu (červenec-srpen), dětské hřiště, fotbalové a volejbalo-
vé hřiště, stolní tenis, hřiště na plážový volejbal a Wi-Fi. Apartmány se nachází v jed-
nopatrových vilkách, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén (Giglio), TV, kávovar, 
klimatizaci a verandu, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo. Typ Giglio je 
prostornější a může být umístěn v prvním patře.

Vzdálenost od pláže: »  20 m.
bilo »  (36-40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a ku-
chyňským koutem.

sPECiÁlnÍ CEnY 
při objednávce do 29.03.

Giannutri 
bilo 4

Giglio 
bilo 4

Giannutri 
bilo 4

Giglio 
bilo 4

A
20. 04. – 08. 06. 
31. 08. – 21. 09.

11490 12870 9190 10570

B 08. 06. – 15. 06. 13240 14750 10420 11830

C 15. 06. – 22. 06. 25100 27380 18900 20750

d 22. 06. – 20. 07. 33440 35690 25590 28950

E 20. 07. – 27. 07. 34880 37520 26620 30360

F 27. 07. – 17. 08. 43540 48480 32770 38830

G 17. 08. – 24. 08. 40170 44660 30520 36580

H 24. 08. – 31. 08. 21660 24860 17100 20520

Co potěší:
sleva 625 Kč/den ze speciální ceny v období 22.06. - 06.07. (Giannutri) »
sleva 1450 Kč/den ze speciální ceny v období 27.07. - 02.08. (Giannutri) »

V ceně:  » pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo 
a ručníky (Giglio), klimatizace, závěrečný úklid, plážový servis (od 01.06.).
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 36.
Vratná kauce » : 100 €. 
K dokoupení » : přistýlka 300 Kč/den (vhodná pouze pro děti 3-4 roky), postýlka 40 €/tý-
den, ložní prádlo nebo ručníky 10 €/den (Giannutri), polopenze 20 €/os./den, plná penze 
33 €/os./den (děti do 3 let platí dle konzumace, děti 4-11 let sleva 40%).
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod. 
v období 03.08. - 24.08. min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období 07.07. - 24.08. min. pobyt 
7 nocí, v období 22.06. - 06.07. a 25.08. - 31.08. min. pobyt 3 noci.

Albinia
albinia.azzurro.cz »

ALBiniA

více na azzurro.cz 

» TALAMOnE village (Talamone)

» camping village AFriCA (Albinia)

»  residence sTELLA DEL MArE  
(Mazzanta di Vada)

Komplex se nachází uprostřed zeleně, na pa-
noramatickém místě, které dominuje zálivu Ta-
lamone. Klienti mají k dispozici bar, restauraci, 
pizzerii, minimarket, Wi-Fi, amfiteátr, barbecue, 
dětský koutek, prádelnu a parkoviště. Dále 
villaggio nabízí minibus na pláž nebo k útesu Ta-
lamone, bazén se slunečníky, křesílky a lehátky, 
kanoe a šlapadla, animace a miniklub, dětské 
hřiště, tenisový kurt, fotbalové, basketbalové 
a volejbalové hřiště, stolní tenis a hřiště na plá-
žový volejbal. Za poplatek je půjčovna kol, skút-
rů a lodiček, škola windsurfingu a kitesurfingu. 

Více informací najdete na
talamone.azzurro.cz

Camping se nachází na klidném místě, skrytém 
ve stínu palem a borovic, pár kroků od pláže. 
Camping nabízí svým klientům restauraci, pizzerii, 
bar, možnost barbecue, minimarket, lékařskou 
ordinaci, prádelnu se sušárnou a parkoviště. 
V areálu jsou dále tenisové kurty, fotbalové, volej-
balové a dětské hřiště. Během letní sezóny jsou 
pořádány animace pro děti a pro dospělé v rámci 
miniklubu.

Více informací najdete na 
albinia.azzurro.cz

Residence se nachází na klidném místě v blíz-
kosti piniového háje a cca 3 km od městečka 
Vada. Nejbližší obchody a restaurace jsou vzdá-
leny cca 100 m. Komplex se skládá ze 3 budov, 
klientům je k dispozici recepce, trezor, internet, 
Wi-Fi, výtah, restaurace s pizzerií, bar, prádel-
na a parkoviště. Klienti mohou využívat bazén 
pro dospělé s kaskádou a jeskyní s vyhřívanou 
vodou a dětský bazén, oba s hydromasáží, slu-
nečníky a lehátky. Pro děti jsou organizovány 
denní a večerní animace s hudbou, kurzy plavá-
ní a různé sportovní aktivity v rámci miniklubu. 

Více informací najdete na 
mazzantadivada.azzurro.cz

il GABBiAno VILLAGe

IL GABBIANO village (Via Aurelia) leží přímo u pláže, obklopeno borovicovými háji 
a nabízí překrásný výhled na záliv Talamone a mys Argentario. Klienti mají k dispozi-
ci bazén s hydromasážní částí, bar, restauraci (možnost dokoupení polopenze nebo 
plné penze), pizzerii, minimarket, barbecue, prádelnu se sušárnou (na žetony), půjčo-
vání kanoí a šlapadel, animace a miniklub (červenec, srpen), dětské hřiště, hřiště na 
plážový fotbal a volejbal, stolní tenis, fitness a Wi-Fi. Prostorné a elegantně vybavené 
apartmány jsou umístěny v nových zděných vilkách, mají vlastní sociální zařízení, kli-
matizaci, TV a vybavenou verandu. Cottage jsou postaveny z ekologického materiálu, 
mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci a venkovní posezení. Pro každý apartmán 
je vyhrazeno jedno parkovací místo.

Vzdálenost od pláže: »  250 m.
mono  » (20 m²) - pokoj s manželskou postelí, lednice (bez kuchyňského koutu).
bilo »  (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a ku-
chyňským koutem.

sPECiÁlnÍ CEnY 
při objednávce do 29.03.

Cottage 
mono 2

bilo 4
Cottage 
mono 2

bilo 4

A
20. 04. – 08. 06. 
31. 08. – 14. 09.

9190 11490 8040 9190

B 08. 06. – 15. 06. 10290 12780 8460 9990

C 15. 06. – 22. 06. 17310 22050 11470 15880

d 22. 06. – 20. 07. 19970 31200 14590 22220

E 20. 07. – 27. 07. 21730 32610 16640 23500

F 27. 07. – 17. 08. 32320 41070 28950 31200

G 17. 08. – 24. 08. 26710 38830 20200 28950

H 24. 08. – 31. 08. 17510 21100 13020 16830

V ceně » : pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, 
klimatizace. 
Povinné poplatky na místě » : pobytová taxa viz str. 36.
Vratná kauce » : 100 €.
K dokoupení » : přistýlka 300 Kč/den (vhodná pouze pro děti 3-4 roky), postýlka 40 €/
týden, ložní prádlo nebo ručníky 10 €/den, polopenze 20 €/os./den, plná penze 33 €/
os./den (děti do 3 let platí dle konzumace, děti 4-11 let sleva 40%), plážový servis 15 €/
den (od 01.06.). 
Zvířata » : nepovolena.
Příjezd/odjezd » : sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod. 
v období 03.08. - 24.08. min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období 07.07. - 04.08. min. pobyt 
7 nocí, v období 22.06. - 06.07. a 25.08. - 31.08. min. pobyt 3 noci.


