TAJEMSTVÍ PŘÍŠTÍHO LÉTA
2020

OBJEVUJTE DALŠÍ SKVĚLÁ MÍSTA PRO VAŠI ITALSKOU DOVOLENOU

severní

2020

Friuli-Venezia Giulia • Veneto
Emilia Romagna • Liguria • Lago di Garda

202

0

io
Laz
a
ia
can
abr
Tos
Cal
ilia
o
z
c
i
z
S
u
ia
Abr
ia
pan
Isch
che
Cam
Mar
a
lia
E lb
P u g gna
de
Sar

•

•

•

•

•

•

•

•

Poznali jste toto místo?
5% sleva na víkendové koupání pro každého, kdo nám sdělí jeho název
Napovíme vám, že místo nabízíme v našem druhém katalogu. O koupání více na www.vikendovekoupani.cz

Katalog „Střední a jižní Itálie“ vám představuje střední regiony Itálie Marche,
Abruzzo, Toscana a Lazio zároveň s pro nás nejvzdálenějšími a nejexotičtějšími
destinacemi na jihu jako jsou Puglia, Campania a Calabria.. Nabídka malebných zátok,
zálivů, poloostrovů a průzračných moří spolu s místními starobylými městečky, chrámy
a památkami na minulá osídlení umožňuje spojení poznávání rozdílných tradic a kultury
s dovolenou ve vybraných prázdninových vesničkách s veškerým komfortem i levnějších
apartmánových ubytováních, v hotelích nebo i v kempech plných zeleně a s několika bazény.
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Veškerá nabídka je průběžně aktualizována a doplňována na www.azzurro.cz
AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o.
Starobrněnská 3, 602 00 Brno, tel: 542 424 644, GSM: 604 254 496, e-mail: brno@azzurro.cz
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Vážení zákazníci, milí přátelé,

Víkendové koupání

děkujeme vám za stálou přízeň
I díky vám tu jsme již 26 let a díky vám jsme znovu povyrostli a znovu tak dosáhli nejlepších
výsledků v naší historii v počtu klientů i v počtu objednávek.
Těší nás obliba našich linek do severní Itálie z Čech i Moravy, na které jsme si pronajali žluté
autobusy RegioJet. Většina z vás už ani jiné autobusy nechce.
Za těch 26 let ve vás máme širokou rodinu milovníků Itálie, kteří s námi jezdí pravidelně a doporučují nás svému okolí. Jsme rádi, že jste s námi už tak dlouho a pomáháte nám neustále
růst, a proto i pro tento rok vám nabízíme možnost obdarovat své přátele, známé, širší rodinu,
kteří by chtěli jet s vámi - mohou s vámi sdílet vaši slevu stálého klienta 3%.

www.azzurro.cz
Sledujte naše internetové
stránky, kde je nabídka
průběžně rozšiřována
a aktualizována.

v pátek večer se uvelebíte v autobusu RegioJet
celou sobotu si užíváte sluníčka na pláži
a v neděli ráno jste zpátky doma

Najděte si u nás svoji dovolenou – rádi vám pomůžeme…
AZZURRO, opravdový specialista na Itálii

Proč do Itálie s námi:

Cena: 1190 Kč/os.

26 let

• máme již 26 let zkušeností s prodejem dovolených po celé Itálii
• jsme opravdoví specialisté, nabízíme jen Itálii a za ta léta se opravdu vyznáme

Prodej bude zahájen v jarních měsících,

• máme nejširší nabídku na českém i slovenském trhu, nyní již 334 letovisek a 2337 kapacit

více na vikendovekoupani.cz

• kapacity, které nabízíme, máme prověřené a osobně známe
• máme vlastní delegáty na severu Itálie a na Palmové riviéře
• nabízíme vlastní komfortní autobusovou dopravu do severní Itálie

Po Čechách nebo do zahraničí cestujte
s pojištěním bez limitu. A s naší mobilní
aplikací, budete mít navíc pomoc vždy
po ruce.

• náš telefonický servis pro klienty na cestách po Itálii je široký, pomáhali jsme už při haváriích,
se ztracenými dětmi i s nepojízdným vozem
• s námi můžete svoji dovolenou platit příspěvky od zaměstnavatele až do 100%
• u nás ušetříte na záloze za ubytování

Evropa kromě České republiky (komplexní pojištění včetně storna, cena zájezdu
max. 20 000 Kč).

• jako už jediní tiskneme přehledné specializované katalogy na Itálii
• když napíšete www.italie.cz, tak to jsme my

VYZNEJTE SE V NAŠEM KATALOGU
typ ubytování

V

hotel

residence, apartmány

vzdálenost z ČR nebo SR

označení residencí, hotelů a středisek s minimálně jedním bazénem k dispozici

DNY

DĚTI DO 15 LET

DOSPĚLÍ 15 – 70 LET

OSOBY NAD 70 LET

4

91 Kč

182 Kč

364 Kč

8

145 Kč

290 Kč

580 Kč

10

180 Kč

360 Kč

720 Kč

12

217 Kč

434 Kč

868 Kč

15

271 Kč

542 Kč

1 084 Kč

22

361 Kč

722 Kč

1 444 Kč

dálniční sjezd v místě
nejbližší železniční zastávka

číslo ubytovací kapacity v mapě
název ubytovací kapacity
52

D

RESIDENCE MIAMI
pobytová místa s Wi-Fi připojením
ubytování, kde alespoň v jedné typologii je k dispozici klimatizace (v ceně nebo za poplatek)
označení ubytování s bezbariérovým přístupem
všechna pobytová místa jsou určena pro klienty s vlastní dopravou

označení pobytových míst, kam je možno využít námi nabízenou autobusovou dopravu (více o dopravě na straně 6-8)
delegát působí v dané oblasti a je s klienty v kontaktu osobně v určené dny a hodiny v období cca od poloviny června do poloviny září
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Využijte našich slev
Slevy za včasné objednání do 31.1.2020

Slevy Co potěší

• 3 % z částky za ubytování (přičitatelná ke slevám Co potěší)

• Tento druh najdete u vybraných kapacit, vždy pod tabulkou s cenami.
Slevy Co potěší se odečítají jako první v případě kombinace s ostatními slevami. Některé slevy Co potěší nelze mezi sebou vzájemně kombinovat (viz jednotlivá ubytování).

• 300 Kč/os. na autobusovou dopravu v termínech odjezdu 26.06.,
10.07., 17.07., 24.07., 31.07., 21.08., 28.08. a 04.09.2020.
• 500 Kč/os. na autobusovou dopravu v termínech odjezdu 05.06.,
12.06., 19.06., 07.08., 14.08. a 11.09.2020.

Celoroční sleva pro stálé zákazníky
• 3 % z částky za ubytování pro všechny, kteří si u nás kdykoli v minulosti objednali pobyt v Itálii (přičitatelná ke slevám za včasné objednání
i ke slevám Co potěší)

Sleva pro skupiny
• Slevu poskytujeme skupinám od 25 osob výše, informujete se při objednávce. Skupinová sleva není vymahatelná a nelze ji kombinovat se
slevou za včasné objednání nebo pro stálé zákazníky.

Podmínky slev
Slevy na autobusovou dopravu platí pouze na naši autobusovou dopravu (RegioJet) do letovisek Lignano, Bibione, Caorle, Jesolo, Eraclea a Cavallino, při současném
zakoupení ubytování z nabídky CK Azzurro, bližší informace k dopravě na str. 6-7. Všechny ostatní uvedené slevy se počítají pouze ze základní ceny za ubytování
a nevztahují se na dopravu, ani na pojištění (které je nutné uhradit v plné výši v den sjednání a zaplatit společně se zálohou na ubytování). Slevy mohou být uplatněny
pouze při sjednání Smlouvy o zájezdu, zpětné uplatnění není možné.

Objednejte teď a zaplaťte méně
31
leden

1
únor

Objednáte do 31.1.2020
• zaplatíte zálohu 10 % z ceny ubytování a případně dopravy (v případě ceny zájezdu nižší než 15000 Kč činí
záloha 1500 Kč), zbytek do 50 % zálohy doplatíte do 28.2.2020 a doplatek měsíc před nástupem.

Objednáte od 1.2.2020 do 30 dní před nástupem na pobyt
• zaplatíte zálohu 50 % z ceny ubytování a případně dopravy a doplatek měsíc před nástupem

30
dnů

Objednáte 30 dní a méně před nástupem na pobyt
• zaplatíte rovnou 100 % ceny.

• Po doplacení do celé částky obdržíte cca týden před nástupem na pobyt ubytovací poukaz a pokyny na
cestu.

Zaplaťte poukázkami až do 100 %
• Přijímáme poukázky ze skupin Sodexo (Holiday Pass, Flexi Pass, Dárkový Pass, Fokus Pass, ePass),
Edenred (Ticket Holiday, Ticket Multi, Ticket Compliments dárkový, e-Ticket), Up Group - Le Chèque
Déjeuner (Cadhoc, Šek dovolená, Unišek+, Unišek+ FKSP), Gallery Beta Cafeteria, Benefity a.s.
a Benefit Plus.

Můžete uplatnit poukázky až do výše 100 % ceny ubytování (nelze uplatnit na dopravu a pojištění).
Podrobnější podmínky najdete azzurro.cz/info/jak-platit
Upozorňujeme klienty, že v případě storna zájezdu z jejich strany nelze vrátit uplatněné poukázky ani finanční částku
v jejich hodnotě. Pokud nedojde např. ke změně termínu, tak částka uhrazená poukázkami vždy propadá.

Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.
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Střední a jižní Itálie 2020

Katalog se vzdálenými, ale nejpůvabnějšími místy Itálie,
objevte s námi Toskánsko, Apulii, Kampánii nebo Kalábrii.
Katalog „Střední a jižní Itálie“ vám představuje střední regiony Itálie Marche, Abruzzo, Toscana a Lazio zároveň
s pro nás nejvzdálenějšími a nejexotičtějšími destinacemi na jihu jako jsou Puglia, Campania a Calabria.
Nabídka malebných zátok, zálivů, poloostrovů a průzračných moří spolu s místními starobylými městečky, chrámy
a památkami na minulá osídlení umožňuje spojení poznávání rozdílných tradic a kultury s dovolenou ve vybraných
prázdninových vesničkách s veškerým komfortem i levnějších apartmánových ubytováních, v hotelích nebo
i v kempech plných zeleně a s několika bazény.

Ostrovy Itálie 2020
Elba • Sardegna • Ischia • Sicilia

Ostrovy a letoviska vyznačené na vedlejší mapě najdete na www.azzurro.cz
jih_2020_servisni.indd 1
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Tranzitní ubytování

info

Číslem označená místa v seznamu a na vedlejší mapě jsou přehledem prověřených kontaktů, které vám usnadní ubytování
při vašem putování po italském vnitrozemí i významných městech a zároveň vám poradí, kde přenocovat a nabrat energii při
dlouhé cestě na jih. Tato místa a další možnosti tranzitního ubytování Vám rádi zajistíme na vyžádání • • • • • • • • • • • • h
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Mapa nabízených lokalit
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Marina Julia
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Capo Testa
Santa Teresa di Gallura
Palau
Cannigione
Cala Bitta
Porto Cervo Golfo di Cugnana
Porto Rotondo
Golfo di Marinella
Golfo Aranci
Porto Istana
Capo Coda Cavallo
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San Teodoro

CALABRIA
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Messina
San Vito Lo Capo
Casa Santa
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Gliaca di Piraino
Campofelice di Roccella

Mazara del Vallo

Marinella di Selinunte
Capo Granitola
Triscina di Selinunte

SICILIA

San Saba
Brancaleone Marina
Sant’Alessio Siculo
Letojanni
Taormina
Giardini Naxos
Catania

Agrigento

Letoviska zaznačená na mapě najdete
v našich katalozích a na www.azzurro.cz
sever_2020_servisky.indd 5

Siracusa

info

Licata

29.11.2019 12:16:13

Doprava autobusem

Pojeďte komfortně do severní Itálie
Lignano, Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo Lido a Cavallino Lido
Dáváme si záležet, aby byl zážitek z Vaší dovolené co nejlepší. I letos budeme pokračovat v organizaci vlastní autobusové
dopravy, abychom Vám zaručili stejnou kvalitu, jakou poskytujeme i u ubytování. S našimi autobusy můžete začít
odpočívat už po cestě na dovolenou.
Garantem celé Vaší dovolené včetně dopravy tak nyní bude pouze cestovní kancelář AZZURRO.

levu
s
e
t
užij
os.

Kč/ 0
0
0
202
0-5

Vy

30

a

edn

1.l
do 3

Naši dopravu organizujeme v termínu 05.06.2020 – 12.09.2020 (odjezd z Itálie)
Jsme rádi, že se na našem projektu podílí RegioJet se svými komfortními žlutými autobusy.
Autobusy Fun&Relax od RegioJetu zajišťují skutečně luxusní služby:
pro každého cestujícího vlastní dotyková obrazovka s nabídkou
filmů, seriálů, hudby, e-knih a elektronických her, které lze hrát
individuálně či interaktivně s dalším cestujícím

prodej dalších nápojů a malého občerstvení

zdarma zapůjčení sluchátek, která jsou hygienicky zabalena

individuální klimatizace

zdarma připojení k Wi-Fi

toaleta

zdarma nabídka teplých nápojů v rámci hygienických přestávek
– káva, cappuccino, čokoláda, čaj

technický doprovod

info

zásuvky na 230V u každého dvousedadla
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PLZEŇ

PARDUBICE

HRADEC
KRÁLOVÉ

OLOMOUC

FRÝDEK - MÍSTEK
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2290,-

2290,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2590,- 2590,-

2590,-

2690,-

2690,-

2790,-

2790,-

2790,-
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2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2590,- 2590,-

2590,-

2690,-

2690,-

2790,-

2790,-

2790,-
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2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2590,- 2590,-

2590,-

2690,-

2690,-

2790,-

2790,-

2790,-

ERACLEA MARE

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2590,- 2590,-

2590,-

2690,-

2690,-

2790,-

2790,-

2790,-

JESOLO LIDO

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2590,- 2590,-

2590,-

2690,-

2690,-

2790,-

2790,-

2790,-

CAVALLINO LIDO

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2290,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2490,-

2590,- 2590,-

2590,-

2690,-

2690,-

2790,-

2790,-

2790,-

PRAHA

OSTRAVA

MIKULOV

2290,-

NOVÝ JIČÍN

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

2290,-

BRATISLAVA

TÁBOR

KARLOVY VARY

PÍSEK

2290,-

LOUNY

PŘÍBRAM

2290,-

MOST

BENEŠOV

2290,-

CHOMUTOV

BRNO

LIGNANO                                    2290,-

05.06. - 12.09.

Sleva 300 Kč/os. platí v termínech odjezdu 26.06., 10.07., 17.07., 24.07., 31.07., 21.08., 28.08., 04.09.2020.
Sleva 500 Kč/os. platí v termínech odjezdu 05.06., 12.06., 19.06., 07.08., 14.08., 11.09.2020.
Akce platí pouze do 31.01.2020 na naši autobusovou dopravu (RegioJet) do letovisek Lignano, Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo Lido a Cavallino Lido při současném zakoupení ubytování z nabídky CK Azzurro.
Jednosměrná jízdenka se prodává za 70% ceny. Při spojení dvou i více termínů – příplatek 100 Kč/os. V případě vyprodání naší kapacity Vám samozřejmě rádi zajistíme dopravu jiným smluvním dopravcem.

V termínech 22. - 30.05.2020 a 18. - 26.09.2020 (odjezd z Itálie)
vám do letovisek Lignano, Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo Lido a Cavallino Lido nabízíme standardní autobusovou dopravu od našich smluvních partnerů. Využíváme pro tyto termíny
služeb specializovaných dopravců a ostatních cestovních kanceláří, kteří jsou garantem dopravy. Doprava je zajištěna zájezdovými autobusy s klimatizací, videem, WC a barem. Pokud se v
autobuse nachází technický doprovod (není garantován), nejedná se o našeho zaměstnance.
Ceny na dotaz nebo na azzurro.cz

PODMÍNKY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY REGIOJET
ORGANIZACE DOPRAVY

MÍSTENKY A ZAVAZADLA

Odjezdy jsou vždy v pátek z ČR a v sobotu následující týden z Itálie. Přeprava do pobytových míst má charakter
pravidelné autobusové linky. To znamená, že autobus zaveze klienty k agentuře, kde je vysadí, a pokračuje
v jízdě k další agentuře nebo do dalšího letoviska. V agentuře si klienti přebírají klíče od ubytování a odvoz do
apartmánů si každý zajišťuje individuálně. K hotelům a campingům autobus zajíždí přímo, stejně tak k residencím, které mají ubytovací kancelář v budově (záleží však na dostupnosti místa pro autobus). Podrobnosti
sdělujeme při rezervaci, nebo je vše podrobně popsáno v pokynech, které jsou klientovi zaslány týden před
odjezdem.
Výstupní místa v Itálii jsou zároveň nástupními místy pro cestu zpět (není-li uvedeno v pokynech na cestu jinak). CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu
v důsledku kontinuálního prodeje do posledního dne.
Příjezd do letovisek je v dopoledních hodinách, odjezd v odpoledních až večerních hodinách. Vzhledem
k nepředvídatelným událostem (dopravní zácpy, technické problémy) může dojít k prodloužení doby přepravy. Proto je první a poslední den pobytu určen především k přepravě, nikoli k vlastní rekreaci. CK
nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo
skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit. Čas odjezdu z Itálie bude upřesněn dopravcem
nebo technickým doprovodem v den odjezdu do 12:00 hod. formou SMS (pouze na číslo, které jste
uvedli v objednávce).
V průběhu dopravy jsou realizovány zdravotní a občerstvovací přestávky (každé 3-4 hodiny, většinou na odpočívadlech a čerpacích stanicích s možností použití toalet). Ubytování zpravidla probíhá v odpoledních hodinách, do doby ubytování a po ukončení ubytování nemáte přístup k apartmánu. V některých agenturách je
možnost úschovy zavazadel, agentura ani CK neručí za zavazadla ani jejich obsah a nezajišťuje jejich hlídání.
Naši delegáti jsou přítomni pouze v místě pobytu, ne u příjezdu autobusu, protože mají na starosti
i klienty s vlastní dopravou. Technický doprovod v autobuse zajišťuje hladký průběh cesty a Vašeho
výstupu/nástupu z/do autobusu, neplní zde funkci stevarda.

Místenky na sedadla se nevystavují. I když se v zasedacích pořádcích přihlíží k přáním uvedeným v poznámkách na smlouvách o zájezdu, konkrétní místa nemůžeme garantovat. Z hlediska kalkulace co nejpříznivější
ceny jsou obsazována všechna místa, proto je využívána celá kapacita autobusu, včetně poslední řady sedadel. Každá osoba musí mít své místo, a to včetně dětí.
V ceně je zároveň zahrnuta přeprava jednoho příručního zavazadla o hmotnosti 5 kg a jednoho zavazadla do 20 kg (kufr, sportovní taška) v zavazadlovém prostoru.
Z přepravy jsou vyloučena zvířata, kola, kartony vod a piva. Nadlimitní zavazadla nebo zavazadla
navíc budou vyloučena z přepravy.

SVOZY
Svozy z dalších míst k nástupním místům hlavní trasy v ČR (Brno > Mikulov a Praha > České Budějovice)
jsou realizovány za příplatek dle platného ceníku ve spolupráci s linkovými autobusy RegioJet, FlixBus, vlaky a místními dopravci. V případě odjezdu ze svozového nástupního místa Vám bude zaslána elektronická
jízdenka e-mailem v pokynech na cestu na Vámi nahlášený e-mail (při nástupu do autobusu nebo vlaku
stačí nahlásit kód jízdenky). V případě obousměrné dopravy platí nahlášený kód jízdenky i pro cestu zpět,
rozvoz do měst mimo hlavní trasy probíhá stejným způsobem.
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést nejkratším směrem k hraničnímu
přechodu. V některých případech, z důvodů vytížení kapacity, může být po cestujících žádán
přestup do jiného autobusu, a to jak v ČR, tak v Itálii. Mezi příjezdem k nástupnímu místu a odjezdem autobusu může být přesedání nebo vzniknout i delší časová prodleva, kterou není možné ze strany
CK ovlivnit. Máte-li svozové nástupní místo mimo hlavní trasy (Praha-Č. Budějovice, Brno-Mikulov), počítejte prosím s přestupní čekací dobou 0,5-2 hod.

česká trasa (variabilní podle obsazenosti)
moravská trasa
svozy do Prahy
svozy do Brna

• Most
• Chomutov
Louny •
• Karlovy Vary

• Hradec Králové

•Praha
• Příbram

• Pardubice
Ostrava •

• Benešov

• Plzeň
• Olomouc

• Jihlava

• Nový Jičín
• Frýdek-Místek

• Tábor
• Písek

České
Budějovice •

• Mikulov
• Bratislava

sever_2020_servisky.indd 7
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Autobusová doprava do Rosolina Mare a Emilia Romagna
V termínech 22.05.2020 – 12.09.2020 (odjezd z Itálie) nabízíme standardní autobusovou dopravu od našich smluvních partnerů do ostatních letovisek severní Itálie.

ROSOLINA MARE

KARLOVY VARY

MOST

NOVÝ JIČÍN

FRÝDEK-MÍSTEK

OSTRAVA

OLOMOUC

JIHLAVA

PARDUBICE

HRADEC
KRÁLOVÉ

MIKULOV

LOUNY

CHOMUTOV

PLZEŇ

PŘÍBRAM

PÍSEK

BENEŠOV

TÁBOR

BRNO

PRAHA

22.05. - 12.09.

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

Veneto: Rosolina Mare

2490,- 2490,- 2490,- 2490,- 2490,- 2490,- 2640,- 2760,- 2760,- 2760,- 2850,- 2850,- 2850,- 2850,- 2850,- 2850,- 2850,- 2850,- 2850,- 2850,-

Jednosměrná jízdenka se prodává za 70% ceny.

PRAHA

BRNO

TÁBOR

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

BENEŠOV

CHOMUTOV

KARLOVY VARY

PLZEŇ

FRÝDEK - MÍSTEK

PÍSEK

MOST

HRADEC
KRÁLOVÉ

PARDUBICE

NOVÝ JIČÍN

OLOMOUC

OSTRAVA

Emilia Romagna

LIDO DI VOLANO

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

LIDO DI POMPOSA

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

LIDO DEGLI ESTENSI

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

LIDO DI SPINA

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

LIDO ADRIANO

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

LIDO DI DANTE

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

LIDO DI SAVIO

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

MILANO MARITTIMA

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

CESENATICO

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

GATTEO A MARE

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

IGEA MARINA

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

RIMINI

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

RICCIONE

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

CATTOLICA

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2590,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

22.05. - 25.07.
a 21.08. -12.09.

Jednosměrná jízdenka se prodává za 70% ceny.

PODMÍNKY PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
ORGANIZACE DOPRAVY

MÍSTENKY A ZAVAZADLA

Odjezdy jsou vždy v pátek z ČR a v sobotu následující týden z Itálie. Přeprava do pobytových míst má charakter pravidelné autobusové linky. To znamená, že autobus zaveze klienty k agentuře, kde je vysadí, a pokračuje v jízdě k další agentuře nebo do dalšího letoviska. V agentuře si klienti přebírají klíče od ubytování
a odvoz do apartmánů si každý zajišťuje individuálně. K hotelům a campingům autobus zajíždí přímo, stejně
tak k residencím, které mají ubytovací kancelář v budově (záleží však na dostupnosti místa pro autobus).
Podrobnosti sdělujeme při rezervaci, nebo je vše podrobně popsáno v pokynech, které jsou klientovi zaslány
týden před odjezdem.
Výstupní místa v Itálii jsou zároveň nástupními místy pro cestu zpět (není-li uvedeno v pokynech na cestu jinak). CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu
v důsledku kontinuálního prodeje do posledního dne.
Příjezd do letovisek je v dopoledních hodinách, odjezd v odpoledních až večerních hodinách. Vzhledem
k nepředvídatelným událostem (dopravní zácpy, technické problémy) může dojít k prodloužení doby přepravy. Proto je první a poslední den pobytu určen především k přepravě, nikoli k vlastní rekreaci. CK
nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo
skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit.
Čas odjezdu z Itálie bude upřesněn dopravcem nebo technickým doprovodem v den odjezdu do
12:00 hod. formou SMS (pouze na číslo, které jste uvedli v objednávce).
V průběhu dopravy jsou realizovány zdravotní a občerstvovací přestávky (každé 3-4 hodiny, většinou na odpočívadlech a čerpacích stanicích s možností použití toalet).
Ubytování zpravidla probíhá v odpoledních hodinách, do doby ubytování a po ukončení ubytování nemáte
přístup k apartmánu. V některých agenturách je možnost úschovy zavazadel, agentura ani CK neručí za
zavazadla ani jejich obsah a nezajišťuje jejich hlídání.

Místenky na sedadla se nevystavují. I když se v zasedacích pořádcích přihlíží k přáním uvedeným v poznámkách na smlouvách o zájezdu, konkrétní místa nemůžeme garantovat. Z hlediska kalkulace co nejpříznivější
ceny jsou obsazována všechna místa, proto je využívána celá kapacita autobusu, včetně poslední řady sedadel. Každá osoba musí mít své místo, a to včetně dětí.
V ceně je zároveň zahrnuta přeprava jednoho příručního zavazadla o hmotnosti 5 kg a jednoho zavazadla do 20 kg (kufr, sportovní taška) v zavazadlovém prostoru.
Z přepravy jsou vyloučena zvířata, kola, kartony vod a piva. Nadlimitní zavazadla nebo zavazadla
navíc budou vyloučena z přepravy.
SVOZY
Ze svozových nástupních míst může dopravce organizovat svozy i ve spolupráci s jiným dopravcem. Mohou
být zabezpečovány osobními automobily, mikrobusy nebo proplacením jízdného linkového autobusu nebo
vlaku. Svozová nástupní místa jsou zajištěna a garantována při minimálním počtu 8 osob. V případě méně
než 8 osob je možné ze strany dopravce přesunutí do nejbližšího nástupního/přestupního místa a vrácení
svozového příplatku. Dopravce si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích (např. z důvodu nízkého počtu
účastníků) svoz zcela zrušit. Případná změna této služby nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od
smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storno poplatku podle Všeobecných podmínek.
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést nejkratším směrem k hraničnímu
přechodu.
V některých případech, z důvodu vytížení kapacity, může být po cestujících žádán přestup do jiného
autobusu, a to jak v ČR, tak také v Itálii. Mezi příjezdem k nástupnímu místu a odjezdem autobusu může
být přesedání nebo vzniknout i delší časová prodleva, kterou není možné ze strany CK ovlivnit.

Pojistěte se na pobyt i na cestu

info

Pro klienty s autobusovou dopravou doporučujeme balíček
cestovního pojištění na 10 dní včetně pojištění storna zájezdu.
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Naši nabídku pojištění najdete na straně 131
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Chtějte jinou dovolenou
než ve druhém poschodí...

Dopřejte si skvěle vybavené campingy!
Tento mobilhome najdete v Camping Village Portofelice, str. 73

prostorné mobilhomy s verandou nebo terasou
sportovní zařízení pro každý věk / jejich součástí může být až sedm bazénů
animační programy / dětské kluby a minikluby
Friuli Venezia Giulia
Marina Julia
Marina Julia Camping Village
Grado
Camping Tenuta Primero
Villaggio Punta Spin
Lignano Sabbiadoro
Camping Sabbiadoro
Lignano Riviera
Camping Village Pino Mare

11
13
13
22
31

Veneto
Caorle Levante
Camping Laguna Village
Caorle Lido Altanea
Camping Marelago
Caorle Duna Verde
Camping Villaggio San Francesco
Eraclea Mare
Camping Village Portofelice

sever_2020_servisky.indd 9

55
68
69

Jesolo Lido Pineta
Jesolo Camping Village
Cavallino Lido
Camping Klaus
Camping Residence Village
Camping Ca’ Savio
Camping Italy Village
Camping Village Cavallino
Sant’Angelo Village
Rosolina Mare
Villaggio Rosolina Mare Club
Camping Village Rosapineta

Liguria
76
88
89
89
90
90
91
98
98

Emilia Romagna
Lido di Pomposa
Camping Vigna sul Mar
Lido di Spina
Camping Mare e Pineta

102

Ceriale
Villaggio Il Paese di Ciribi

116

Lago di Garda
Limone
Camping Garda
Peschiera del Garda
Camping Butterﬂy
Moniga del Garda
Camping Fontanelle
Manerba del Garda
Camping Baia Verde
San Felice del Benaco
Camping Eden
Toscolano-Maderno
Camping Toscolano

121
125
125
126
126
127

104

73
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Friuli – Venezia Giulia
•n
 ejbližší místo z ČR pro ty, kteří nechtějí cestovat daleko za sluncem a mořem,
snadno dosažitelné díky sítí dálnic z České i Slovenské republiky, za pár hodin
můžete být v místě pobytu
• s tímto regionem nás spojuje společná historie v rámci Rakouska-Uherska,
dobře se zde domluvíte německy i anglicky

Nabídka letovisek regionu Friuli – Venezia Giulia
Marina Julia
Marina Julia Camping Village

11

Grado
Residence San Pietro d´Orio
Residence Costa Azzurra
Apartmány Grado Pineta
Camping Tenuta Primero
Villaggio Punta Spin

12
12
12
13
13

Lignano Sabbiadoro

Friuli – Venezia Giulia

Residence Verde
Residence Levante
Vila Letizia
Residence Luna
Residence La Zattera
Residence Nashira
Residence Cristallo
Residence Puerto do Sol
Residence Marco Polo

friuli_2020_PC.indd 10

16
16
16
17
17
17
18
18
18

Residence Spiaggia
Holiday Village
Villaggio Orsa Maggiore
Residence Park
Residence Olimpo
Residence Las Palmas
Residence Dal Moro
Villaggio Giardino
Residence Fiore
Camping Sabbiadoro
Bella Italia Efa Village
Hotel Adria***
Hotel Bristol****
Hotel American****
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Lignano Pineta
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Villaggio Parco Hemingway
Residence Linda
Vila Luisa
Vila Rosanna

Vila Alba
Vila Federica
Hotel Mediterraneo****
Hotel Helvetia****
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Lignano Riviera
Residence Shakespeare
Vila Paola
Vila Crepetta
Vila Ibiza Menorca
Residence Rubin
Residence Donatello
Residence La Meridiana
Vila Briciola
Hotel Old River***
Camping Village Pino Mare
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30
31

Marina Julia
Grado
Lignano Sabbiadoro
Lignano Pineta
Lignano Riviera
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Marina Julia

Marina Julia Camping Village

»» marinajulia.azzurro.cz
z Mikulova

579 km

z Dolního Dvořiště

533 km

z Ružinova

600 km

Monfalcone, dálnice A4 Tarvisio – Trieste
Monfalcone (2 km)
Marina Julia je přímořská část spadající pod
město Monfalcone, od kterého leží pouhých
pár kilometrů. Letovisko bylo vybudováno za
účelem turismu a koupání, jedná se o malé
satelitní městečko umístěné na pobřeží. Pláže jsou prostorné a dlouhé, letovisko nabízí
kempy, vilové komplexy, restaurace a bary,
plážový servis, pěší zóny.

charakter pláže
písčitá s oblázky, kamínky a místy s trávou,
volná i placená.

Comfort 6

bungalow / vilka

Comfort

A

16. 05. – 23. 05.
05. 09. – 12. 09.

7370

B

23. 05. – 30. 05.

8290

C

30. 05. – 06. 06.

9210

D

06. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

10970

E

20. 06. – 27. 06.

11880

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.

F

27. 06. – 04. 07.

17090

G

04. 07. – 11. 07.

17990

H

11. 07. – 18. 07.

19790

I

18. 07. – 08. 08.

23390

J

08. 08. – 15. 08.

24290

K

15. 08. – 22. 08.

21020

L

22. 08. – 29. 08.

15540

Marina Julia

Co potěší:
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období do 30.05.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a od 05.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a od 29.08.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, Wi-Fi (500 MB
pro osoby od 16 let), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 11.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2
€/den (vše na vyžádání při rezervaci), plážový servis (cena na vyžádání v CK), Wi-Fi 5
€/0,5GB, 8 €/1GB, 15 €/2GB, snídaně, polopenze nebo plná penze (cena na vyžádání
v CK), kolo 10 €/den nebo 50 €/týden (kauce 30 €).
»» Zvířata: povoleno max. 1 zvíře malého nebo středního vzrůstu, na dotaz, za poplatek 150
Kč/den a 600 Kč/pobyt/extra úklid.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
04.07. a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

Prostorný MARINA JULIA CAMPING VILLAGE (Via Giarrette), dříve nazývaný villaggio Albatros, leží u pláže bez přecházení silnice nebo pěší zóny. Přístup do moře
je pozvolný, pláž je písčitá s oblázky a místy s trávou. Celý pozemek o rozloze 15 ha
je plný zeleně a pinií. Na náměstí uprostřed areálu probíhají animace a různé hudební
večery (cca 29.05. - 07.09.), dále se zde nachází restaurace, pizzerie, bar, minimarket, bankomat a informační kancelář s internetem a Wi-Fi. Klientům je k dispozici
aerobik, miniklub, dětské hřiště, volejbalové a basketbalové hřiště a také hřiště na
plážový volejbal, tenisové kurty a hřiště na malou kopanou, bazén pro dospělé se
skokanským můstkem, olympijský bazén, dětský bazén (všechny v provozu cca
15.05. - 13.09.), bazén se skluzavkou a river-bazén (cca 01.06. - 07.09.). Bazény
jsou otevřené od 10.00 do 19.00 hod. mimo pondělní dopoledne z důvodu pravidelné údržby. Dále je k dispozici minigolf, stolní tenis, kurzy windsurfingu a kitesurfu (za
poplatek). Pro pejsky je vyhrazeno psí hřiště - agility park, k dispozici je také sprcha
pro psy a v těsné blízkosti kempu se nachází psí pláž (La Spiaggia di Pippo). Mobilhomy Comfort mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, dřevěnou terasu s venkovním
posezením, barbecue na dřevěné uhlí nebo elektrický gril a pro každý je vyhrazeno
jedno parkovací místo. Všechny ostatní typologie mají vlastní sociální zařízení (mobilhomy Teodora a Teodora Plus dvojí), TV/SAT, klimatizaci, krytou terasu s venkovním
posezením a parkovací místo. Některé vilky jsou vybaveny venkovním zděným krbem
(nelze vyžádat předem, grilovací mřížka je k vyzvednutí na recepci). Na vyžádání je
možné připojení Wi-Fi (500 MB pro osoby od 16 let).
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Comfort - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» Grado, B Trieste - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem. 5. osoba za poplatek.
»» Teodora - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem.
»» Teodora Plus - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek.
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bungalow

vilka

Grado 4

B Trieste 4

Teodora 4

Teodora
Plus 4

více na azzurro.cz
» camping village MARE PINETA (Sistiana)

mobilhome

A

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

7370

11050

15660

16210

B

06. 06. – 27. 06.

9140

12790

18830

19370

C

27. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

14260

17910

22660

23400

D

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

17090

20690

28600

29500

E

01. 08. – 22. 08.

20690

24290

31480

32380

Co potěší: (včetně poplatku za 5. a 6. osobu)
»» sleva 15% v období do 06.06. a od 05.09., min. pobyt 7 nocí
»» sleva 20% v období do 06.06., min. pobyt 14 nocí
»» V ceně: pronájem bungalowu, vilky nebo mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, ložní prádlo, Wi-Fi (500 MB pro osoby od 16 let), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 11.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba od 2 let za poplatek 240 Kč/den (v období do 10.07. a od 29.08.),
300 Kč (11.07. - 31.07. a 22.08. - 28.08.), 360 Kč (01.08. - 21.08.), do 2 let zdarma, postýlka
3,50 €/den (na vyžádání), ručníky 7 €/os., plážový servis (cena na vyžádání v CK), Wi-Fi 5
€/0,5GB, 8 €/1GB, 15 €/2GB, snídaně, polopenze nebo plná penze (cena na vyžádání v CK),
kolo 10 €/den nebo 50 €/týden (kauce 30 €), 2. parkovací místo 10 €/den (na vyžádání).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 20 kg), pouze vilka B, na dotaz, za poplatek 4-6
€/den (dle období)
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 17:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 09:30 hod.,
kdykoli v období 30.05. - 05.09. min. pobyt 7 nocí, v období do 30.05. a od 05.09. min.
pobyt 3 noci.

Velmi pěkné villaggio má panoramatický výhled
a leží blízko zálivu, který se nachází jen pár kilometrů od města Trieste, kde je možnost plachtění a windsurfingu. Klientům je k dispozici bazén pro dospělé a dětský bazén (v provozu cca
15.06. - 15.09.), slunečníky s lehátky u bazénu
(za poplatek), restaurace s pizzerií, bar, supermarket, posilovna, stolní tenis, miniklub, dětské
hřiště, animace (cca 01.07. - 31.08.). Dále za
poplatek prádelna, Wi-Fi, fotbalové, basketbalové, volejbalové a tenisové hřiště, půjčovna
lodí, kol a aut. V campingu jezdí vláček (červen-září), který klienty dopraví zdarma na pláž
a zpět. Přímo na pláži se nachází bar. V okolí
vedou cyklotrasy a turistické stezky.
Více informací najdete na
sistiana.azzurro.cz

Friuli – Venezia Giulia
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Grado

Residence San Pietro d´Orio, Costa Azzurra

»» grado.azzurro.cz
z Mikulova

610 km

z Dolního Dvořiště

555 km

z Ružinova

595 km

Palmanova, dálnice A4, Tarvisio -Trieste
Cervignano (17 km)
Cca 11 km jižně od Aquileia, na osamoceném
místě uprostřed laguny a na konci dlouhého
silničního mostu přes lagunu, se nachází
starobylé ostrovní město Grado, jehož prostřednictvím Aquileia kdysi obchodovala
se Sýrií, Kyprem, Arábií i Malou Asií. Grado
a jeho malé a velmi pěkné historické centrum
není zdaleka ztraceno mezi budovami velkého moderního letoviska, ale právě spojení
historického centra s písčitými plážemi z něj
vytvářejí příjemné místo pro strávení zajímavé dovolené.

Costa Azzurra

San Pietro d´Orio

charakter pláže
hodně pozvolný vstup do moře, pro nenáročnou klientelu, placené i neplacené, neplacené
se nacházejí v části Pineta.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1 €/os./den.
Taxa vyžadována za prvních 14 dní pobytu,
děti do 18 let zdarma.
Grado

San Pietro d´Orio

Costa Azzurra

Residence SAN PIETRO D’ORIO ( Via San Pietro d’Orio) leží u turistického přístavu, nedaleko od volné
pláže a cca 500 m od historického centra. Klientům je k dispozici výtah. Všechny apartmány jsou velmi
vkusně zařízeny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, pračku, prostorný balkon nebo terasu s venkovním posezením a garáž (apartmán v přízemí venkovní parkovací místo). K vybavení většiny apartmánů
patří také myčka. Residence COSTA AZZURRA (Riva Brioni) má výbornou polohu, nachází se přímo
u turistického přístavu, pár kroků od volné pláže a cca 500 m od historického centra. Klientům je k dispozici
výtah. Všechny apartmány jsou velmi vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, pračku
a balkon nebo zahrádku s terasou. Většina apartmánů má také TV, garáž nebo parkovací místo, některé
mají mikrovlnnou troubu a myčku.
»» Vzdálenost od: pláže 250 m Costa Azzurra, 300 m San Pietro d’Orio; ubytovací kanceláře 670 m San
Pietro d’Orio, 900 m Costa Azzurra.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

SAN PIETRO
D´ORIO

COSTA AZZURRA

bilo 4

bilo 4

A

21. 03. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

12170

13160

B

30. 05. – 20. 06.

14690

15670

C

20. 06. – 27. 06.

16320

17300

D

27. 06. – 01. 08.

19280

21850

E

01. 08. – 15. 08.

20880

23130

F

15. 08. – 22. 08.

20240

21850

G

22. 08. – 29. 08.

16320

17950

H

29. 08. – 12. 09.

14800

16450

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 55
€/týden, závěrečný úklid 55 €, pokud klienti neuklidí sami (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami, jinak za další poplatek dle znečištění), pobytová taxa viz str. 12.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: ložní prádlo, ručníky 10 €/os., parkovací místo 10 €/
den nebo garážové stání 15 €/den (může být vzdálené od residence), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 55 €/pobyt/extra úklid.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Apartmány Grado Pineta

více na azzurro.cz
» residence LUCA (Grado)

Třípatrová residence se nachází v těsné blízkosti
místních lázní, má k dispozici výtah a parkovací
místo nebo garáž.

Jednotlivé apartmány GRADO PINETA jsou rozmístěné ve vícepatrových residencích
po celé části letoviska Grado Pineta a v různé vzdálenosti od pláže. Všechny apartmány
jsou jednoduše a účelně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV nebo TV/SAT a balkon
nebo terasu. Většina apartmánů má pračku a parkovací místo, některé mají klimatizaci
(typ economy žádný), mikrovlnnou troubu a myčku. Klienti na místě obdrží kupóny na
slevu 10% do některých restaurací a pizzerií, na pronájem kol a výlet do laguny nebo na
ostrov Barbana (informace na recepci).

»» Vzdálenost od: pláže 10 - 400 m; ubytovací kanceláře 100 - 3000 m.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo manželskou postelí, případně
s dalším gaučem nebo rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s jedním až dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky (možná
patrová postel), obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Economy
» residence TERME (Grado)

Residence se nachází v části Città Giardino,
přímo naproti aquaparku a pár kroků od pláže.
Klientům je k dispozici výtah a parkovací místo
ke každému apartmánu.
Více informací najdete na
grado.azzurro.cz
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Standard

Comfort

mono 2/3

bilo 3/4

trilo 5/6

mono 2/3

bilo 3/4

trilo 5/6

mono 2/3

bilo 3/4

trilo 5/6

A

06. 06. – 13. 06.

5390

7180

8490

6200

8320

9470

7180

9470

10770

B

13. 06. – 27. 06.

6360

8650

10280

7180

10120

11100

8650

11260

12890

C

27. 06. – 04. 07.

8320

10770

12400

9300

12080

13380

10770

13060

15010

D

04. 07. – 01. 08.

9300

12240

13550

10440

13380

14360

12240

14360

15990

E

01. 08. – 08. 08.

10760

14300

15900

12530

15420

16870

14300

16380

18630

F

08. 08. – 22. 08.

12050

15100

17350

14140

17030

18310

15100

17990

20240

G

22. 08. – 29. 08.

6530

8490

9140

7340

9470

10440

8490

11100

11750

H

29. 08. – 19. 09.

4770

5920

7240

5260

7070

8220

5920

7900

9540

Co potěší:
»» sleva 10 % v období do 13.06. a od 22.08. při objednávce 2 týdnů
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, postýlka (na vyžádání).
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 € (mono), 50 €
(bilo), 60 € (trilo), závěrečný úklid 20 € (mono), 30 € (bilo), 40 € (trilo), pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz. str. 12.

»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 10 €/os., ručníky 8 €/os., klimatizace 0,30 €/kWh (mimo
typ economy a na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 18:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kratší pobyt na
vyžádání a za poplatek 10 €/den (pobyt 5-6 nocí) nebo 15 €/den (pobyt 3-4 noci).
Ceny v období do 06.06. a od 19.09. najdete na azzurro.cz.
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Grado

Camping Tenuta Primero

»» grado.azzurro.cz

Standard 4

Camping TENUTA PRIMERO (Via Monfalcone) se nachází přímo naproti pláži, v zeleni piniového háje, cca 8
km od samého centra Grada a cca 14 km od města Aquileia, zapsaného pro své antické památky na seznamu
UNESCO. V okolí je golfové hřiště a cyklistické stezky, které vedou až do Grada. Koupání v moři u tohoto kempu je
značně ovlivněno přílivem a odlivem, při odlivu moře hodně ustoupí. Pro plavce jsou tedy vybudovaná mola, která
umožňují snazší přístup do hlubší vody. Moře v této oblasti je známé vyšším výskytem chráněných řas, které jsou
znakem výjimečně čisté vody, slouží k lékařským účelům a také díky kterým je místní ovzduší vhodné pro osoby
s dýchacími potížemi. Součástí kempu je bazén pro dospělé se slunečníky a lehátky a dětský bazén (v provozu
cca 01.05. - 15.09.), recepce, restaurace s pizzerií, restaurace s rybími speciality, bar a další bar na pláži u bazénu,
dětské bistro s hřištěm, supermarket, obchod s oblečením, sportovním vybavením a suvenýry, novinový stánek,
dětské hřiště, hřiště na volejbal, plážový volejbal, malou kopanou, basketbalové hřiště, stolní tenis a atletická dráha. V kempu probíhají animační programy (cca 16.05. - 12.09.). Wi-Fi je dostupné zdarma v recepci, restauraci,
v barech u bazénu a pláže a u tenisových kurtů. Za poplatek jsou k dispozici tenisové kurty, golf, půjčovna kol,
motorových člunů, loděk a šlapadel, kurzy windsurfingu, plachtění, kitesurfingu, tenisu a golfu, prádelna a masáže. Kemp má také vlastní přístav s kapacitou ukotvení až 200 lodí do délky 8 m (za poplatek). Mobilhomy jsou moderně vybavené, všechny mají vlastní sociální zařízení a klimatizaci (za poplatek), terasu s venkovním posezením,
barbecue na dřevěné uhlí nebo elektrický gril a vyhrazené jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je
povoleno pouze dítě, max. 150 cm a 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba
za poplatek.

A

16. 05. – 30. 05.

9210

B

30. 05. – 06. 06.

11050

C

06. 06. – 20. 06.

12790

D

20. 06. – 27. 06.

14620

E

27. 06. – 04. 07.

18280

F

04. 07. – 11. 07.
15. 08. – 22. 08.

20690

G

11. 07. – 18. 07.

21590

H

18. 07. – 01. 08.
08. 08. – 15. 08.

25190

I

01. 08. – 08. 08.

26990

J

22. 08. – 29. 08.

16450

K

29. 08. – 05. 09.

11880

L

05. 09. – 26. 09.

8290

Grado

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.
a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období do 30.05. a od 12.09.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 12.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min.
pobyt 3 noci.

Villaggio Punta Spin

Prostorné villaggio PUNTA SPIN (Via Monfalcone) leží přímo naproti pláži, jen cca 4 km od
Grada. Klientům je k dispozici privátní pláž, supermarket, restaurace s pizzerií, bar na pláži
a u bazénu, Wi-Fi (v okolí recepce), diskotéka pro děti, animace, semi-olympijský bazén (povinná koupací čepice), bazén s možností zakrytí a vyhřívání v případě špatného počasí, dětský
bazén se skluzavkou a dětské hřiště. K dalšímu vybavení villaggia patří hřiště na malou kopanou
a basketbal, plážový volejbal, minigolf, stolní tenis, posilovna. Za poplatek mohou klienti využívat
2 tenisové kurty s nočním osvětlením, saunu, turecké lázně, prádelnu, půjčovnu kol a šlapadel.
Všechny bungalowy jsou zděné, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, topení, trezor, TV, parkovací místo, zahrádku a terasu s posezením. Typ B má navíc menší venkovní krb. Bungalowy
C jsou bezbariérové. Všechny maxikaravany mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, topení, TV,
terasu s posezením a parkovací místo. K dispozici jsou i další typy bungalowů nebo maxikaravanů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 250 - 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bungalow typ B - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem. 4. a 5. osoba za poplatek.
»» bungalow typ C - ložnice s manželskou postelí, ložnice s francouzskou postelí (šíře cca 140
cm), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 4. - 6. osoba za poplatek.
»» maxikaravan Twin - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s menším rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem. 3. a 4. osoba pouze děti do 12 let, za poplatek.
»» maxikaravan Family - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek.
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» residence CORTE SAN MARCO (Grado)

Twin
bungalow

bungalow C

» residence SOLE (Grado)

Residence se nachází v části Citta Giardino,
nedaleko privátní pláže a cca 300 m od veřejné pláže. Klientům je k dispozici parkoviště
a výtah.

Family

maxikaravan Twin

více na azzurro.cz

maxikaravan

B trilo 3

C trilo 3

Twin
bilo 2

Family
trilo 4

A

04. 04. – 16. 05.
12. 09. – 26. 09.

12840

14350

11900

14920

B

16. 05. – 23. 05.

13240

14840

12350

15350

C

23. 05. – 04. 07.

15640

17800

15080

17950

D

04. 07. – 01. 08.

19360

20650

17700

20740

E

01. 08. – 22. 08.

23420

25170

19820

25260

F

22. 08. – 29. 08.

20520

21940

18310

22030

G

29. 08. – 05. 09.

16700

18610

15830

18750

H

05. 09. – 12. 09.

13640

15340

12810

15790

Residence se nachází nedaleko historického
centra, pěší zóny a turistického přístavu. Klientům je k dispozici výtah a parkovací místo v blízkosti residence (na vyžádání, za poplatek).
» residence MIRAGE (Grado)

Co potěší: (nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 13.12.2019.
»» sleva 5% při objednávce do 31.01.
»» sleva 20% v období do 10.07. a od 31.08. pro pobyty 4-5 nocí od neděle
do pátku
»» 7=6 v období do 05.07. a od 31.08.
»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ložní prádlo, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 12.
»» Vratná kauce: 50 € (pouze hotově).
»» K dokoupení: osoba navíc od 3 let (cena na vyžádání v CK), Wi-Fi (pouze
u recepce a na pláži), 1x připojení pro bungalow/karavan zdarma, další za
poplatek, postýlka 3 €/den, plážový servis při objednání předem zdarma do
21.05. a od 07.09., za poplatek 10 - 12 €/den (dle období), snídaně 6 €/os./
den, 5 €/děti 3-11 let, polopenze 18 €/os./den, 15 €/děti 3-11 let nebo plná
penze 30 €/os./den, 27 €/děti 3-11 let, prádelna 6 €/vyprání.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, zdarma do 21.05. a od 07.09., za poplatek 4,50
- 6,50 €/den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 17:00 - 24:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.

Residence se nachází blízko pěší zóny a centra
Grada a jen pár kroků od turistického přístavu.
Klientům je k dispozici výtah. Parkovací místo
pouze na vyžádání předem a za poplatek.
Více informací najdete na
grado.azzurro.cz

Friuli – Venezia Giulia
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Lignano Riviera
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15

3

48

39

38

22

17

40

čís.

1
2

název

str.

čís.

název

str.

CAMPING VILLAGE PINO MARE

31

13

VILA FIDIA

web

HOTEL OLD RIVER***

30

14

RESIDENCE DONATELLO

29

3

VILA GILDA

web

15

VILA SABRINA

web

4

RESIDENCE ALTHEA

web

16

VILLE BEETHOVEN

web

5

VILLA NICOLETTA

web

17

HOTEL PRESIDENT****

VILLA SCHILLER

web

18

VILA SILVIA

web
web

RESIDENCE SHAKESPEARE

28

19

VILA BRICIOLA

30

6

RESIDENCE GARDENIA

web

20

VILA ROSSA

web

7

VILA MARIAELENA

web

21

VILA CREPETTA

28

8

VILA MARISA

web

VILLA BETTY

web

VILA FRANCESCA

web

22

VILA MISSANA

web

VILA PAOLA

28

23

VILLAGGIO LAURA

web

10

LA MERIDIANA

29

24

GREEN VILLAGE RESORT

web

11

RESIDENCE RUBIN

29

12

VILA IBIZA MENORCA

28

VILA LUCIANA

web

9

Lignano

• 620 km z Mikulova
• 565 km z Dolního Dvořiště
• 605 km z Ružinova

čís.

název

str.

25

VILA ELISABETH

web

26

RESIDENCE LARA

web

27

VILLAGGIO ROYAL

web

28

VILA ALBA

26

29

HOTEL HELVETIA****

27

30

VILY GARDEN

web

31

RESIDENCE LINDA

25

32

VILY NELSON A NINOSKA

web

33

VILA ROSY

web

34

HOTEL MEDITERRANEO****

27

35

VILLAGGIO BURCHIELLO

web

36

VILLAGGIO PARCO HEMINGWAY

25

37

VILA LE CICALE

web

38

RESIDENCE ANNAMARIA

web

Latisana, dálnice A4,
Tarvisio - Venezia

Latisana (20 km)

Proč si vybrat Lignano...

V Lignanu najdete:

Napsali jste nám:

Nikde na severu Itálie nenajdete tolik možností zábavy pro sebe
i pro své děti, jako zde. Můžete sjíždět umělou řeku v aquaparku, točit se na blýskavém kolotoči v lunaparku, trénovat
v olympijském bazénu a večer si zařádit na diskotéce.

• aquapark Aquasplash (více na str. 17)

„Moc vám děkuji, že jste mi pomohli vybrat místo dovolené.

• zoo Verde Blu

Nechali jsme to na vás a vybrali jste přímo dokonale.

Už jste si někdy půjčili plachetnici nebo motorový člun? Nevzdávejte se svých snů a využijte zázemí velkého turistického
přístavu. Nebo si objednejte prostorný člun i s kapitánem pro
vás a vaši rodinu nebo přátele. Fantazii se meze nekladou.

• dětský sportovní park Parco Junior

Už vám někdo řekl, že v Lignanu je golfové hřiště kousek od
pláže? Můžete spojovat i zdánlivě nespojitelné aktivity a zájmy
a můžete být spolu, i když jeden touží po pláži a druhý chce
hrát golf.

• lunapark Strabilia
• dětský park I Gommosi
• 18jamkové golfové hřiště
• tři psí pláže

Stačilo jen napsat, co považujeme za důležité, tedy že potřebujeme, aby naše děti našly v letovisku dostatek zábavy,
určitě znáte, jaké to je, když se zatáhne a hledáte pro děti
různého věku zábavu.
A taková třešinka na dortu pak byla, když jsme se mohli
všichni večer procházet po krásně osvětlené promenádě kolem pláže nebo v centru mezi hezkými obchody.
Bylo nám tam opravdu krásně a Lignano se stalo naší srdeční záležitostí. Už se těšíme na další rok.“
Zuzana, Karlovy Vary
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Lignano Sabbiadoro
čís.

název

str.

39

VILA CARPINELLE

web

40

VILA LAURA

web

41

RESIDENCE ALISEI

web

42

VILY BORGO VENEZIANO

web

43

VILLAGGIO GIOVE

web

44

HOTEL SORAYA***

web

45

HOTEL COLORADO***

web

46

VILA ROSANNA

26

47

VILA FEDERICA

26

48

RESIDENCE DUNE

web

49

VILA LUISA

26

čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

50

VILLAGGIO TAMERICI

web

67

RESIDENCE CARINZIA

web

87

RESIDENCE SUNBEACH

web

51

VILLE RIO

web

68

HOTEL PALACE ****

web

88

RESIDENCE SPIAGGIA

19

52

HOLIDAY VILLAGE

19

69

RESIDENCE INTERNATIONAL

web

89

RESIDENCE MARE

web

53

VILLAGGIO ORSA MAGGIORE

20

70

RESIDENCE LUNA

17

RESIDENCE FERRARI

web

VILLAGGIO GIARDINO

21

71

RESIDENCE LA ZATTERA

17

90

RESIDENCE NASHIRA

17

54

CAMPING SABBIADORO

22

HOTEL BRISTOL****

24

91

RESIDENCE MONICA

web

55

BELLA ITALIA EFA VILLAGE

23

72

HOTEL FLORIDA****

web

RESIDENCE VILLA LUCCHESE

web

56

RESIDENCE ANTARES ROSSO

web

73

HOTEL ADRIA***

23

RESIDENCE TORRE JUMEIRA

web

57

VILLAGGIO LOS NIDOS

web

74

HOTEL REGINA***

web

92

RESIDENCE LAS PALMAS

21

58

RESIDENCE ANTARES VERDE

web

75

RESIDENCE PARK

20

93

RESIDENCE JUPITER

web

76

web

VILA MORELLO

web

RESIDENCE BLU

web

94

HOTEL ITALIA PALACE****

59

RESIDENCE PUERTO DO SOL - LA DUNA

18

HOTEL CASTIGLIONE***

web

95

RESIDENCE VERDE

16

60

RESIDENCE PUERTO DO SOL - LA TORRE

18

GRAND HOTEL PLAYA****

web

RESIDENCE MARINELLA

web

RESIDENCE PALM BEACH

web

77

RESIDENCE FIORE

22

HOTEL VITTORIA****

web

RESIDENCE LUCERNA

web

78

RESIDENCE ELENA

web

RESIDENCE SALISBURGO

web

61

RESIDENCE BIANCO NERO

web

79

HOTEL CAPANNA D´ORO***

web

RESIDENCE EDDA

web

62

RESIDENCE CRISTALLO

18

80

RESIDENCE SKY

web

97

RESIDENCE MIRAMARE

web

RESIDENCE MARCO POLO

18

81

VILLA MADDALENA

web

98

RESIDENCE VILLA YACHTING

web

HOTEL AMERICAN****

24

82

VILA MANUELA

web

99

VILA GABY

web

63

RESIDENCE ALIDECO

web

RESIDENCE CARLOTTA

web

100

RESIDENCE OLIMPO

20

64

HOTEL CONCA VERDE****

web

83

RESIDENCE VILLA CARLA

web

101

RESIDENCE LEVANTE

16

65

HOTEL DEPANDANCE LA PERGOLA****

web

84

RESIDENCE LETIZIA

16

102

RESIDENCE VILLA NODARI

web

HOTEL GAMBRINUS***

web

85

RESIDENCE BELLAROSA

web

RESIDENCE ORE FELICI

web

86

RESIDENCE DAL MORO

21

66

96

Charakter pláže

Pobytová taxa

jemný, zlatavý písek, volná i placená, pozvolný vstup do moře,
na pláži jsou WC a sprchy, psí pláž je placená.

Pro rok 2020 zatím není stanovena. Výše taxy V roce 2019: apartmány 0,50 €/os./den; campingy 0,50 €/os./den;
hotely 0,50 - 1,30 €/os./den. Taxa vyžadována v období 01.05. - 30.09., děti do 12 let zdarma.

Lignano, sevřené mezi lagunou a řekou Tagliamento, měří
8 kilometrů a je rozděleno na 3 odlišné části. Je proto důležité
si správně vybrat, tím spíš, že nabízejí opravdu hodně rozdílných možností.
Hledáte spíše ruch a blízkost obchodních tříd? Možná je vám to jedno a hledáte spíš kvalitní ubytování? Chcete si vybírat mezi vilkami
s privátní zahradou?
Největší ze tří částí, „Sabbiadoro“, je místo vhodné pro milovníky moderního a dynamického trávení dovolené, jak v její denní, tak
i noční podobě. Jeho středem prochází hlavní obchodní třída, v noci
rozzářená nesčetnými výklady světových módních značek, kolem se
pak rozkládá nespočet residencí a hotelů, v prvních řadách u pláže
najdete především ty s větším počtem poschodí, ale v zadní části letoviska jsou i nová villaggia s bazény. Centrální část se neustále
obnovuje, vyrůstají nové apartmánové domy, zvyšuje se kvalita bytového fondu na pronajímání. Tato část je vhodná především pro ty,
kteří se nezaleknou případného ruchu a přitom chtějí být kousek od
moře i od obchodů. Pokud přece jen i zde chcete bydlet s větší mírou
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soukromí a klidu, objednávejte vzdálenější typy ubytování. Kousek od
obchodní třídy stojí i katolický kostel.
Prostřední část, „Pineta“, nabízí menší centrum s obchůdky a restauracemi. Její atraktivita ale spočívá na dovedném propojení
tohoto centra s vyššími budovami s okolními pozemky s vilkami
obklopenými zelenými zahradami a vzrostlými piniemi. V této části
je pak umístěna i většina zábavních atrakcí jako jsou aquapark, zábavní park i lunapark.
„Riviera“ je nejklidnější částí letoviska, celá je ponořena do pásů pinií a převažuje zde vilková zástavba. V některých místech se budete
cítit jako v lesním městečku. Zde se staví tak, že domům neustupují
stromy, ale domy stromům. I když i zde najdete obchody a obchůdky, restaurace, pizzerie a supermarkety, základní charakteristikou
je klid. U této části letoviska je vybudováno pěkné zoo a golfové
hřiště. Na konci letoviska směrem k řece Tagliamento najdete na
pláži velmi prostornou volnou pláž, kam můžete i se psy, za které
zde nemusíte platit.

Víte, že:
• v Lignanu máme delegátku,
která vám ráda pomůže,
když budete potřebovat?
• na místě nabízíme řadu
organizovaných výletů
i s českým doprovodem?
• do Lignana s námi dojedete
naším autobusem
s kvalitou Fun&Relax
firmy RegioJet
(více str. 6 - 7)?
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Lignano Sabbiadoro

95

Residence Verde

D

»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

více na azzurro.cz
50 villaggio TAMERICI (Lignano Sabbiadoro)

Nově postavené villaggio se skládá z 28 mezonetových apartmánů a je kompletně oplocené
se zahradou a bazénem. Apartmány mají dvojí
sociální zařízení, fén, klimatizaci, topení, TV/
SAT, pračku, myčku, kávovar, trezor, mikrovlnnou troubu, vlastní oplocenou zahrádku s krytou terasou a barbecue, další terasu v 1. patře
a kryté parkovací místo nebo garáž.
51 ville RIO (Lignano Sabbiadoro)

6 řadových třípatrových vilek, které se nachází
na rozmezí části Sabbiadoro a Pineta, mají k dispozici společný bazén (v provozu cca 20.05. 15.09.). Apartmány jsou mezonetové s vnitřním
schodištěm, moderně vybaveny a mají dvojí
sociální zařízení, TV/SAT, trezor, kávovar, myčku,
mikrovlnnou troubu, pračku, klimatizaci, topení,
Wi-Fi, bezpečnostní dveře a oplocenou zahradu
s terasou a venkovním posezením, barbecue, 3
balkony a garáž pro 2 auta. Případně možnost
dalšího parkovacího místa pro 3. auto.

Elegantní sedmipatrová residence VERDE (Viale Italia) se nachází pár kroků od pláže a přímo u pěší obchodní třídy s množstvím restaurací, kaváren, pizzerií a barů. Disponuje výtahem
a vlastním parkovištěm (mimo SUV a minibus), apartmány v 1. - 4. patře jsou zrekonstruované, mají klimatizaci (za poplatek) a společnou prádelnu. Apartmány CX v 5. - 7. patře jsou
nově postavené a moderně vybavené, mají klimatizaci, pračku a myčku. Všechny apartmány
mají vlastní sociální zařízení (typ CX dvojí), fén, bezpečnostní dveře, trezor, TV/SAT, kávovar,
mikrovlnnou troubu, Wi-Fi (pro 1 přístroj) a balkon (typ CX s výhledem na lagunu).
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kanceláře 1790 m.
»» mono (22-25 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo (30-35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (55-70 m²) - ložnice s manželskou postelí a ložnice se dvěma lůžky (typ C) nebo 2
ložnice s manželskou postelí (typ CX), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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Residence Levante,

84

A mono 2

B bilo 3

B bilo 4

C trilo 6

CX trilo 6

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

5300

6350

7040

8550

13620

B

23. 05. – 30. 05.

7010

8240

9140

11030

17740

C

30. 05. – 13. 06.

9300

10770

11950

14330

23240

D

13. 06. – 27. 06.

10480

12080

13450

15990

25070

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

14650

16610

18570

22070

38840

F

01. 08. – 15. 08.

18630

20780

23290

27850

44650

G

22. 08. – 29. 08.

12630

14330

16030

19060

33520

H

29. 08. – 05. 09.

8130

9500

10410

12660

21380

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní
prádlo, klimatizace (CX), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti
vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období
30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40
€/týden, klimatizace 25 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00
- 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období
do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci, 27.06. - 05.09. a u příjezdů od 27.05.
do 31.05. 7 nocí.

vila Letizia

57 villaggio LOS NIDOS (Lignano Sabbiadoro)

Levante

Villaggio je obklopeno zelení, nachází se nedaleko centra i pláže, v blízkosti je supermarket, restaurace a pizzerie. Je to výborné místo pro dovolenou s dětmi a pro sportovně aktivní klienty.
K dispozici je bazén pro dospělé s hydromasážní částí, dětský vyhřívaný bazén se skluzavkou,
zahrada, dětské hřiště, tenisové kurty, hřiště na
volejbal, posilovna, bar s panoramatickým výhledem, stolní tenis, animace, aquagym a různé
jiné sportovní aktivity, privátní pláž a parkoviště.
Za poplatek jsou nabízeny služby jako společná
prádelna, půjčovna dětských kočárků, postýlek,
židliček a tenisových raket.
Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz.
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D
LEVANTE

LETIZIA

C39 trilo 7

C90 trilo 5

A

25. 04. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

12340

13130

B

13. 06. – 20. 06.

16010

16940

C

20. 06. – 27. 06.

17480

18460

D

27. 06. – 04. 07.

23470

24920

E

04. 07. – 11. 07.

24740

26330

F

11. 07. – 01. 08.

26380

28290

G

01. 08. – 08. 08.

27890

29800

H

08. 08. – 22. 08.

28490

30400

I

22. 08. – 29. 08.

20630

21870

J

29. 08. – 05. 09.

14540

15410

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

Letizia

Letizia

Residence LEVANTE (Via M.Adamello) leží u turistického přístavu a jen pár kroků od pláže. K residenci patří zahrada a jedno kryté a jedno nekryté parkovací místo na apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi,
klimatizaci, mikrovlnnou troubu a balkon. Čtyřapartmánová vila LETIZIA (Via Marina) se nachází v centrální části
Lignano Sabbiadoro, pár kroků od pláže. Klientům je k dispozici oplocená zahrada a společná prádelna. Všechny
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, balkon nebo terasu a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m Levante, 200 m Letizia; ubytovací kanceláře 600 m Letizia, 1840 m Levante.
»» trilo - ložnice se třemi lůžky (C39), ložnice s manželskou postelí (C90), ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem (C39) a kuchyňským koutem nebo kuchyňkou (C39).

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny, závěrečný úklid, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/pobyt (bez lůžkovin), ložní
prádlo nebo ručníky 7 €/os. (vše možno vyžádat nebo zrušit min. 10 dní předem).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do
09:30 hod., příjezd po 19:30 hod. za poplatek 20 € (nutno
nahlásit předem), příjezd sobota od 11:30 hod. za poplatek
40 € (možno vyžádat nebo zrušit min. 10 dní předem).
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Residence

70

Luna,

71

La Zattera

D

Lignano Sabbiadoro
»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz

2€

sleva

Do aquaparku

AQUASPLASH
Lignano

pro klienty
CK Azzurro,

kteří si zakoupí pobyt
v letovisku Lignano

Luna

La Zattera
LUNA

La Zattera
Residence LUNA (Via Lilienfeld/Via Millefiori) je komplex čtyř
sedmipatrových budov, který se nachází přímo mezi pláží a centrem. V přízemí jsou různé obchody, bar, půjčovna motorek a kol,
supermarket a self-service restaurace. Osmipatrová residence
LA ZATTERA (Lungomare Trieste) se nachází naproti pláži,
nedaleko centra. Obě residence mají výtah a parkoviště. Všechny
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (Luna, La
Zattera pouze typ BL) a balkon. Některé apartmány mají výhled
na moře. K dispozici jsou u obou residencí i apartmány typu CL,
zrekonstruované, s klimatizací a výhledem na moře (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 200 m; ubytovací kanceláře 140
- 180 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky nebo patrovou postelí (La Zattera), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
90

LA ZATTERA

BL bilo 4/5

C trilo 6

B bilo 4

BL bilo 5

C trilo 6

A

11. 04. – 23. 05.
12. 09. – 03. 10.

8810

12440

7550

8810

10910

B

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

14150

20530

11370

14150

17480

C

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

17200

24140

14700

17200

19700

D

04. 07. – 08. 08.

20750

30310

18020

20750

24440

E

08. 08. – 22. 08.

26210

37960

22390

26210

30310

F

22. 08. – 29. 08.

18030

26360

15540

18030

21920

Residence Nashira

»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře 1390 m
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem
(typ C7, CX) nebo 2 ložnice s manželskou postelí (typ CH, C8), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem nebo kuchyňkou (typ CX).

friuli_2020_PC.indd 17

www.aquasplash.it

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (Luna, La Zattera - pouze typ BL), závěrečný úklid, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 10 €/os., plážový servis cca 100 €/týden, postýlka 10 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:30 hod., kdykoli v období do 22.05. a od 12.09.,
na vyžádání.

Zcela nová moderní residence NASHIRA (Viale Gorizia) se nachází u náměstí Piazza Fontana, přímo v pulzujícím centru letoviska s pěší třídou plnou obchodů, restaurací, barů a kaváren a pouhých pár kroků od pláže. Residence má výtah, všechny
apartmány jsou vkusně a komfortně vybaveny. Apartmány mají dvojí sociální zařízení
(typ C7 pouze jedno), fén, bezpečnostní dveře, trezor, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi (pro
2 přístroje), kávovar, mikrovlnnou troubu, pračku, myčku, balkon s venkovním posezením a 2 parkovací místa. Typ CH je bezbariérový. Upozorňujeme klienty, že do
27.05. a od 19.09. budou probíhat stavební práce za účelem rozšíření residence o další apartmány (zvýšená prašnost a hlučnost během dne).

Aquapark

D

C trilo 7

CH trilo 8

C trilo 8

CX trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

13190

14180

19340

20300

B

23. 05. – 30. 05.

16340

18060

23110

24260

C

30. 05. – 13. 06.

20530

23240

28130

29540

D

13. 06. – 27. 06.

22680

25160

30940

32480

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

32930

37970

44270

46480

F

01. 08. – 15. 08.

37650

45550

49830

52330

G

22. 08. – 29. 08.

28430

32800

38250

40180

H

29. 08. – 05. 09.

18380

21310

25330

26600

AQUASPLASH je díky svým různorodým
vodním atrakcím rájem pro děti i dospělé. Park
disponuje širokou škálou atrakcí, zmíníme jen
některé z nich, jako např. vodní fotbal, bazén
s umělými vlnami, pirátská loďka se skluzavkami pro děti, trampolíny, bazénky s hydromasáží, tunelové tobogány se světelnými efekty
a mnoho dalších. Součástí parku je i bufet, piknik zóny, videohry a bezplatné parkoviště.
V provozu: cca 01.06. - 12.09.
Otevírací doba: 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: cca 25 €, 20 € děti 3-8 let

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. - 30.04., min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
klimatizace, Wi-Fi (pro 2 přístroje), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 55 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy
sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 30.05. 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/
týden, obojí na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 27.06.
a od 05.09. min. pobyt 4 noci, 27.06. - 05.09. a u příjezdů od 27.05. do 31.05. 7 nocí.

Friuli – Venezia Giulia
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Lignano Sabbiadoro

Residence

62

Cristallo,

60

Puerto do Sol,

62

D

Marco Polo

»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

více na azzurro.cz
76 residence BLU (Lignano Sabbiadoro)

Marco Polo

Cristallo

Nachází se kousek od centra a hned naproti
pláži, k dispozici je zahrada, výtah a parkoviště.
Apartmány jsou zrekonstruované, mají TV/SAT,
klimatizaci a balkon nebo terasu.
78 residence ELENA (Lignano Sabbiadoro)

Puerto do Sol - La Duna

Puerto do Sol - La Torre
Moderní residence se nachází pár kroků od
pláže a v blízkosti pěší zóny s množstvím obchodů, barů a kaváren. Klientům je k dispozici
výtah, společná prádelna a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu,
Wi-Fi, klimatizaci, balkon se zahradním nábytkem a parkovací místo.

 

66 residence ORE FELICI

(Lignano Sabbiadoro)

Přímo u promenády, vedoucí kolem pláže, stojí třináctipatrová residence CRISTALLO
(Lungomare Trieste), která se nachází cca 500 m od samého centra. V přízemí je minimarket a pizzerie, residence má výtah, bazén pro dospělé a menší dětský bazén,
zahradu a parkoviště (omezená kapacita). Residence PUERTO DO SOL se skládá
ze dvou budov, třináctipatrové residence LA DUNA (Via Tirolo) a vedle ní dominantně
stojící sedmnáctipatrové residence LA TORRE (Via Julia). Obě se nachází nedaleko pláže
a cca 500 m od centra. Klientům je k dispozici prostorná zahrada, výtah, bazén pro
dospělé, menší dětský bazén a vlastní parkoviště (omezená kapacita). Sedmipatrová
residence MARCO POLO (Lungomare Trieste) se nachází přímo u promenády a cca
500 m od samého centra. Residence má výtah, zahradu s piniemi, bazén pro dospělé
a menší dětský bazén, Wi-Fi v objektu zdarma a parkovací místo ke každému apartmánu (venkovní nebo garážové stání). Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení,

TV/SAT, kávovar, mikrovlnou troubu, klimatizaci a balkon. K dispozici jsou i další typy
apartmánů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 10 m Cristallo, Marco Polo, 200 m Puerto do Sol; ubytovací
kanceláře 2060 - 2100 m.
»» mono - obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze při
rezervaci.
»» bilo - ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze
při rezervaci.
»» trilo - 2 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek
pouze při rezervaci.
»» quadri - 3 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek
pouze při rezervaci.

CRISTALLO

67 residence CARINZIA (Lignano Sabbiadoro)

Residence stojí nedaleko centra letoviska.
Klientům je k dispozici udržovaná oplocená
zahrada, společná prádelna a parkovací místo
k apartmánu.
Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz
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MARCO POLO

A mono 3

B bilo 4

C trilo 6

D quadri 7

A mono 3

B bilo 4

C trilo 6

A mono 4

B bilo 4

C trilo 6

04. 04. – 23. 05.
12. 09. – 31. 10.

5830

8740

10680

12040

5830

8350

10680

9900

11650

15150

B

23. 05. – 30. 05.

8090

12330

15220

16960

8090

11750

15030

10980

12910

16760

C

30. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

10600

15990

19650

22160

10600

15410

19460

14260

16760

21580

D

06. 06. – 20. 06.

11370

17150

21190

23890

11370

16570

21000

15220

18110

23310

E

20. 06. – 27. 06.

13100

19650

24280

27170

13100

18880

24080

17530

20620

26590

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

14640

22160

27170

30630

14640

21190

26970

19650

23310

30060

G

04. 07. – 11. 07.

15410

23310

28710

32370

15410

22350

28520

20810

24470

31600

H

11. 07. – 25. 07.

16120

24080

29770

33370

15930

23320

29580

21430

25410

32800

I

25. 07. – 01. 08.

16500

24650

30530

34320

16500

23890

30340

22000

25980

33560

J

01. 08. – 08. 08.

18010

27110

33560

37730

18010

26170

33370

24080

28630

36970

K

08. 08. – 22. 08.

18390

27680

34320

38490

18390

26740

33940

24650

29200

37730

L

05. 09. – 12. 09.

7380

11070

13790

15340

7380

10680

13590

11070

13010

16900

A

Elegantní čtyřpatrová residence má 9 apartmánů, pro klienty je k dispozici výtah, 2 jízdní kola
k vypůjčení (za poplatek) a garáž (do max. výšky
2 m). Apartmány jsou moderně vybavené, mají
dvojí sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, WiFi, pračku, myčku, kávovar, mikrovlnnou troubu,
trezor, bezpečnostní dveře, jeden nebo dva balkony a garážové parkovací místo.

PUERTO DO SOL

Co potěší: (min. pobyt 7 nocí, při objednávce min. 30 dní před nástupem)
»» sleva 15% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce do 31.12.2019
»» sleva 10% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce od 01.01. do 13.03.
»» sleva 10% v období od 12.09. při objednávce do 15.05.
»» další slevy najdete na azzurro.cz
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), klimatizace, plážový servis (cca 15.05. - 15.09.), delegát.

»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
»» K dokoupení: ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní kočárek 1 €/den a kauce 20 € (obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/den (kauce 50 €,
min. pronájem 14 €).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období
do 30.05. a od 12.09. min. pobyt 5 nocí.
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Residence Spiaggia

D

Lignano Sabbiadoro
»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

B bilo 4

C trilo 5

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

8490

10200

B

23. 05. – 30. 05.

10220

12170

C

30. 05. – 13. 06.

12530

14790

D

13. 06. – 27. 06.

14200

16780

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

18180

21490

F

01. 08. – 15. 08.

21360

25920

G

22. 08. – 29. 08.

15670

18540

H

29. 08. – 05. 09.

10900

12760

více na azzurro.cz
80 residence SKY (Lignano Sabbiadoro)

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí

Residence SPIAGGIA (Lungomare Trieste) se nachází přímo u pláže, v srdci centra Lignano
Sabbiadoro plného obchodů, restaurací, pizzerií a barů, přímo u známého mola s restaurací Terrazza Mare. Residence má výtah a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV/SAT, trezor, Wi-Fi (pouze pro surfování, nikoli stahování nebo streamování) a klimatizaci (obojí za poplatek) a balkon. Apartmány typ B mají přímý výhled na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 1480 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
52

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní
prádlo, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí
klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období
30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, klimatizace
25 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září),
16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli
v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci, 27.06. - 05.09. a u příjezdů
od 27.05. do 31.05. 7 nocí.

Holiday Village

Komplex HOLIDAY VILLAGE (Via Tarvisio) se nachází v klidné části plné zeleně mezi Lignano
Sabbiadoro a Lignano Pineta. Skládá se z 20 mezonetových řadových vilek umístěných ve velké
oplocené zahradě a obklopujících bazén, který má i dětskou část a je v provozu cca 15.05. 15.09. Klientům je k dispozici společná prádelna a parkoviště. Apartmány jsou mezonetové,
třípodlažní, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, trezor, klimatizaci
a topení (v 1. a 2. patře), venkovní krb, Wi-Fi (pro 1 přístroj), 2 balkony, terasu a 2 parkovací
místa. Další možnost parkování je v zahradě. K dispozici jsou i další typy apartmánů (více na
azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 1 km; ubytovací kanceláře 1,03 km.
»» quadri - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 1. patro:
2 ložnice s manželskou postelí. 2. patro: podkroví, ložnice s manželskou postelí.
»» penta - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 1. patro: 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem. 2. patro: podkroví, ložnice se dvěma lůžky.
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Elegantní residence se nachází v samém centru
letoviska, nedaleko pláže. Residence má výtah
a garáž. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, bezpečnostní dveře, elektrické rolety,
TV/SAT, klimatizaci, topení, trezor, mikrovlnnou
troubu, pračku, myčku, kávovar, Wi-Fi, balkon
s venkovním posezením a 2 parkovací místa
většinou v garáži.
91 residence MONICA (Lignano Sabbiadoro)

D

VSL quadri 7/8

VSM penta 8/9

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

12930

14740

B

23. 05. – 30. 05.

15360

17600

C

30. 05. – 13. 06.

18600

21410

D

13. 06. – 27. 06.

21220

24350

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

29110

33380

F

01. 08. – 15. 08.

32860

37680

G

22. 08. – 29. 08.

26600

30190

H

29. 08. – 05. 09.

15990

18440

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní
prádlo, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období
30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na
lůžko) 40 €/týden, obojí na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září),
16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli
v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

Nově postavená residence se nachází jen cca
300 m od samého centra Lignano Sabbiadoro
s pěší zónou plnou obchodů, kaváren a restaurací. Šestipatrová residence má 15 apartmánů
a výtah. Všechny apartmány jsou moderně vybavené a mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, Wi-Fi, myčku, pračku, kávovar,
mikrovlnnou troubu, trezor, bezpečnostní dveře,
prostorný balkon a parkovací místo (v 2,24 m x
š 2,18 m).
96 residence EDDA (Lignano Sabbiadoro)

Nová elegantní residence se nachází pár kroků od centra letoviska s pěší zónou plnou obchodů s módou, restaurací, kaváren a barů.
Klientům je k dispozici výtah. Apartmány jsou
moderně vybaveny a mají vlastní sociální zařízení, fén, bezpečnostní dveře, elektrické rolety,
trezor, myčku, pračku, mikrovlnnou troubu, TV/
SAT, kávovar, klimatizaci, Wi-Fi (na vyžádání, za
poplatek) a číslované parkovací místo pod residencí nebo cca 800 metrů od residence.
Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

Friuli – Venezia Giulia
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Lignano Sabbiadoro

53

Villaggio Orsa Maggiore,

75

Residence Park,

100

D

Olimpo

»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

více na azzurro.cz

98 vila YACHTING (Lignano Sabbiadoro)

Olimpo

Residence nabízí úchvatný výhled na lagunu,
má celkem 35 apartmánů různé velikosti a nachází se nedaleko centra. Klientům je k dispozici zahrada s dětskou prolézačkou a venkovním
posezením. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, klimatizaci (za poplatek), balkon a parkovací místo (vzdálené cca
350 m od residence). Některé apartmány mají
navíc výhled na lagunu.

99 vila GABY (Lignano Sabbiadoro)

Třípatrová vila má celkem 14 apartmánů a parkoviště (omezená kapacita). Nachází se jen
pár kroků od turistického přístavu a pěší zóny
s množstvím obchůdků, kaváren, restaurací
a barů. V blízkosti je supermarket. Apartmány
jsou jednoduše, ale funkčně vybaveny a mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a většina i balkon.

 

91 residence VILLA LUCCHESE

(Lignano Sabbiadoro)

Moderní residence se nachází v klidné části
a přitom v samém centru letoviska, cca 350 m
od pěší zóny s obchody, restauracemi, kavárnami a bary. Klientům je k dispozici výtah, střešní solární terasa s lehátky a výhledem na lagunu, parkovací místo. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, trezor,
klimatizaci (za poplatek), mikrovlnnou troubu,
bezpečnostní dveře a většina i balkon. Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové apartmány.
Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

20

Friuli – Venezia Giulia

friuli_2020_PC.indd 20

Park

Orsa Maggiore

Orsa Maggiore

Pěkné villaggio ORSA MAGGIORE (Viale Europa) se nachází na pomezí Lignano Sabbiadoro a Lignano Pineta, v okolí jsou restaurace a supermarket. Klientům je k dispozici
bazén a parkoviště. Každý apartmán má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, trezor,
kávovar, mikrovlnnou troubu, prostorný balkon a parkovací místo. Typ B je mezonetový
a má dva balkony. Residence PARK (Via Aldo Moro) je komplex tří budov, leží nedaleko pláže a centra, v bezprostřední blízkosti parku Parco Junior. Pro klienty je k dispozici
dětský bazén a bazén pro dospělé. Všechny tři budovy jsou třípatrové s podkrovními
apartmány, mají výtah, společnou prostornou zahradu a parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, kávovar, mikrovlnnou troubu, klimatizaci (mimo typ C6), balkon
nebo terasu (typ B1 v přízemí) a parkovací místo. Čtyřpartová residence OLIMPO (Via
Monte San Gabriele) je podlouhlá budova na samém konci letoviska, kde se setkává moře s lagunou. Residence má výtah, leží přímo u turistického přístavu, od centra letoviska
a pěší obchodní zóny je vzdálená cca 500 m. Svojí polohou je ideální pro klienty, kteří mají
rádi yachting a potápění. K dispozici jsou apartmány různých velikostí a ke každému patří
jedno parkovací místo venkovní nebo v garáži (typ D vždy v garáži). Všechny mají vlastní
ORSA MAGGIORE

sociální zařízení (typ D dvojí), TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a balkon.
Apartmány typu D jsou mezonetové a mají navíc solární terasu. Klienti mohou využívat
neomezených vstupů zdarma do bazénu v areálu Sporting Club, který je vzdálen cca 650
m, zde je klientům k dispozici slunečník s lehátky a dětské hřiště. V nabídce jsou i další
typy apartmánů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 400 m Olimpo, 550 m Park, 1 000 m Orsa Maggiore; ubytovací
kanceláře 1660 m Orsa Maggiore, 2200 m Park, 4460 m Olimpo.
»» bilo - ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze
při rezervaci.
»» trilo - 2 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek
pouze při rezervaci.
»» quadri - 3 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek
pouze při rezervaci.

PARK

OLIMPO

B bilo 5

C trilo 5

B bilo 4

B1 bilo 4

C trilo 6

B bilo 4

B bilo 5

D quadri 7

A

A

04. 04. – 23. 05.
12. 09. – 31. 10.

7380

8540

7380

7770

9520

9130

9710

14760

B

B

23. 05. – 30. 05.

8090

9440

10400

10980

13680

10210

10600

16380

C

C

30. 05. – 06. 06.

10400

11370

13490

14260

17730

13100

13870

21190

D

06. 06. – 20. 06.

11180

12330

14640

15410

19070

14260

14840

22930

E

20. 06. – 27. 06.

12910

14070

16760

17530

21770

16180

16960

26200

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

14450

15990

18690

19850

24470

18300

19070

29480

G

04. 07. – 11. 07.

15220

16960

19850

21000

25820

19270

20230

31020

H

11. 07. – 18. 07.

15740

17630

20480

21620

26740

19910

20860

32230

I

18. 07. – 25. 07.

15740

18580

20480

21620

26740

19910

20860

32230

J

25. 07. – 01. 08.

16310

18960

21050

22180

27490

20480

21430

32990

K

01. 08. – 08. 08.

17820

19910

23130

24460

30150

22370

23510

36220

L

08. 08. – 22. 08.

18200

20480

23510

25030

30720

22940

24080

36970

M

29. 08. – 05. 09.

10400

12330

13490

14260

17730

13100

13870

21190

N

05. 09. – 12. 09.

8160

9520

9520

9900

12430

10290

10680

16510

Co potěší: (min. pobyt 7 nocí, při objednávce min. 30 dní před nástupem)
»» sleva 15% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce do 31.12.2019
»» sleva 10% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce od 01.01. do 13.03.
»» sleva 10% v období od 12.09. při objednávce do 15.05.
»» další slevy najdete na azzurro.cz
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a ručníky
(pouze res. Olimpo), závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80
€), klimatizace (mimo res. Park - typ C6), plážový servis (cca 15.05. - 15.09.), delegát.

»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
»» K dokoupení: ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní kočárek 1 €/den a kauce 20 € (obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/den (kauce 50 €,
min. pronájem 14 €).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období
do 30.05. a od 12.09. min. pobyt 5 nocí.
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D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Residence

92

Las Palmas,

86

Dal Moro,

53

Villaggio Giardino

D

Lignano Sabbiadoro
»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

více na azzurro.cz

 

97 residence MIRAMARE

(Lignano Sabbiadoro)

Giardino

Moderní residence se nachází 250 m od pláže
a pouhých pár kroků od turistického přístavu
i centra Lignano Sabbiadoro s pěší zónou plnou
obchodů, restaurací, pizzerií a barů. Klientům je
k dispozici výtah a číslované parkovací místo.

Las Palmas

Dal Moro

Las Palmas - typ B1

Třípatrová residence LAS PALMAS (Via Latisana) stojí na oploceném pozemku, pár
kroků od pláže a pěší obchodní třídy s množstvím restaurací, kaváren a barů. Má výtah
a celkem 10 apartmánů, všechny mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, klimatizaci, balkon (typ B1 solární terasu) a parkovací místo (typ B1 a C1
v garáži). Čtyřpatrová residence DAL MORO (Lungomare Trieste) se nachází přímo
u pobřežní promenády, naproti pláži. Apartmány jsou prostorné a jednoduše vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, kávovar, balkon s výhledem na moře a parkovací místo (šířka 1,9 m). Další možnost parkování je za poplatek
v parkovacím domě Luna Blu Parking (cca 1,1 km od residence, nelze vyžádat předem).
Villaggio GIARDINO (Viale Europa / Via Mezzasacca) se skládá z pěti dvoupatrových
budov umístěných vedle sebe a nachází se na pomezí Lignano Sabbiadoro a Lignano
Pineta. Klientům je k dispozici zahrada s bazénem pro dospělé a dětským bazénem

(v provozu cca 01.06. - 15.09.). Každý apartmán má vlastní sociální zařízení, klimatizaci,
TV, kávovar, mikrovlnnou troubu, balkon nebo terasu a parkovací místo. K dispozici jsou
i další typy apartmánů (Dal Moro, více na azzurro.cz).

DAL MORO

GIARDINO

B bilo 5

B1 bilo 5

C trilo 6

C1 trilo 6

C trilo 6

D quadri 7

D quadri 8

B bilo 4

C trilo 6

A

04. 04. – 23. 05.
12. 09. – 31. 10.

8930

9320

11260

11650

11650

13210

13400

6410

7380

B

23. 05. – 30. 05.

10020

10400

12520

12720

12910

14450

14640

9060

10400

C

30. 05. – 06. 06.

12910

13490

16180

16570

16760

18880

19070

10790

12520

D

06. 06. – 20. 06.

13870

14450

17530

17920

18110

20230

20620

11750

13490

E

20. 06. – 27. 06.

15800

16570

20040

20420

20620

23120

23510

13490

15610

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

17920

18500

22540

22930

23120

26010

26400

15410

17730

G

04. 07. – 11. 07.

18880

19650

23700

24280

24470

27550

27940

16380

18690

H

11. 07. – 18. 07.

19530

20290

24650

25220

25410

28440

28820

16880

19530

I

18. 07. – 25. 07.

19530

20290

24650

25220

25410

28440

28820

17820

20480

J

25. 07. – 01. 08.

20100

20860

25220

25790

25980

29200

29580

18200

21050

K

01. 08. – 08. 08.

22000

22750

27680

28250

28440

32040

32610

19150

22000

L

08. 08. – 22. 08.

22370

23320

28250

28820

29200

32800

33180

19530

22560

M

29. 08. – 05. 09.

12910

13490

16180

16570

16760

18880

19070

11750

13490

N

05. 09. – 12. 09.

10100

10490

12620

12820

13010

14570

14760

8160

9520

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), klimatizace, plážový
servis (cca 15.05. - 15.09.), delegát.
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(Lignano Sabbiadoro)

»» Vzdálenost od: pláže 10 m Dal Moro, 250 m Las Palmas, 1000 m Giardino; ubytovací
kanceláře 1700 m Giardino, 3650 m Dal Moro, 3970 m Las Palmas.
»» bilo - ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek pouze
při rezervaci.
»» trilo - 2 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek
pouze při rezervaci.
»» quadri - 3 ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Upřesnění rozmístění lůžek
pouze při rezervaci.

LAS PALMAS

Co potěší: (min. pobyt 7 nocí, při objednávce min. 30 dní před nástupem)
»» sleva 15% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce do 31.12.2019
»» sleva 10% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce od 01.01. do 13.03.
»» sleva 10% v období od 12.09. při objednávce do 15.05.
»» další slevy najdete na azzurro.cz

 

83 residence VILLA CARLA

»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny (18-26 let).
»» K dokoupení: ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní kočárek 1 €/den a kauce 20 € (obojí do 3 let, na vyžádání), kolo 2 €/den (kauce 50 €,
min. pronájem 14 €).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období
do 30.05. a od 12.09. min. pobyt 5 nocí.

Elegantní pětipatrová residence je nově zrekonstruovaná, nachází se v samém centru Lignano
Sabbiadoro s obchody, restauracemi a bary
a pouhých 150 m od pláže. Přímo ve vedlejší
budově se nachází supermarket. Klientům je
k dispozici výtah a parkovací místo. Apartmány
jsou vkusně zařízeny, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén, bezpečnostní dveře, trezor,
klimatizaci, TV/SAT, kávovar, Wi-Fi (na vyžádání,
za poplatek), mikrovlnnou troubu, pračku, myčku a balkon.

93 residence JUPITER (Lignano Sabbiadoro)

Residence se nachází kousek od pěší zóny
s obchody světoznámých módních značek,
restauracemi, pizzeriemi, kavárnami a bary.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, kávovar, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), menší balkon a parkovací místo (vzdálené
cca 250 m od residence).
Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz
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Residence Fiore

D

»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

A

více na azzurro.cz
82 vila MANUELA (Lignano Sabbiadoro)

Čtyřapartmánová vila se nachází v klidné části
a přitom v samém srdci Lignano Sabbiadoro,
pouhé 3 min. pěší chůze od pláže a 150 m od
pěší obchodní zóny s různými obchůdky, restauracemi, kavárnami a bary. Vila má oplocenou zahradu a parkovací místo ke každému apartmánu.
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení,
klimatizaci, TV a mikrovlnnou troubu.
58 vila MORELLO (Lignano Sabbiadoro)

Elegantní pětipatrová residence FIORE (Via dell’Arenile) se nachází přímo v centru
letoviska v bezprostřední blízkosti obchodů, barů, restaurací a kaváren a pár kroků od
pláže. Má výtah, společnou prádelnu a nově vybudovanou relaxační zónu v 1. a 2. patře (dostupná pouze po cca 20 schodech) s bazénem (7x3 m) s hydromasážní částí
a solární terasou (v provozu cca 15.05. - 15.09.). Apartmány jsou moderně vybavené
a mají vlastní sociální zařízení, fén, topení, klimatizaci, TV/SAT, mikrovlnnou troubu,
myčku, kávovar, bezpečnostní dveře, trezor, Wi-Fi (pro 1 přístroj), balkon a parkovací
místo (přímo u residence nebo cca 300 m na krytém a hlídaném parkovišti). Typ B bilo
4 je podkrovní. K dispozici je i typ C trilo 7 (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kanceláře 580 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem (B4)
nebo rozkládacím dvougaučem (B5) a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s jedním lůžkem (C6)
nebo ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky (C6/7), obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
54

B bilo 4

B bilo 5

C trilo 6

C trilo 6/7

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

8290

11180

12040

12990

B

23. 05. – 30. 05.

10250

13340

14830

16380

C

30. 05. – 13. 06.

12860

16220

18540

20890

D

13. 06. – 27. 06.

14560

18210

21310

23630

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

18630

25030

28690

31130

F

01. 08. – 15. 08.

21880

29010

33150

35790

G

22. 08. – 29. 08.

16060

21640

24770

26890

H

29. 08. – 05. 09.

11160

14260

15730

18180

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy
sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/
týden, obojí na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 27.06.
a od 05.09. min. pobyt 4 noci, 27.06. - 05.09. a u příjezdů od 27.05. do 31.05. 7 nocí.

Camping Sabbiadoro

D

Vila se skládá ze tří apartmánů a všechny mají zrekonstruovanou koupelnu. Vila má vlastní zahradu
a parkoviště, v bezprostřední blízkosti se nachází
obchody a supermarket. Apartmány mají vlastní
sociální zařízení, trezor, TV, klimatizaci, kávovar,
mikrovlnnou troubu a balkon nebo terasu.

 

60 residence PALM BEACH

(Lignano Sabbiadoro)

Residence se nachází pár kroků od promenády,
v blízkosti obchodů, barů a restaurací. Klientům
je k dispozici oplocená zahrada, výtah a parkovací místo ke každému apartmánu. Všechny
apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV a balkon s bočním výhledem na moře.

 

61 residence OCCIDENTE

(Lignano Sabbiadoro)

Osmipatrová residence má výbornou pozici přímo u promenády a cca 10 min. pěší chůze od
centra letoviska.
Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz
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Prostorný camping SABBIADORO (Via Sabbiadoro) leží blízko písčité
pláže v centrální části Lignano Sabbiadoro a nedaleko zábavního parku Parco Junior. Skládá se z hlavní a vedlejší části (Dependance), které leží hned
vedle sebe a odděluje je pouze klidná komunikace s přímým přechodem pro
chodce. Camping klientům nabízí self-service restauraci, pizzerii, supermarket, bazén s hydromasážní částí a skluzavkou, semi-olympijský bazén, vyhřívaný dětský bazén se skluzavkou (v případě špatného počasí s možností krytého zastřešení), animace, Wi-Fi ve společných prostorách, posilovnu,
dětské hřiště, stolní tenis, hřiště na fotbal a plážový volejbal, privátní pláž
s možností vlastního slunečníku a lehátek klientů nebo plážového servisu
v ceně pobytu (1 slunečník a 2 lehátka) . Cca 400 m od kempu se nachází
psí pláž Sunny Pet, kde se mohou pejsci volně koupat, pláž je volná s možností oploceného prostoru se slunečníkem a lehátky (za poplatek). Kemp
nabízí klientům za poplatek prádelnu, půjčovnu kol a tenisové kurty. Nedaleko je možnost windsurfingu, paddle boardingu a minigolfu. Mobilhomy
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (mimo G), trezor, venkovní posezení
a parkovací místo. Některé mobilhomy mají navíc TV/SAT (typ L, F a F Plus)
a mikrovlnnou troubu (typ L a F Plus). K dispozici jsou i další typy mobilhomů
a ceny mobilhomů včetně plážového servisu (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 400 - 700 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» H mono (12 m²) - ložnice se dvěma lůžky a kuchyňským koutem. Možnost 3. osoby do 12 let na přistýlce složením stolu a křesel (80x170
cm, za poplatek).
»» G bilo (13 m²) - otevřená ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem (lůžka vhodná pro děti do 12 let), venkovní
terasa 12 m² s kuchyňským koutem zastřešená stanem (tento mobilhome se podobá obytnému karavanu).
»» M trilo (15 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí
a dalším lůžkem (lůžka vhodná pro děti do 12 let), obývací pokoj s kuchyňským koutem (tento mobilhome se podobá obytnému karavanu).
»» L trilo (23 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky
a případným vyvýšeným lůžkem vhodným pro děti do 12 let, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. Možnost 5.
a 6. osoby (za poplatek).
»» F trilo, F PLUS (21-24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma
lůžky a vyvýšeným lůžkem (vhodné pro děti do 12 let), obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem. Možnost 6. osoby (za poplatek).

H TWIN
mono 2

G bilo 5

M trilo 5

L trilo 4

F trilo 5

F PLUS
trilo 5

A

04. 04. – 16. 05.
12. 09. – 03. 10.

10120

12740

14240

16490

18550

20980

B

16. 05. – 23. 05.

11160

14750

16570

18900

20400

22830

C

23. 05. – 04. 07.

12550

17420

19670

22110

22860

25290

D

04. 07. – 01. 08.

17330

22680

26370

29130

30060

32820

E

01. 08. – 22. 08.

18810

26740

30790

33930

33560

35960

F

22. 08. – 29. 08.

17750

23840

27630

30500

31060

33720

G

29. 08. – 05. 09.

14000

19030

21700

24250

25050

27590

H

05. 09. – 12. 09.

10810

14080

15790

18100

19780

22210

Co potěší: (nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 13.12.2019.
»» sleva 5% při objednávce do 31.01.
»» sleva 20% v období do 20.06. a od 30.08. pro pobyty na 4 nebo 5 nocí (neděle - pátek)
»» 7=6 v období do 27.06. a od 01.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, klimatizace
(mimo typ G), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 15 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz
str. 15.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: polopenze 18 €/os./den, 16 €/děti do 12 let, plná penze 30 €/os./den, 28 €/děti do
12 let, půjčení kola 2,50 €/hod. nebo 9 €/den, prádelna 4 €/vyprání, osoba navíc, plážový servis a 2.
parkovací místo (na dotaz).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 3,80 €/den (v období 04.07. - 07.08. a 17.08. - 28.08.),
4,30 €/den (08.08. - 16.08.), jinak bez poplatku.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 17:00 - 23:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 4 noci, v období do
20.05. a od 07.09. min. pobyt 3 noci, 08.08. - 24.08. min. pobyt 7 nocí.
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Bella Italia Efa Village

D

Lignano Sabbiadoro
»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

STANDARD

Prostorný komplex BELLA ITALIA EFA VILLAGE (Viale Centrale) se nachází
na pomezí Lignano Sabbiadoro a Lignano Pineta, celý ponořený do 60 ha zeleně pinií protkané 12 km cest k procházkám a ležící přímo u soukromé pláže
o délce 1100 m. Villaggio se skládá celkem z 13 budov a má kapacitu ubytování pro více jak 3 tisíce klientů. Klientům je k dispozici recepce, restaurace
s obsluhou nebo self-service jídelna RistoGet, bar, kongresový a koncertní sál,
Wi-Fi ve společných prostorách, prádelna (za poplatek), denní i večerní animace, miniklub, dětské hřiště, 2 venkovní bazény, vlastní aquapark, klimatizovaný
vnitřní semi-olympijský a olympijský bazén (oba vyhřívané, za poplatek). Ve
všech krytých bazénech je povinná koupací čepice. K dalšímu vybavení patří prostorná posilovna, plážový volejbal (12 hřišť), tenis, stolní tenis, fotbalové
hřiště, 3 hřiště na malou kopanou, sálový hokej, venkovní i krytá hřiště pro basketbal, házenou nebo volejbal, lukostřelba a parkoviště. Venkovní sportoviště
jsou zdarma (nutná ale rezervace na recepci), veškeré vnitřní sportovní či kongresové plochy jsou na objednání předem a za poplatek. V případě zájmu klienti
na recepci obdrží tip na nejbližší půjčovnu kol. Pokoje jsou velmi jednoduše, ale
účelně vybaveny, všechny mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a některé
balkon. Pokoje typu Premium (2-5 osob) mají snídaně formou bufetu, servírované obědy a večeře v restauraci umístěné vždy ve stejné budově jako pokoj.
Pokoje typu Standard (2-6 osob) mají snídaně, obědy a večeře v samoobslužné
jídelně, která se nachází v samostatné budově v areálu komplexu. Na vyžádání
jsou k dispozici i bezbariérové pokoje. Villaggio je v provozu celoročně a je výbornou volbou pro sportovní skupiny a pro klienty s nenáročnými požadavky
na ubytování, ale očekávající dovolenou plnou pohody, zábavy a sportovního
vyžití pro dospělé i děti.
»» Vzdálenost od: pláže 100 - 450 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

73

PREMIUM

snídaně

polopenze

plná
penze

snídaně

polopenze

plná
penze

A

04. 01. – 11. 04.
03. 10. – 26. 12.

6350

7250

8160

7250

8160

9070

B

11. 04. – 13. 06.
05. 09. – 03. 10.

7560

8460

9350

9350

10250

11150

C

13. 06. – 04. 07.
22. 08. – 05. 09.

9350

10250

11150

8100

9000

12590

D

04. 07. – 22. 08.

10090

10980

11860

11860

12750

13630

Co potěší:
»» zdarma dítě do 4 let jako 3. - 6. osoba
»» sleva 10% při objednávce do 28.02., min. pobyt 7 nocí
»» sleva 5% při objednávce do 28.02.
»» 5=4 v období do 11.04. a od 03.10. (pouze pobyt se snídaní)
»» 7=6 v období 11.04. - 13.06. a 05.09. - 03.10. (pouze pobyt se snídaní)
»» V ceně: snídaně, polopenze, plná penze (Premium: restaurace, snídaně formou bufetu, obědy
a večeře výběr z menu, ½ l vody, desert nebo ovoce, zeleninový bar. Standard: self-service
jídelna, snídaně, obědy a večeře formou bufetu, ½ l vody, desert nebo ovoce, zeleninový bar) na
osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Slevy 3. - 6. osoba: 4-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Dítě do 4 let zdarma.
»» Příplatky: plážové lehátko navíc 4 €/den, křesílko 2 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 7 nocí, v období
do 04.07. a od 22.08. min. pobyt 3 noci.

Hotel Adria***

HOTEL

depandance
Příjemný hotel ADRIA*** (Viale Centrale) má 57 pokojů (42 pokojů v hotelu
a 15 pokojů ve vedlejší budově - depandance) a nachází se v blízkosti centra
letoviska. Depandance je od hotelu vzdálena pouhých cca 30 m, má pokoje
s jednoduchým, ale funkčním vybavením a je situována blíže k rušné obchodní
třídě s množstvím restaurací a barů, proto pokoje v této části jsou vhodnější pro
mladé páry, kterým nevadí ruch večerního života. Hlavní budova prošla celkovou renovací, všechny pokoje mají nové moderní zařízení a vzhledem k umístění
této části hlouběji do zahrady poskytuje větší klid. Hotel má zahradu s dětským
hřištěm, výtah (pouze hlavní budova), Wi-Fi, recepci, bar, restauraci, společenskou místnost s TV, dětský koutek a půjčovnu kol. Klienti mohou zdarma využívat hydromasážního bazénu v baru Sabbiadoro (cca 1 km od hotelu). Vkusně
vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, klimatizaci, malou
lednici (pouze v hlavní budově), trezor, telefon, balkon a vyhrazené parkovací
místo. Na vyžádání jsou možné dva pokoje s bezbariérovým přístupem nebo
propojené pokoje typu Family (ve vedlejší budově pouze s jedním sociálním
zařízením). Klienti mohou také využít slevu na psí pláž Sunny Pet (informace
na recepci). Hotel je v provozu celoročně. K dispozici jsou i další typy pokojů
(více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
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76 hotel CASTIGLIONE***

(Lignano Sabbiadoro)

Pěkný hotel stojí u pobřežní promenády, přímo
naproti písčité pláži, nedaleko obchodního centra
a pěší zóny. Hotel má recepci, výtah, bar, restauraci, půjčovnu kol, společenskou místnost s WiFi (za poplatek) a parkoviště. Klientům je k dispozici posilovna Alcatraz (cca 800 m, informace
na recepci). Všechny pokoje mají vlastní sociální
zařízení, fén, telefon, minibar, TV/SAT a trezor.
68 hotel PALACE**** (Lignano Sabbiadoro)

D

depandance

hotel

více na azzurro.cz

DEPANDANCE

snídaně

polopenze

plná
penze

snídaně

polopenze

plná
penze

A

16. 05. – 23. 05.

8950

10380

10580

8570

9920

10150

B

23. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

11870

12230

13670

11240

11690

13310

C

06. 06. – 08. 08.

12210

13810

15050

11770

13280

14520

D

08. 08. – 22. 08.

13810

15580

16820

13370

14870

16460

E

22. 08. – 29. 08.

12440

14060

15300

12000

13510

14800

F

29. 08. – 05. 09.

11920

12460

13870

11320

11920

13480

G

12. 09. – 19. 09.

8950

10380

10580

8570

9920

10150

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 27.12.2019
»» sleva 5% při objednávce do 28.02.
»» sleva 15% v období 12.04. - 21.06. a 08.09. - 01.11. pro pobyty na 4 nebo 5 nocí (neděle - pátek)
»» 7=6 v období 10.04. - 21.06. a 31.08. - 01.11.
»» 7=5 v období 02.11. - 19.12.
»» V ceně: snídaně, polopenze, plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr z menu
bez nápojů, salátový a zeleninový bar, zákusek) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji,
plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Slevy 3. osoba (hotel) a 3. a 4. osoba (depandance): 3-6 let ...50%, 7-12 let ...30%, 13 let
a výše ...10%. Dítě do 3 let se snídaní a bez postýlky zdarma, s postýlkou povinně 8 €/den/
snídaně, 10 €/den/polopenze nebo plná penze.
»» Příplatky: All Inclusive (káva a voda po celý den, nealkoholické nápoje a stolní víno nebo pivo
k jídlu), 14 €/os.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek (info v CK).
»» Příjezd/odjezd: kdykoli od 14:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci, v období 08.08.
- 23.08. min. pobyt 7 nocí. Ceny na období do 16.05. a od 19.09. najdete na azzurro.cz.

Hotel se nachází v klidné části obklopen zelení, nedaleko centra. Klientům je k dispozici
recepce, výtah, restaurace, bar, místnost s TV,
bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazén,
vířivka, privátní pláž, půjčovna kol a holí pro
Nordic Walking (omezený počet), internet (za
poplatek), Wi-Fi a parkoviště. Jednou týdně se
pořádají galavečery s živou hudbou. Všechny
pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon,
TV/SAT, trezor, minibar a klimatizaci.
72 hotel FLORIDA**** (Lignano Sabbiadoro)

Kompletně zrekonstruovaný a klimatizovaný
hotel se nachází na klidném místě, pár kroků
od prostorné privátní pláže a nedaleko pěší
zóny s množstvím obchodů, restaurací, kaváren
a barů. Hotel se skládá z hlavní budovy a depandance (vedlejší budova umístěna naproti hlavní),
je vkusně a komfortně zařízen, má bar, krytý
a vyhřívaný bazén s hydromasážní částí a protiproudem v 7.patře s panoramatickým výhledem,
miniklub, venkovní dětské hřiště, půjčovnu kol
(za poplatek), Wi-Fi, posilovnu, saunu, turecké
lázně, střešní prostornou solární terasu s lehátky
a výhledem na moře. Dále za poplatek solárium,
masáže, půjčovna golfových vozíků.
Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

Friuli – Venezia Giulia
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Lignano Sabbiadoro

V

71

Hotel Bristol****

D

»» lignanosabbiadoro.azzurro.cz
Lignano Sabbiadoro

více na azzurro.cz

 

65 hotel GAMBRINUS***

(Lignano Sabbiadoro)

Hotel je výbornou volbou především pro klienty
cestující s pejsky, kterým se zde věnuje zvláštní pozornost jako např. možnost psí postýlky
s dečkou nebo sleva na psí pláž Doggy Beach
(minibus zdarma). Hotel prošel celkovou renovací s důrazem na elegantní design a komfort, má
recepci, výtah, bar, restauraci a parkoviště (omezená kapacita). Klientům jsou zdarma k dispozici
k zapůjčení kola. Všech 34 pokojů je moderně
a vkusně zařízeno, mají vlastní sociální zařízení,
klimatizaci, topení, minibar, Wi-Fi, telefon, TV/
SAT, trezor, fén a balkon. Ke každému pokoji náleží 1 slunečník a 2 lehátka na pláži.

 

64 hotel CONCA VERDE****

Hotel BRISTOL**** (Lungomare Trieste) leží u pobřežní promenády, nedaleko od pěší obchodní třídy
a jen pár kroků od privátní pláže, kde jsou klientům k dispozici převlékací kabinky. V soukromé zahradě
se nachází bazén pro dospělé s hydromasážní částí, dětský bazén a solární terasa se slunečníky
a lehátky. Hotel má výtah, recepci, bar, restauraci, internet v hale, Wi-Fi, společenskou místnost s TV,
půjčovnu kol a holí Nordic Walking, parkoviště. Klienti jsou uvítáni welcome drinkem a jednou týdně se
pořádají večery s živou hudbou (cca 15.06. - 15.09.). Hotel také nabízí slevy na vstupné pro děti do
tématických zábavních parků v Lignanu (informace na recepci). Hotelové pokoje Standard jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, klimatizací, telefonem, trezorem, Wi-Fi, minibarem
a balkonem s výhledem na moře. K dispozici jsou i další typy pokojů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

62

 

A

16. 05. – 23. 05.

10590

12450

14310

B

23. 05. – 30. 05.
12. 09. – 19. 09.

10970

12860

14720

C

30. 05. – 06. 06.

13280

15300

17150

D

06. 06. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

13520

15540

17390

E

13. 06. – 04. 07.

14940

16960

18810

F

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

15420

17420

19230

G

01. 08. – 08. 08.

15710

17700

19520

H

08. 08. – 22. 08.

17420

19410

21230

I

29. 08. – 05. 09.

15010

17030

18870

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový a zeleninový bar, zákusek) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový
servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Slevy 3. osoba: 2-4 roky ...50%, 5-11 let ...30%, 12 let a výše ...10%.
Dítě do 2 let zdarma.
»» Příplatky: pobyt kratší než 3 noci +15%.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5
€/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00, na vyžádání kdykoli min. pobyt 3 noci.

D

24
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Hotel AMERICAN**** (Lungomare Trieste) má výbornou polohu, nachází se přímo u promenády
naproti pláži a nedaleko od centra Lignano Sabbiadoro s pěší zónou plnou obchodů světoznámých
módních značek, restaurací, kaváren a barů. Hotel má recepci, výtah, společenskou místnost s TV/
SAT, restauraci, bar, internetový koutek, Wi-Fi, prostornou zahradu s bazénem a lehátky, dětské hřiště, půjčovnu kol a parkoviště. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, klimatizaci,
trezor, minibar, Wi-Fi, balkon a boční výhled na moře, některé pokoje jsou bezbariérové. K dispozici
jsou i další typy pokojů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

snídaně

polopenze

A

25. 04. – 16. 05.

10700

14330

B

16. 05. – 23. 05.

11700

15320

C

23. 05. – 04. 07.
12. 09. – 26. 09.

14210

17810

D

04. 07. – 11. 07.

14650

18240

E

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 05. 09.

15750

19300

F

01. 08. – 08. 08.

16260

19810

G

08. 08. – 15. 08.

17530

21070

H

15. 08. – 22. 08.

17020

20560

I

05. 09. – 12. 09.

15310

18870

(Lignano Sabbiadoro)

Více informací najdete na
lignanosabbiadoro.azzurro.cz

plná penze

Hotel American****

65 hotel LA PERGOLA****

Velmi oblíbený hotel se skládá z hlavní budovy
s 28 pokoji a vedlejší budovy (depandance***),
kde se nachází 73 pokojů. Obě budovy jsou
umístěny v prostorné zahradě, kde každý může
nalézt odpočinek a klid. Hotel nabízí také vyhřívaný bazén s hydromasáží (10x20 m), dětský
koutek, dětské hřiště, Wi-Fi, internet, výtah, res
tauraci, bar, půjčování kol a parkoviště.

polopenze

Co potěší:
»» 7=6 v období do 11.06. a od 13.09.

(Lignano Sabbiadoro)

Hotel se nachází na klidném místě obklopený
piniemi, jen pár kroků od privátní pláže a od pěší
zóny s obchody, restauracemi, kavárnami a bary.
Klientům je k dispozici střešní bazén s panoramatickým výhledem, vířivkou a solární terasou
s lehátky a slunečníky, výtah, společenská místnost s TV, Wi-Fi, restaurace, americký bar, zahrada, dětský koutek, posilovna (ve vedlejším hotelu
Eros), půjčovna kol, na pláži miniklub a animace.
Pravidelně se v hotelu pořádají večery při svíčkách a s živou hudbou. K hotelu patří kryté parkoviště (za poplatek).

snídaně

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu bez nápojů, dezert, zeleninový a salátový bar) na osobu a 7 nocí
ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Slevy 3. a 4. osoba: jako 3. osoba 6-10 let ...30%, 11 let a výše...10%.
Dítě jako 3. osoba do 2 let a jako 4. osoba do 5 let na lůžku s rodiči zdarma. Cena pro dítě do 5 let jako 3. osoba na přistýlce na vyžádání v CK.
»» Příplatky: postýlka 15 €/den.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5
€/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 24:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min.
pobyt 3 noci, v období 09.08. - 16.08. min. pobyt 7 nocí.
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Villaggio Parco Hemingway

D

Lignano Pineta
»» lignanopineta.azzurro.cz
Lignano PINETA

více na azzurro.cz

 

35 villaggio BURCHIELLO (Lignano Pineta)

H5 bilo 5

Pěkné villaggio PARCO HEMINGWAY (Via Garibaldi / Viale dei
Fiori) se nachází vedle stejnojmenného parku s dětským hřištěm, nedaleko aquaparku i centra Lignano Pineta. Je tvořeno dvoupatrovými
budovami, které jsou umístěny v příjemném prostředí a obklopeny
piniemi. Součástí komplexu je prostorná zahrada, bazén pro dospělé
a dětský bazén (v provozu cca 15.05. - 15.09.) se solární terasou.
Klientům je také k dispozici společná prádelna. Apartmány mají vlastní sociální zařízení (u typu I, I7 a 2H dvojí), fén, klimatizaci a topení,
TV/SAT, Wi-Fi (pro 1 přístroj), mikrovlnnou troubu, kávovar, trezor,
bezpečnostní dveře, balkon (typ 2H dva) a parkovací místo (některé kryté). Mimo typu H a 5H jsou všechny apartmány mezonetové,
kde jsou ložnice většinou ve vyšším patře, některé ložnice se mohou
nacházet v suterénu s menším oknem (typ H5). Některé apartmány
I trilo 6 mají i solární terasu. Mezonetové apartmány mají úzké vnitřní
točité schodiště.
»» Vzdálenost od: pláže 1 km; ubytovací kanceláře 2,6 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky (lze spojit), případně s dalším lůžkem nebo ložnice se třemi lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, případně s dalším lůžkem (I7),
ložnice se dvěma lůžky (lze spojit), obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
31

I trilo 6
H bilo 4 /
H5 bilo 5

2H bilo 4

5H bilo 5

I trilo 6

I7 trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

6740

7500

7800

9310

9800

B

23. 05. – 30. 05.

8060

8760

9130

10710

11350

C

30. 05. – 13. 06.

9820

10440

10900

12570

13410

D

13. 06. – 27. 06.

11000

11680

12140

14130

15110

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

15260

16160

16670

19370

20720

F

01. 08. – 15. 08.

18920

20270

20820

24420

26120

G

22. 08. – 29. 08.

13150

13970

14390

16740

17920

H

29. 08. – 05. 09.

8620

9170

9630

10970

11720

 

25 vila ELISABETH (Lignano Pineta)

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt
kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, obojí na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

Residence Linda

Residence LINDA (Viale dei Fiori) má 9 apartmánů a je vzdálená pár kroků od centra Lignano
Pineta a zároveň nedaleko parku Parco Hemingway, aquaparku a lunaparku. V blízkosti se nachází obchody, bary, restaurace a pizzerie. Residence disponuje osvětlenou zahradou a parkovištěm. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, trezor, TV/SAT, Wi-Fi, balkon nebo
terasu s oplocenou zahrádkou a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 650 m; ubytovací kanceláře 930 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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Villaggio tvoří řadové vilky umístěné v klidné
části letoviska přímo u Parco Hemingway
s dětským hřištěm. Klientům je k dispozici
zahrada, bazén pro dospělé, dětský bazén
a parkoviště. Apartmány jsou mezonetové třípodlažní, mají vlastní sociální zařízení, pračku,
TV, klimatizaci, kávovar, mikrovlnnou troubu
a parkovací místo. Všechny apartmány mají
v přízemí zahrádku s barbecue a dva menší
balkony.

Vila má 8 apartmánů a nachází se v klidné části
nedaleko rušného centra Lignano Pineta. Klientům je k dispozici prostorná zahrada, bazén,
barbecue a parkoviště. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT, trezor,
kávovar, mikrovlnnou troubu a balkon.

D
B bilo 5

C trilo 7

A

09. 05. – 16. 05.

5270

6380

B

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

7210

8600

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

10540

12900

D

27. 06. – 04. 07.

12830

15560

E

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

15020

18160

F

11. 07. – 01. 08.

17200

20750

G

01. 08. – 22. 08.

18300

22120

H

12. 09. – 26. 09.

4470

4890

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny
(pouze v období 16.05. - 19.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupelnu uklízí klienti sami, jinak za poplatek dle znečištění), klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: pouze kreditní kartou 150 €, 100 €/os. skupiny.
»» K dokoupení: ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 2 ručníky 7 €/os./
týden.
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

 

30 vily GARDEN (Lignano Pineta)

Vily leží v klidné části letoviska plné zeleně a každá má 4 apartmány. K dispozici je klientům společná zahrada, prádelna, dvě barbecue a parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení,
TV/SAT, mikrovlnnou troubu, trezor, klimatizaci,
kávovar a balkon nebo menší terasu.
Více informací najdete na
lignanopineta.azzurro.cz

Friuli – Venezia Giulia
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Lignano Pineta

Vila

49

Luisa,

46

Rosanna,

28

Alba

D

»» lignanopineta.azzurro.cz
Lignano Pineta

Alba
Rossana

více na azzurro.cz
Luisa

Alba

 

41 residence ALISEI (Lignano Pineta)

LUISA

Osmipatrová residence se nachází hned u Parco
Hemingway s dětským hřištěm, je vybavena výtahem, má bazén a parkoviště (omezená kapacita). Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, tre
zor, mikrovlnnou troubu, kávovar a balkon.

 

33 vila ROSY (Lignano Pineta)

»» Vzdálenost od: pláže 150 m Rosanna, 450 m Luisa, 750 m Alba;
ubytovací kanceláře 2 km Luisa, Rosanna, 2,9 km Alba.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně
s gaučem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice
se dvěma až třemi lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
(Luisa, Rosanna), ložnice s manželskou postelí nebo se třemi
lůžky, ložnice s patrovou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňka (Alba).
47

Čtyřapartmánová vila se nachází v klidné části
letoviska, obklopena pěknou a prostornou zahradou. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, Wi-Fi (za poplatek), balkon
a číslované parkovací místo.

42

A

VE bilo 4

VF trilo 5

VF trilo 7

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

5530

6970

7040

8420

7370

B

23. 05. – 30. 05.

6840

8360

8320

10220

9500

C

30. 05. – 13. 06.

8580

10220

10020

12630

12340

D

13. 06. – 27. 06.

9820

11200

11330

14170

13610

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

12690

15550

14260

17120

18790

F

01. 08. – 15. 08.

15160

20690

16740

23740

23070

G

22. 08. – 29. 08.

11330

13480

12890

15760

16250

H

29. 08. – 05. 09.

7340

9200

8750

11130

11030

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší
než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, klimatizace 25 €/týden (pouze Alba), Wi-Fi 20 €/týden, osoba
navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období
01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

Vila Federica

 vily BORGO VENEZIANO

D
C137 trilo 4

C135 trilo 4

D136 quadri 5

A

25. 04. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

11950

13130

14690

B

13. 06. – 20. 06.

15490

16940

19050

C

20. 06. – 27. 06.

16910

18460

20790

D

27. 06. – 04. 07.

22900

24920

27720

E

04. 07. – 11. 07.

24170

26330

29250

F

11. 07. – 01. 08.

25820

28290

31550

G

01. 08. – 08. 08.

27180

29800

33310

H

08. 08. – 22. 08.

27730

30400

34020

I

22. 08. – 29. 08.

20000

21870

24570

J

29. 08. – 05. 09.

14080

15410

17300

(Lignano Pineta)

Tříapartmánové vilky se nachází uprostřed zeleně v klidné části letoviska, nedaleko Parco Hemingway s dětským hřištěm. Vilky mají společnou prostornou zahradu s barbecue a prádelnu. Všechny apartmány mají klimatizaci, trezor,
TV/SAT, mikrovlnnou troubu, kávovar, zahrádku
s terasou a parkovací místo.
Více informací najdete na
lignanopineta.azzurro.cz
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ALBA

VF5 trilo 5 /
VF trilo 6

Rossana
Vila LUISA (Via delle Dune) se skládá z 10 apartmánů a nachází se v klidné části plné zeleně. Klientům je k dispozici společná
prádelna. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybaveny a mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, kávovar, Wi-Fi (za poplatek), terasu nebo balkon a parkovací místo. Vila ROSANNA (Via
delle Dune) se skládá z 9 apartmánů, nachází se v klidné části plné zeleně a pár kroků od pláže. Klientům je k dispozici společná
prádelna. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, kávovar, Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo oplocenou zahrádku a parkovací místo. Čtyřapartmánová vila ALBA (Arco Dell’Alba) se nachází nedaleko od
centra Lignano Pineta, má velkou oplocenou zahradu a je obklopena piniemi. Apartmány jsou prostorné, vkusně zařízené a mají
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, kávovar, Wi-Fi a klimatizaci
(obojí za poplatek), balkon nebo terasu a parkovací místo. Wi-Fi ve
všech vilách je určeno pouze pro surfování, nikoli stahování nebo
streamování.

ROSANNA

VE bilo 4 /
VE1 bilo 4

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 30.04.
V klidné části letoviska se nachází vila FEDERICA (Via delle Dune), dříve známá pod jménem vila
Prati, která je díky své poloze ideální pro klienty, kteří chtějí trávit klidnou dovolenou, a přitom se nechtějí zříci i živého centra s obchody, restauracemi a bary. Vila prošla kompletní rekonstrukcí. Všechny
apartmány jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi, trezor,
mikrovlnnou troubu, balkon nebo vlastní oplocený venkovní prostor s altánkem a parkovací místo kryté
přístřeškem. Klientům je k dispozici společná pračka.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře 2,4 km.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/pobyt (bez lůžkovin), ložní prádlo nebo ručníky 7 €/os. (vše možno vyžádat nebo zrušit min. 10 dní předem).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:30 hod.,
příjezd po 19:30 hod. za poplatek 20 € (nutno nahlásit předem), příjezd
sobota od 11:30 hod. za poplatek 40 € (možno vyžádat nebo zrušit min.
10 dní předem).

28.11.2019 18:44:12

V

34

Hotel Mediterraneo****

D

Lignano Pineta
»» lignanopineta.azzurro.cz
Lignano PINETA

více na azzurro.cz
Standard

»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

29

snídaně

plná
penze

43 villaggio GIOVE (Lignano Pineta)

snídaně

polopenze

plná
penze

A

30. 05. – 06. 06.

12230

14030

15830

14030

15830

17630

B

06. 06. – 13. 06.

12410

14210

16010

14210

16010

17810

C

13. 06. – 11. 07.

13490

15290

17090

15290

17090

18890

D

11. 07. – 18. 07.

14830

16600

18380

16600

18380

20150

E

18. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

15050

16820

18590

16820

18590

20360

F

01. 08. – 08. 08.

15380

17150

18920

17150

18920

20690

G

08. 08. – 22. 08.

17350

19120

20890

19120

20890

22660

H

29. 08. – 05. 09.

12630

14430

16220

14430

16220

18020

I

05. 09. – 12. 09.

9830

11640

13460

11640

13460

15260

Superior
Hotel MEDITERRANEO**** (Arco del Maestrale) se nachází v klidné části
obklopen zelení a nedaleko od obchodní zóny Lignano Pineta. Pro klienty je
k dispozici privátní pláž s převlékacími kabinkami. Hotel má bazén s dětskou
a hydromasážní částí, solární terasu s lehátky, prostornou zahradu, recepci,
výtah, restauraci, bar, Wi-Fi, internetový koutek v hale, společenskou místnost s TV, dětský koutek a dětské hřiště, půjčovnu kol a holí pro Nordic Walking, parkoviště (omezená kapacita). V období cca 09.06. - 09.09. se jednou
týdně pořádají galavečery a večery s živou hudbou. Hotel také nabízí slevy
na vstupné pro děti do tématických zábavních parků v Lignanu (informace
na recepci). Hotelové pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením,
fénem, TV/SAT, telefonem, klimatizací, minibarem, trezorem a balkonem.
V přízemí se nachází i bezbariérové pokoje (na vyžádání). Ve třetím patře jsou
k dispozici pokoje Superior, které jsou prostornější, pro početnější rodiny je
možné pokoje propojit (typ pokoje Apartment). Pokoje Standard pro 2 osoby
jsou možné na vyžádání i s oddělenými lůžky. Informace o ostatních typech
pokojů na azzurro.cz.

 

Superior

polopenze

Co potěší:
»» zdarma dítě do 5 let jako 3. osoba (pokoje Standard)
»» 7=6 v období do 11.06. a od 06.09.

 

44 hotel SORAYA*** (Lignano Pineta)

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr
z menu bez nápojů, salátový bar, zákusek) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Slevy 3. a 4. osoba (pouze Standard): jako 4. osoba do 5 let při 2 dospělých a 2 dětech do
5 let ...50%, jako 3. a 4. osoba 5-11 let ...30%, 12 let a výše ...20%. Dítě jako 3. osoba do 5
let zdarma (včetně přistýlky).
»» Příplatky: pobyt kratší než 3 noci +15%.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli min.
pobyt 3 noci.

Hotel Helvetia****

D
snídaně

polopenze

plná penze

A

30. 05. – 06. 06.

11330

13130

14930

B

06. 06. – 13. 06.

11510

13310

15110

C

13. 06. – 11. 07.

12590

14390

16190

D

11. 07. – 18. 07.

13640

15410

17180

E

18. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

13810

15580

17350

F

01. 08. – 08. 08.

14140

15910

17680

G

08. 08. – 22. 08.

16110

17880

19650

H

29. 08. – 05. 09.

11680

13480

15280

I

05. 09. – 12. 09.

8610

10420

12240

Co potěší:
»» zdarma dítě do 5 let jako 3. osoba včetně přistýlky
»» 7=6 v období do 11.06. a od 06.09.

Hotel HELVETIA**** (Corso degli Alisei) se nachází v centru části Pineta. Nabízí příjemnou klimatizovanou restauraci s místní i mezinárodní kuchyní, bar, Wi-Fi, recepci, místnost s TV a internetovým
koutkem, výtah, zahradu s bazénem s dětskou částí, solární terasu se slunečníky a lehátky, vířivku,
dětské hřiště, půjčovnu kol a holí Nordic Walking a soukromé parkoviště. Klientům je k dispozici privátní pláž s převlékacími kabinkami. Hotel také nabízí slevy na vstupné pro děti do tématických zábavních
parků v Lignanu (informace na recepci). Všechny pokoje typu Superior mají vlastní sociální zařízení,
fén, TV/SAT, telefon, Wi-Fi, trezor, minibar, klimatizaci a balkon. Hotel má bezbariérový přístup a na
vyžádání i bezbariérové pokoje. K dispozici jsou i další typy pokojů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 700 m; ubytovací kancelář v objektu.
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Villaggio se skládá celkem ze čtyř dvouapartmánových bungalowů umístěných v prostorné a
udržované zahradě a nachází se nedaleko parku
Parco Hemingway s dětským hřištěm a množstvím různých prolézaček. Klientům je k dispozici
společné barbecue a pračka. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/
SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, terasu
s venkovním posezením a parkovací místo.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, dezert, salátový a zeleninový
bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Slevy 3. a 4. osoba: jako 4.osoba do 5 let při 2 dospělých a 2 dětech
do 5 let ...50%, jako 3. a 4. osoba 5-11 let ...30%, 12 let a výše...20%.
Dítě jako 3. osoba do 5 let zdarma (včetně přistýlky).
»» Příplatky: pobyt kratší než 3 noci +15%, postýlka 10 €/den.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na
vyžádání kdykoli min. pobyt 3 noci.

Hotel s příjemnou rodinnou atmosférou leží nedaleko obchodní třídy a privátní pláže. Hotel má
recepci, halu s Wi-Fi, bar, restauraci, billiard, dětský koutek, posilovnu a parkoviště. Klientům je k
dispozici krytý vyhřívaný bazén a půjčovna kol (za
poplatek). Vkusně vybavené pokoje mají vlastní
sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, klimatizaci,
trezor, minibar a balkon.

 

45 hotel COLORADO*** (Lignano Pineta)

Hotel je jedinečný svojí polohou uprostřed zeleně a blízkosti pláže. Centrum Lignano Pineta je
vzdáleno 10 min. chůze po promenádě. Hotel
má recepci, výtah, restauraci, bar, bazén se solární terasou, slunečníky a lehátky, dětský bazén,
vířivku, velkou zahradu s dětským hřištěm, dětský koutek, posilovnu, stolní tenis a fotbal, petanque, Wi-Fi, půjčovnu kol (za poplatek), prádelnu,
parkoviště nebo garáž (za poplatek). V sezóně se
jednou týdně pořádají večery s živou hudbou a
programem pro děti. Všechny pokoje mají vlastní
sociální zařízení, fén, TV/SAT, klimatizaci i topení,
telefon, Wi-Fi, trezor, lednici a balkon.
Více informací najdete na
lignanopineta.azzurro.cz
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Lignano Riviera

5

Residence Shakespeare

D

»» lignanoriviera.azzurro.cz
Lignano Riviera

A

více na azzurro.cz

 

16 vily BEETHOVEN (Lignano Riviera)

G mono 3

H bilo 4

I trilo 6

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

4970

6510

7930

B

23. 05. – 30. 05.

5870

7380

9360

C

30. 05. – 13. 06.

7080

8550

11260

D

13. 06. – 27. 06.

8030

9660

12830

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

10600

12980

17320

F

01. 08. – 15. 08.

13490

16350

22100

G

22. 08. – 29. 08.

9140

11160

14950

H

29. 08. – 05. 09.

6170

7440

9730

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí

Tříapartmánové vily se nachází v klidné části letoviska plné zeleně a v blízkosti obchodů. Klientům je k dispozici prostorná a oplocená zahrada.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
klimatizaci, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar
a parkovací místo.

 

20 vila ROSSA (Lignano Riviera)

Šestiapartmánová vila má výbornou polohu, nachází se v klidné části letoviska, jen pár kroků od
pláže a nedaleko centra Lignano riviera a Lignano Pineta se supermarkety, obchody, restauracemi a bary. Má prostornou osvětlenou zahradu a parkovací místo ke každému apartmánu.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, pračku,
klimatizaci, Wi-Fi, trezor, TV/SAT a balkon nebo
terasu s venkovním poeszením.

Pětipatrová residence SHAKESPEARE (Calle Shakespeare) stojí v klidné zóně, pár kroků od pláže,
nedaleko se nachází několik obchůdků a supermarket. Residence má výtah, zahradu, bazén (v provozu cca 01.06. - 10.09.) a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány mají vlastní sociální zařízení,
klimatizaci, TV, kávovar, Wi-Fi (pouze pro surfování, nikoli stahování nebo streamování, za poplatek)
a balkon. Typ mono a bilo jsou zrekonstruované a moderně vybavené.
»»
»»
»»
»»

Vzdálenost od: pláže 450 m; ubytovací kanceláře 5,2 km
mono - obývací pokoj s gaučem, rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Vila

9

Paola,

21

Crepetta,

12

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout uklízí
klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 € v období 30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, osoba
navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen
a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00
hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

Ibiza Menorca

D

Paola

Crepetta

 

PAOLA

18 vila SILVIA (Lignano Riviera)

Ibiza Menorca

Vila s 6 apartmány se nachází v klidné části letoviska plné zeleně, nedaleko pláže a má prostornou oplocenou zahradu. V blízkosti jsou supermarkety, obchody, restaurace a cukrárny. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi,
klimatizaci, pračku, trezor, prostorný balkon se
zahradním nábytkem a parkovací místo.
Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz
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Vila PAOLA (Calle Schiller) se zahradou a 4 apartmány je situovaná v klidné
části plné zeleně a nedaleko centra Lignano Riviera. Apartmány mají vlastní
sociální zařízení, pračku, trezor, klimatizaci, TV/SAT, jednu nebo dvě terasy
a parkovací místo. Nádherná vila CREPETTA (Calle Bach) s 5 apartmány
se nachází v honosné části Lignano Riviera, od pláže ji dělí pouze pobřežní
komunikace a piniový háj. K dispozici pro klienty je osvětlený bazén (5x10
m, v provozu cca 01.05. - 30.09.) s hydromasážní částí, prostorná oplocená a osvětlená zahrada s venkovním posezením a slunečními lehátky. Každý
apartmán má vlastní sociální zařízení (typ trilo dvojí, quadri trojí), klimatizaci, TV/
SAT, trezor, pračku, myčku, Wi-Fi, terasu nebo balkon a parkovací místo (typ
C7 a D8 dvě). Krásná a útulná vila IBIZA MENORCA (Viale della Scultura) má
6 apartmánů a leží nedaleko centra Lignano Riviera, ve velmi příjemné a klidné
zóně, pár kroků od pláže. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV/
SAT, pračku, klimatizaci, Wi-Fi, balkon nebo zahrádku a terasu, jedno až dvě
lehátka na opalování a parkovací místo v oplocené zahradě. Typ bilo je mezonetový s balkonem a zahrádkou (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 50 m Ibiza Menorca, 100 m Crepetta, 500 m Paola;
ubytovací kanceláře 700 m Crepetta, 1500 m Paola, Ibiza Menorca.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňka nebo kuchyňský kout.
»» quadri - 3 ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.

CREPETTA

C trilo 6

B bilo 4

C trilo 6
C trilo 7

IBIZA MENORCA

D quadri
8

C trilo 6

C trilo 7

A

09. 05. – 16. 05.

6100

7210

15120

16510

8880

9290

B

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

8320

9710

20530

22890

11930

12900

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

12480

14570

30520

34260

17890

19280

D

27. 06. – 04. 07.

15020

17610

37270

41640

21570

23350

E

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

17750

20480

43690

48330

25390

27170

F

11. 07. – 01. 08.

20210

23620

49970

55570

29080

31270

G

01. 08. – 22. 08.

21570

25120

53250

58980

30990

33310

H

12. 09. – 26. 09.

5280

5560

10350

13980

8880

9290

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny (pouze v období
16.05. - 19.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupelnu uklízí klienti sami, jinak za poplatek dle znečištění), klimatizace, postýlka (na vyžádání), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: pouze kreditní kartou 150 €, 100 €/os. skupiny.
»» K dokoupení: ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 2 ručníky 7 €/os./týden, sportovní kočárek 25 €/týden (na vyžádání).
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

28.11.2019 18:44:20

11

Residence Rubin

D

Lignano Riviera
»» lignanoriviera.azzurro.cz
Lignano Riviera

G mono 3
G mono 3

H bilo 4

I trilo 6

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 03. 10.

5390

7660

8550

B

23. 05. – 30. 05.

6520

8530

10580

C

30. 05. – 13. 06.

8030

9690

13280

D

13. 06. – 27. 06.

8940

10800

14850

E

27. 06. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

11920

14170

19050

F

01. 08. – 15. 08.

14780

17350

23550

G

22. 08. – 29. 08.

10310

12210

16450

H

29. 08. – 05. 09.

7120

8550

11680

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 8% při objednávce od 01.01. do 30.04., min. pobyt 7 nocí

Elegantní residence RUBIN (Viale della Scultura) se nachází ve velmi pěkné a klidné zóně, nedaleko
pláže a blízko centra. Residence má výtah, zahradu, bazén (v provozu cca 01.06. - 10.09.) a parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, kávovar, Wi-Fi (pouze pro surfování, nikoliv
pro stahování nebo streamování, za poplatek), balkon a parkovací místo. V apartmánech je možná
klimatizace, na vyžádání při rezervaci a za poplatek (typ H pouze některé).
»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kanceláře 4,9 km
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Residence

14

Donatello,

10

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 38 € (kuchyňský kout
uklízí klienti vždy sami), 70 €/pobyt kratší než 7 nocí, pobytová taxa
viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €, 300 € mládežnické skupiny do 26 let (500 €
v období 30.05. - 06.06.).
»» K dokoupení: postýlka (do 2 let) 20 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, klimatizace 25 €/týden, osoba navíc (bez nároku na lůžko) 40 €/týden, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. (v období duben, květen
a září), 16:00 - 20:00 hod. (v období 01.06. - 31.08.) / sobota do 9:00
hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

La Meridiana

více na azzurro.cz

 

22 vila MISSANA (Lignano Riviera)

Krásná vila se nachází uprostřed zeleně v klidné
části letoviska a nedaleko obchodů, skládá se
pouze ze dvou prostorných na sobě nezávislých
apartmánů. K dispozici je barbecue, oplocená
zahrádka, garáž a parkoviště. Apartmány jsou
standardně vybaveny a mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, pračku a klimatizaci.

 

4 vila SCHILLER (Lignano Riviera)

D

Dvouapartmánová vila se nachází v klidné části
letoviska uprostřed zeleně, pár kroků od přístavu
Marina Uno a nedaleko od obchodů a restaurací. Klientům je k dispozici prostorná oplocená
zahrada a parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, trezor, mikrovlnnou
troubu, kávovar a velkou krytou terasu s venkovním posezením.

Donatello

 

12 vila LUCIANA (Lignano Riviera)

DONATELLO

La Meridiana
Residence DONATELLO (Calle Donatello) je obklopena zelení v klidné části Lignano Riviera, v blízkosti supermarketu, restaurací, pizzerií a barů. Součástí residence
je výtah, bazén pro dospělé, dětský bazén, Wi-Fi u bazénu a prostorná společná
zahrada. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, trezor, pračku (mimo typ
A a C22), TV/SAT, jeden až dva balkony (z toho jeden vždy s venkovním posezením)
a parkovací místo. Typ mono a bilo se nachází v přízemí. Residence LA MERIDIANA (Via Lungomare Riccardo Riva) leží přímo u pobřeží, v klidné a příjemné části
s piniemi a nedaleko centra Lignano Riviera s množstvím různých obchodů, barů,
restaurací a pizzerií. Součástí residence jsou výtahy a velká zahrada s bazénem pro
dospělé a dětským bazénem. Klientům je k dispozici Wi-Fi u bazénu. Apartmány
jsou mezonetové, mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV nebo TV/SAT, dva balkony
(z nichž jeden je s venkovním posezením) nebo terasu s oplocenou zahrádkou a parkovací místo nebo garáž. Apartmány v 1. patře a přízemí mají klimatizaci, apartmány
v 4. patře a přízemí pračku. Apartmány v přízemí mají navíc myčku a oplocenou zahrádku. Bazény u obou residencí jsou v provozu cca 01.06. - 15.09.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m La Meridiana, 450 m Donatello; ubytovací kanceláře
1,3 km Donatello, 1,6 km La Meridiana.
»» mono - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma až třemi lůžky nebo rozkládacím dvougaučem, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou nebo kuchyňským koutem.
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LA MERIDIANA

A mono 4

B bilo 4

C trilo 6 /
C22 trilo 6

C trilo 6 /
C trilo 7

A

09. 05. – 16. 05.

4990

6100

7210

8180

B

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

6800

8320

9710

10960

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

10130

12480

14570

16510

D

27. 06. – 04. 07.

12290

15020

17610

20210

E

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

14340

17750

20480

22120

F

11. 07. – 01. 08.

16250

20210

23620

27170

G

01. 08. – 22. 08.

17480

21570

25120

28940

H

12. 09. – 26. 09.

4730

5280

6680

5560

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny (pouze v období
16.05. - 19.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupelnu uklízí klienti sami, jinak za
poplatek dle znečištění), případná klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: pouze kreditní kartou 150 €, 100 €/os. skupiny.
»» K dokoupení: ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 2 ručníky 7 €/os./týden, sportovní
kočárek 25 €/týden (na vyžádání).
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Prestižní vila s pěti apartmány je celá ponořená
v bohaté zeleni. Leží v klidné části, pár kroků
od pláže a nedaleko od obchodní zóny se supermarkety, bary, restauracemi a pizzeriemi.
V blízkosti se také nalézá Riviera Park s barem
s občerstvením a společenskou zábavou pro
děti i dospělé. Každý apartmán má vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi, pračku,
terasu nebo balkon s venkovním posezením,
dvěma slunečními lehátky, krbem a parkovací
místo v oplocené zahradě.
Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

Friuli – Venezia Giulia
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Lignano Riviera

19

Vila Briciola

D

»» lignanoriviera.azzurro.cz
Lignano Riviera

více na azzurro.cz

 

7 vila MARIAELENA (Lignano Riviera)

Čtyřapartmánová vila se nachází jen pár kroků od
pláže v klidné části letoviska plné zeleně, má oplocenou zahradu a garáž. V okolí se nachází obchody, supermarket, restaurace, pizzerie a bary.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
Wi-Fi, klimatizaci, myčku, pračku, trezor, balkon
nebo terasu se zahradním nábytkem včetně dvou
slunečních lehátek a parkovací místo v garáži.

 

13 vila FIDIA (Lignano Riviera)

»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kanceláře 750 m.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» quadri - 3 ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.

V

2

D quadri 8

A

09. 05. – 16. 05.

12620

14570

B

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

17060

19980

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

25660

29690

D

27. 06. – 04. 07.

31270

35910

E

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

35770

42050

F

11. 07. – 01. 08.

41920

48060

G

01. 08. – 22. 08.

43550

51200

H

12. 09. – 16. 05.

9790

11180

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny (pouze v období 16.05. - 19.09.), závěrečný úklid (kuchyňský kout a koupelnu uklízí klienti sami, jinak za poplatek dle
znečištění), klimatizace, postýlka (na vyžádání), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: pouze kreditní kartou 150 €, 100 €/os. skupiny.
»» K dokoupení: ložní prádlo 7 €/os./týden (i dvoulůžko), 2 ručníky
7 €/os./týden, sportovní kočárek 25 €/týden (na vyžádání).
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00
hod.

Vila BRICIOLA (Via Lungomare Riccardo Riva) s 6 apartmány se nachází uprostřed zeleně v klidné části letoviska, od pláže ji dělí pouze pobřežní komunikace a piniový háj. V okolí se nachází obchody, supermarket,
restaurace, pizzerie a bary. Klientům je k dispozici osvětlený bazén (5x10 m, v provozu cca 01.05. - 30.09.),
oplocená a osvětlená zahrada s venkovním posezením a slunečními lehátky. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení (typ D dvojí), klimatizaci, myčku, pračku, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, jednu velkou a dvě malé terasy (typ
C) nebo čtyři balkony (typ D) a parkovací místo.

Jednopatrová vila, která má 6 apartmánů a nachází se v klidné části letoviska uprostřed zeleně,
nedaleko supermarketu a obchodů. Klientům je
k dispozici společná zahrada, barbecue, prádelna a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány
mají vlastní sociální zařízení, mikrovlnnou troubu, kávovar, trezor, TV/SAT, klimatizaci a balkon
nebo terasu.

C trilo 6

Hotel Old River***

D

 

15 vila SABRINA (Lignano Riviera)

Exkluzivní a velmi prostorná vila se nachází v příjemné a klidné části Lignano Riviera obklopena
piniovými háji. Součástí vily je podloubí s prostornou terasou s venkovním posezením, velká zahrada s bazénem, barbecue, garáž a 2 venkovní
parkovací místa. Apartmán má trojí sociální zařízení, TV/SAT, pračku, myčku, trezor, mikrovlnnou
troubu, kávovar a klimatizaci.
Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

30
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Hotel OLD RIVER*** (Viale Adriatico) je velmi příjemný rodinný hotel, nachází se v části Lignano
Riviera, blízko pláže a 400 m od ústí řeky Tagliamento, která v těchto místech rozděluje regiony Friuli-Venezia Giulia a Veneto. Hotel disponuje vstupní halou s recepcí, restaurací a barem s venkovním
posezením. Dále má bazén, střešní solární terasu s krásným panoramatickým výhledem na moře a piniové háje, výtah, společenskou místnost s TV, Wi-Fi, půjčovnu kol a parkoviště (omezená kapacita).
Hotelové pokoje prošly v zimě 2018/2019 renovací, jsou vybaveny novým nábytkem a mají vlastní
sociální zařízení (většina se sprchovým koutem), TV/SAT, trezor, klimatizaci a balkon s venkovním posezením. Na vyžádání jsou k dispozici pokoje Family pro 4 - 5 osob (dva propojené pokoje se společnou
koupelnou). Velkou výhodou hotelu je slovensky hovořící personál. Nedaleko hotelu se nachází volně
dostupná psí pláž La Spiaggia di Duke (slunečníky, lehátka a další vybavení za poplatek).

snídaně

polopenze

plná penze

A

23. 05. – 04. 07.
29. 08. – 12. 09.

7930

9070

9970

B

04. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

8770

10340

11240

C

08. 08. – 22. 08.

9290

11060

11950

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 28.02.
»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar), na osobu a 7
nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 15.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 4-14 let ...50%, 15 let a výše ...20%. Dítě do 4
let zdarma.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 21:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
min. pobyt 7 nocí, v období A kratší pobyt na vyžádání.

»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kancelář v objektu.

28.11.2019 18:44:27

1

Camping Village Pino Mare

D

Lignano Riviera
»» lignanoriviera.azzurro.cz
Lignano Riviera

více na azzurro.cz

 

24 GREEN VILLAGE RESORT****

(Lignano Riviera)

Resort se nachází na ploše přímo u golfového
hřiště v klidné části Lignano Riviera. Komplex se
skládá z hotelové části, vilek s apartmány a zalesněné plochy se zachovaným přirozeným ecosystémem. K vybavení patří recepce, hala, bar
a prostorná restaurace s panoramatickou krytou
terasou. Součástí resortu je velký bazén s vodními atrakcemi, dětský bazén a open air wellness
s vířivkou, saunou, tureckými lázněmi a posilovnou. Klientům je k dispozici Wi-Fi zdarma v hotelové hale, u bazénu a ve vilkách, půjčovna kol
a golfových vozíků (za poplatek). Pro nejmenší
hosty je připraveno dětské hřiště, miniklub (za
poplatek) a bohatý animační program.

Elle

Acquamarina / Gold

 

17 hotel PRESIDENT**** (Lignano Riviera)

48 m2
Pěkný camping village PINO MARE (Lungomare Riccardo Riva) se rozprostírá podél pláže v zadní části Lignano Riviera a blízko
ústí řeky Tagliamento. Camping je velice prostorný a plný zeleně se
spoustou klidných míst, ale zároveň výborně vybaven pro aktivní
odpočinek a sport. Jeho součástí je dětský bazén a bazén pro
dospělé s krytou hydromasážní částí a prostornou solární terasou se slunečníky a lehátky, barem a posilovnou přímo u bazénu.
K dispozici jsou klientům i tenisové kurty, petanque, šipky, stolní
fotbal a hřiště na malou kopanou, různé druhy tance, plážový volejbal, supermarket, restaurace s vyhlášenými rybími specialitami,
restaurace self-service, pizzerie, bar, internet a Wi-Fi (ve společných prostorách, zdarma pro 2 přístroje k mobilhomu), prádelna
(za poplatek), animace, gymnastika, pilates, yoga, aqua aerobik,
dětské hřiště a privátní pláž s plážovým servisem. Nově vybudované wellness nabízí relaxační zónu, vyhřívaný bazén se slanou
vodou, vířivku, turecké lázně a masáže (za poplatek). Velmi pěkné
a moderní mobilhomy mají dvojí sociální zařízení (typ Deluxe trojí),
TV/SAT, mikrovlnnou troubu (pouze Deluxe, Gold), klimatizaci, venkovní posezení a parkovací místo. Pár kroků od kempu se nachází
volně dostupná psí pláž La Spiaggia di Duke (slunečníky, lehátka
a další vybavení za poplatek).
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome (Elle, Trend) - ložnice s manželskou postelí, ložnice
se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» mobilhome (48 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» mobilhome (Laguna Family) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a vyvýšeným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» mobilhome (Acquamarina, Gold) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» mobilhome (Deluxe) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se
dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
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Laguna Family
mobilhome 5

mobilhome 6

Elle

Trend

48 m2

Laguna
Family

Acquamarina

Gold

Deluxe

A

25. 04. – 30. 05.
05. 09. – 19. 09.

16080

19190

20470

26140

21570

23940

28880

B

30. 05. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

23210

27230

29240

37100

30520

36010

41490

C

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

31480

37780

39220

45870

40480

44620

50910

D

01. 08. – 22. 08.

32200

39400

40480

50550

42100

48930

55410

Hotel se nachází na klidném místě, obklopen
piniemi, cca 500 m od privátní pláže. V blízkosti
hotelu se nachází golfové hřiště, kde klienti hotelu
mají vstup za zvýhodněnou cenu (informace na
recepci). Hotel má recepci, bar, restauraci s terasou, Wi-Fi, společenskou místnost s TV, zahradu, bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazén,
privátní pláž, dětský koutek, animační program
pro děti, půjčovnu kol (včetně elektrokol), nabíjecí stanici pro elektromobily. Parkování je možné
v okolí hotelu, kde je dostatek parkovacích míst
bez poplatku. Pokoje jsou moderně a vkusně vybaveny, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén,
trezor, TV/SAT, klimatizaci, telefon, Wi-Fi, minibar
a většina balkon.
Více informací najdete na
lignanoriviera.azzurro.cz

Golfové hřiště

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 28.02.
»» 1 den zdarma v období do 30.05., min. pobyt 5 nocí
»» 2 dny zdarma v období od 12.09., min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, kredit na klimatizaci
(10 hod./den), plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 52 €, pobytová taxa viz str. 15.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace (po vyčerpání kreditu) 1 €/hod., prádelna 5 €/žeton, postýlka 7 €/den (na vyžádání), 2.parkovací místo 10,70 €/den (na vyžádání).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 5,20 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období A min. pobyt 3 noci.

Friuli – Venezia Giulia
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Veneto
• nejoblíbenější a nejnavštěvovanější ze všech italských regionů, k čemuž mu
dopomáhá snadná dosažitelnost po dálnicích, vysoká úroveň služeb a skvělá
vybavenost letovisek
• všechna letoviska mají v blízkosti aquapark nebo lunapark, z větších letovisek je
možné plout lodí do Benátek
• Veneto zároveň nabízí možnost zkombinovat pobyt u moře s výlety do vnitrozemí,
kde najdete množství historických městeček a vesniček, daleko nejsou ani hory,
jejichž zasněžené vrcholky můžete vidět v jasném dni přímo od moře

Nabídka letovisek regionu veneto
Bibione Lido dei Pini

Residence Ranieri

49

Villaggio A Mare

65

Residence Baja

36

Villaggio Lido del Sole

50

Residence Frassinelle

65

Residene Carina Nord

36

Hotel Alemagna****

50

Residence Mimose

66

Residence Cavallino

37

Residence Pinetine-Robinia

66

Residence Marina Grande

37

Bibione Pineda
Residence Gemini

Veneto

Bibione Spiaggia

Residence Lorena

Villaggio Giardini di Altea

67

51

Residence Ai Ginepri

67

51

Camping Marelago

68

Hotel Maregolf****

68

Residence Eurostar

38

Residence Luxor

38

Residence Palace

39

Villaggio Cristina

54

Residence Itaca

39

Residence Roberta

54

Villaggio Le Palme

69

Residence Regent Beach Resort

40

Camping Laguna Village

55

Camping Villaggio San Francesco

69

Residence Viel

40

Marina Palace Hotel****

55

Residence Concordia

40

Villaggio Tivoli

41

Caorle Ponente

Villaggio Michelangelo

41

Residence Panfilo

Residence Valbella

42

Residence Onda Azzurra

Villaggio Olimpia

42

Residence Sayonara

43

Residence Onda Azzurra

43

Vila Romor

Residence Teti

44

Vila Zanon

58

Residence Elpado

44

Residence Stella d’Oro

58

Residence Tiepolo

Caorle Levante

Eraclea Mare
Residence Dei Lecci

71

56

Vila Paola

71

56

Bungalowy Boscoverde

72

Residence Cristoforo Colombo

57

Residence Sotto Il Pino

72

Residence Selenis

57

Camping Village Portofelice

73

58

Eraclea Palace Hotel****

73

45

Villaggio Luna

59

Hotel & Aparthotel Olimpia***

45

Hotel Savoy***

60

Hotel Germania***

46

Hotel Michelangelo***

60

Hotel Corallo****

46

Jesolo Lido Pineta
Jesolo Camping Village
Residence Ariston

76
76

Jesolo Lido Est
Caorle Porto Santa Margherita

Bibione Terme

Caorle Duna Verde

Residence Costa del Sol

77

Residence Holiday

61

Residence Benelux

77

Residence Delle Terme

47

Residence Acapulco

61

Residence Apollo

78

Villaggio Tulipano

47

Residence La Zattera

62

Residence El Palmar

78

Villaggio Evanike

48

Villaggio San Marco

62

Residence Il Panfilo

79

Villaggio Azzurro

48

Villaggio Los Nidos

63

Residence San Nicholas

79

Hotel Ambassador***

63

Hotel Altinate***

80

Hotel Vianello***

80

Bibione Lido del Sole
Caorle Lido Altanea

Residence La Giudecca

49

Residence Le Zattere

49

Residence Ai Tamerici

64

Jesolo Lido Centro

Residence San Giorgio

49

Residence Ai Salici

64

Vila Zenith
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Vila Giglio

81

Camping Ca’ Savio

89

Hotel Venezia La Villetta***

82

Camping Italy Village

90

Vila Alpha

96

Hotel Colombo****

82

Camping Village Cavallino

90

Vila Omega

96

Sant’Angelo Village

91

Vila Beta

96

Hotel Ca’ di Valle***

91

Residence Cortina

96

Residence Alessandro

97

Residence Mairen

97

Residence Daniele

97

Jesolo Lido Ovest

Residence Park

95

Hotel Bolivar***

83

Hotel Harry’s***

83

Rosolina Mare

Hotel Salus****

83

Residence Laura

93

Vila Nide

93

Villaggio Rosolina Mare Club

98

Vila Luisa

93

Camping Village Rosapineta

98

Cavallino Lido

Hotel Sole***

Villaggio Lido

86

Residence Wanda

93

Residence Nuovo Sile

86

Vila Armida

93

Hotel Alexander***

99

Residence Eurobeach

87

Vila Umberto

93

Hotel Olympia***

99

Residence Porto Sole

87

Residence Vecchio Faro

88

Camping Klaus
Camping Residence Village

Residence Sporting

99

94

Vila Jolanda

94

88

Residence Piazzetta

95

89

Residence El Patio

95

Bibione Lido dei Pini
Bibione Spiaggia
Bibione Terme
Bibione Lido del Sole
Bibione Pineda
Venezia

Rosolina
Mare
Albarella

Caorle Levante
Caorle Ponente
Caorle Porto St. Margherita
Caorle Lido Altanea
Caorle Duna Verde
Eraclea Mare
Jesolo Pineta
Jesolo Lido Est
Jesolo Lido Centro
Jesolo Lido Ovest
Cavallino Lido
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Bibione Pineda
čís.

název

str.

čís.

1

RESIDENCE LE CARAVELLE

web

2

RESIDENCE GAVITELLO

web

3

RESIDENCE AL PARCO

název

str.

13

VILA FIORDALISI

web

14

RES. SPLENDID E SALISBURGO, TORRE PANORAMA

web

web

15

VILY CAPE

web

RESIDENCE LE ACACIE

web

16

VILA CLAMIS, DEI GINEPRI

web

4

VILLAGGIO TORTUGA

web

17

RESIDENCE PINEWOOD

web

5

VILY AGAVI, DOGI

web

18

VILA BENVENUTI, EMMA

web

6

RESIDENCE ALBATROS, HALLEY

web

19

RESIDENCE PINEDA, VILY SCHIERA

web

7

RESIDENCE AL PORTO, VILA AMARANTI

web

20

RESIDENCE LORENA

51

8

RESIDENCE GEMINI

51

21

RESIDENCE AI LECCI, VILA GARDENIA PINEDA

web

9

VILLAGGIO CLIO

web

22

RESIDENCE PATRIZIA, DOMIZIA

web

10

RESIDENCE TRITONE, NETTUNO, VILA MAILA

web

23

RESIDENCE CORINZIA

web

11

HOTEL JASMINUM****

web

12

VILA ACERI, VILY ALEXIA

web

4
7
2

21

9

16
10

3

6

14

11

5

1

12

8

17

20

22

19 23

24

RESIDENCE ANGELA-PORDENONE

25

VILA GABBIANO

26
27
28

RESIDENCE LE ALTANE

29

VILLAGGIO CAMPIELLO DEL SOLE

30
31
32

VILLAGGIO DIANA

33

RESIDENCE OASI

34

RESIDENCE ERICA

web

35

RESIDENCE DIANA EST, AMBASSADOR

web

čís.

název

str.

název

str.

50

47

VILA LINDA, MAURO, DORA, VILY SOLE

50

48

VILLAGGIO LIDO DEL SOLE 2

RESIDENCE PARCO DELLE NAZIONI

web

49

RESIDENCE BURANO, MURANO, VENEZIA

web

RESIDENCE VIVALDI, JET, JOLLY

web

50

RESIDENCE CORMORAN, TORCELLO

web

web

51

VILLAGGIO ALEMAGNA

web

52

RES. CAMPIELLO, DUCALE, VILKY CANNAREGIO

web

53

RES. LA GIUDECCA, LE ZATTERE, SAN GIORGIO

49

web

54

RESIDENCE ACCADEMIA

web

web

55

VILLAGGIO LEOPARDI

web

36

HOTEL ALEMAGNA****

web

37

VILLAGGIO LIDO DEL SOLE 1

VILLAGGIO PARADISO

web

38

RESIDENCE BOSCO CANORO EAST/WEST

web

39

web

40

VILLAGGIO ORCHIDEA, RES. CASA A SCHIERA

web

41

VILA FRIULI, PARCO DEI PINI, RES. STELLA

RESIDENCE DIANA OVEST

web

42

RESIDENCE MARIA PIA

VILLAGGIO DELFINO

web

43

HOTEL NEVADA***, RESIDENCE CENTRALE

web

44

RESIDENCE RIALTO

web

45

RESIDENCE RANIERI

46

čís.

web

RESIDENCE CASTELLO

web

Bibione

50

web
web

web

49

HOTEL MONTECARLO****

web

33

název

str.

56

VILLAGGIO DUCALE

web

57

VILLAGGIO MARCO POLO

web

58

VILLAGGIO NETTUNO

web

59

RESIDENCE MARGHERITA

web

60

VILLAGGIO GIRASOLI

web

61

VILLAGGIO BOSCO DELL’IMPERO

web

62

CAMPING VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE

web

63

VILLAGGIO TULIPANO

47

64

VILLAGGIO EVANIKE

48

65

VILLAGGIO CA’ DEL PINO

web

66

VILLAGGIO DANUBIO

web

67

VILLAGGIO AZZURRO

48

68

VILLAGGIO WHITE STAR

web

69

VILLAGGIO LIA

web

70

VILLAGGIO BORGO STELLA MARINA

web

71

RESIDENCE DELLE TERME

47

RESIDENCE LAURA, ALICE, VILA BUTTO’

web

RESIDENCE SMERALDA

web

72

• 620 km z Mikulova
• 565 km z Dolního Dvořiště
• 605 km z Ružinova

Latisana, dálnice A4,
Tarvisio - Venezia

Latisana (20 km)

Proč si vybrat Bibione...

V Bibione a okolí najdete:

Napsali jste nám:

Bibione je už po léta držitelem Modré vlajky za čistotu moře
a pláží, není tam „špinavé moře“, jen je u břehu díky mělké
vodě rozvířený jemný písek. Mělká voda je pro rodiny s dětmi
ideální, uvidíte, jak budete s nimi klidní. A kdo si chce zaplavat,
projde se prostě dál.

• lunapark Adriatico

„Místa v autobuse jsme měli, jak nám bylo přislíbeno (manžel
je na invalidním vozíku, částečně pohyblivý). Vybavení autobusu bylo skvělé (obzvlášť naše dcerka ocenila TV) a cesta
probíhala naprosto v pohodě, řidiči byli skvělí.
Ubytování bylo přesně takové, jaké jsme si představovali.
Koupelna byla sice malá, ovšem na to jsme byli dopředu
upozorněni a počítali jsme s tím. Skvělá byla veliká terasa.
Na pláži jsme si vždy půjčovali vozík do moře, je to skvělá věc! Do moře jsem vždy manžela bez problémů odvezla,
zpět mi vždy někdo musel pomoct, ale jak Italové, Němci,
Češi atd… všichni byli velmi ochotní.
Já byla v Bibione potřetí, manžel poprvé a Itálii si zamiloval
stejně jako já.“

„Spousta Čechů“ tu sice je, ale po pravdě řečeno, kde
u severního Jadranu (v Itálii i jinde) to tak není? Ale někdy
vám přijdou vhod, poradí vám, kde dobře nakoupit nebo
kde co najít.
„Velká pláž“ umožňuje umístit zde volně přístupné dětské
koutky s prolézačkami, hřiště na plážový volejbal a pořádání
různých sportovních programů.

• reptilarium Tygor Live
• zábavní park Gulliverlandia
(Lignano 10 km)
• aquapark Aquasplash
(Lignano 10 km, více na str. 15)
• zoo Verde Blu (Lignano 8 km)
• 18jamkové golfové hřiště
(Lignano 8 km)

Monika a Michal s dcerou Monikou, Kladno

34
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61
60

62

49

Bibione Terme

Bibione Lido del Sole
str.

44 52
46 54

25

čís.

název

40

41
42 50
34
24 27 28 29
35 39 43 45
53
30 32

18

15

13

26

36

58

59

47
51

38
31

čís.

48

37

web

RESIDENCE CLIZIA, CORINZIA

57

55 56
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Bibione Lido dei Pini

122
107

88
68
66

58

m)

128

117

106

96

121 129

77

84
83

67

79

76 82 85

72

81
78

103

89

111 114

119

118 124

165
161
158

149
143
140 146 150
144

str.

RESIDENCE LERO, ELBA, ESPERIA

web

153

RESIDENCE MALTA

web

154

RESIDENCE CORSO

web

155

RESIDENCE MARINA GRANDE

37

156

RESIDENCE BAJA

36

RESIDENCE MARINA PICCOLA

web

157

VILA KATIA

web

158

VILLAGGIO ELAS

web

159

RESIDENCE CARINA NORD

36

160

168
167

160 163
152 156
166169
147 151153
155 159 164

132
126 135

142
110
100104 113
123
137
99
136
139 145148
94 102 109 112
127133 138
125
115
105
98
92
120
95

86

131
130

87 91 93 97 101

71 73 75 80

62

157

141

63

154

Bibione Spiaggia
čís.

název

152

70

65

61
60

108

162

64

57

90

74

69

59

134

116

čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

RESIDENCE CARINA SUD

web

RESIDENCE CAVALLINO

37

RESIDENCE MEDITERRANEA

web

161

VILLAGGIO CLUB DEI PINI

web

162

VILA ALFA MARE

web

163

RESIDENCE SOVEGO

web

164

RESIDENCE ATOLLO

web

165

VILLAGGIO TAMERIX

web

166

RESIDENCE LANDORA

web

167

RESIDENCE LUSSINPICCOLO

web

168

VILY CORONA

web

169

RESIDENCE BILOBA

web

čís.

název

str.

HOTEL VILLA DEL MAR***

web

73

RESIDENCE SAN MICHELE, VILA NIVA

web

94

RESIDENCE BRISTOL, LAGUNA PICCOLA

web

117 VILLAGGIO MAJA

web

74

VILLAGGIO OLIMPIA

42

95

RESIDENCE NAUTILUS, MONACO

web

118 RESIDENCE TAVOLOZZA, LUCIANA

web

136 RESIDENCE POLLUCE

75

RESIDENCE REGENT BEACH

40

96

VILLAGGIO EURORESIDENCE

web

119 RESIDENCE SILVER SAIL

web

VILY CAMPIELLO

76

RESIDENCE ONDA BLU, FLORA

web

97

HOTEL FIRENZE***

web

120 APARTHOTEL ASHANTI

web

77

VILLAGGIO MICHELANGELO

web

98

HOTEL CORALLO****

46

121 VILLAGGIO DELLE ORCHIDEE

web

APARTHOTEL & HOTEL OLIMPIA***

45

78

HOTEL PALACE****

web

99

HOTEL KATJA****

web

122 VILLAGGIO DEI FIORI

web

RESIDENCE CALYPSO

web

79

VILLAGGIO TIVOLI

41

100 RESIDENCE TONIN

web

61

RESIDENCE TIEPOLO

45

138 RESIDENCE IPPOCAMPO

web

80

RESIDENCE ACAPULCO

web

101 RESIDENCE PALACE

39

RESIDENCE CAPITOL, TIZIANO, VILA GINESTRA

web

139 RESIDENCE ZENITH

web

81

HOTEL DANIELI***, RESIDENCE AURORA

web

102 RESIDENCE LION

web

124 RESIDENCE CINZIA, ALASKA, VILLA MARA

web

140 RESIDENCE AL SOLE, GIANNA, ARCOBALENO

web

82

VILA FLAMINIA

web

103 VILLAGGIO AI GINEPRI

web

125 RESIDENCE SAYONARA

43

141 RESIDENCE AI PIANETI

web

RESIDENCE CASA MERANO

web

104 RESIDENCE ACQUAVERDE

web

web

142 HOTEL MONTREAL***

web

83

VILLAGGIO SAN SIRO

web

105 HOTEL EXCELSIOR****

web

126 RESIDENCE LA MARIUTE, MONTECARLO

web

143 RESIDENCE ROSA DEI VENTI

web

84

VILLAGGIO NAUTILUS

web

106 VILLAGGIO CAPISTRANO

web

127 RESIDENCE EUROSTAR

38

144 RESIDENCE ANTONELLA

web

85

RESIDENCE PATRICK

web

107 RESIDENCE VALBELLA

42

RESIDENCE TETI

44

145 RESIDENCE SKORPIOS

web

86

RESIDENCE ITACA

39

108 RESIDENCE SOLARIUM PISCINA

web

RESIDENCE MONICA, VILA ANNA, VILY PARK

web

146 VILA MERY

web

87

RESIDENCE FERRARI, MAZZUCCATO

web

109 RESIDENCE LAGUNA GRANDE

web

128 VILLAGGIO LORIANA

web

88

VILLAGGIO QUADRIFOGLIO

web

110 RESIDENCE PLEIONE

web

129 VILLAGGIO OASI

web

147 RESIDENCE EDEN, AUSONIA

web

89

RES. VIEL E CONCORDIA, CODAN E FRANSI

web

111 HOTEL ALLA PERGOLA

web

130 RESIDENCE STELLA POLARE, ECO PALACE

web

148 HOTEL AMBASSADOR****

web

RESIDENCE BRIGHT STAR

web

112 RESIDENCE TAGLIAMENTO, MARACAIBO

web

131 RESIDENCE FENICE

web

149 VILLAGGIO LA FENICE

web

90

VILLAGGIO SOLE B

web

113 HOTEL GOLF***

web

132 RESIDENCE TORRE DEL SOLE, ARGONAUTI

web

150 RESIDENCE LINZ

web

91

HOTEL GERMANIA***

46

114 RESIDENCE ISI, AQUILA, BETULLE

web

133 RESIDENCE ADRIATICO

web

151 HOTEL PLAYA**, RESIDENCE AL MARE

web

92

RESIDENCE LUXOR

38

115 RESIDENCE VILLA MECCHIA

web

134 VILLAGGIO ACERI

web

93

RESIDENCE GASPAROTTO, CINZIA POOL

web

116 VILLAGGIO PLANETARIUM RESORT

web

135 PALACE HOTEL REGINA****

web

VILLAGGIO CARA, VILA EFLE, RES. BEL SOLE

web
web
44

137 RESIDENCE ELPADO

web

RESIDENCE ALTAN

Charakter pláže

Pobytová taxa

jemný, zlatavý písek, volná i placená, pozvolný vstup do moře; na pláži jsou WC
a sprchy, pro děti zdarma prolézačky a další atrakce; psí pláž je placená.

Pro rok 2020 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2019: apartmány 0,75 €/os./den; campingy 0,85 €/os./den;
hotel 0,90 – 1,60 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.05. - 30.09., děti do 4 let zdarma.

Bibione měří 8 kilometrů a je rozděleno na 5 částí, každá
z nich má jiný charakter a také jiného klienta.
Co hledáte vy? Zábavu nebo naopak klid? Chcete být blízko obchodních tříd? Jedete s dětmi nebo se psem?
Bibione na východě začíná částí „Lido dei Pini“. Pokud máte pejska
a chcete s ním chodit na pláž, přivítáte blízkou psí pláž „Spiaggia di
Pluto“, za níž je i delší úsek volné pláže. A jestli rádi chodíte ráno na
procházku, budete v této části bydlet blízko přírodní rezervace. Většina ubytování je zde ve vilkách, vyšší domy jsou především u pláže.
Centrální část se nazývá „Spiaggia“ a doporučujeme ji těm, kteří
chtějí mít po ruce obchody i supermarkety, třídy s restauracemi, pizzeriemi a kavárnami. Večer se vše rozsvítí, leckde hraje živá hudba
a někde se dokonce i tančí. V této části je největší nabídka apartmánů i hotelů, od těch přímo u pláže po klidnější villaggia s bazény
vhodnými pro rodiny s dětmi dál od pláže. Od vzdálenějších komplexů jezdí k pláži zdarma minibus. Najdete zde také vyhledávaný lunapark s mnoha atrakcemi.

V části „Terme“ byla většina villaggií vystavěna v nedávné době
a tak zde najdete nejmodernější a nejelegantnější villaggia s bazény
pro děti i dospělé, ubytování s vyšším standardem a s větší mírou nároků na komfortní dovolenou (rádi vám poradíme). A navíc jste pořád
v docházkové vzdálenosti od rušného centra.

Víte, že:

„Lido del Sole“ je o poznání klidnější než „Spiaggia“, jeho centrum
je menší, i když nepostrádá typické obchůdky, restaurace a pizzerie.
Většina domů a vilek je zde obklopena zelenými zahradami se vzrostlými piniemi, které vybízejí k příjemným procházkám, odpočinku nebo
sportovní aktivitě. V této části letoviska se nachází sportovní minipark
a škola windsurfingu.

• na místě nabízíme řadu
organizovaných výletů
i s českým doprovodem?

Nejzápadnější část „Pineda“ je ponořená do piniových hájů, je zárukou klidného prostředí, ve kterém můžete v jedné z vilek nebo apartmánových domů strávit ničím nerušenou dovolenou u moře. Jedna
obchodní třída vám váš klid nerozhodí a přitom zajistí všechny potřebné služby. Velkou zábavu máte na dosah v nedalekém centru Bibione
vzdáleném asi 4 km, kam se lze dopravit i veřejnou dopravou.

• v Bibione máme delegátku,
která vám ráda pomůže,
když budete potřebovat?

• do Bibione s námi dojedete
naším autobusem
s kvalitou Fun&Relax
firmy RegioJet
(více str. 6 - 7)?
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Residence Baja

D

»» bibionelidodeipini.azzurro.cz
Bibione Lido dei Pini

více na azzurro.cz
13. 06. – 20. 06.

9750

10780

B

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

11250

12460

C

27. 06. – 04. 07.

12750

14100

D

04. 07. – 11. 07.

13510

14950

E

11. 07. – 01. 08.

15010

16600

F

01. 08. – 08. 08.

16510

18270

G

08. 08. – 22. 08.

17710

19590

H

22. 08. – 29. 08.

12550

13880

I

05. 09. – 12. 09.

6760

7460

J

12. 09. – 26. 09.

6040

6690

168 vily CORONA (Bibione Lido dei Pini)

Třípatrová residence BAJA (Via Venere) se nachází na pomezí klidné části Lido dei Pini a rušného centra s restauracemi a obchody a zároveň nedaleko pláže. Residence nedávno prošla vnější
renovací s vybudováním nových balkonů. Má vlastní parkoviště a prádelnu. Menší apartmány
jsou účelně vybaveny, všechny mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor a balkon.

Vily se nachází v klidné lokalitě směrem k pláži
pro psy, mají apartmány buď v přízemí se zahrádkou, nebo v patře s balkonem. Starší, ale
účelně vybavené apartmány mají vlastní sociální
zařízení a krb, většina TV.

»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře 1,1 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským
koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, kuchyně.
159

C trilo 5

A
165 villaggio TAMERIX (Bibione Lido dei Pini)

Nachází se na velmi klidném místě a klientům
nabízí prostornou zahradu s bazénem a dětským
bazénem a krytá parkovací místa. Apartmány jsou
v řadových mezonetových vilkách s vnitřním schodištěm, jsou účelně vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení a zahrádku, některé také klimatizaci.

B bilo 4

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis (v období 16.05. - 19.09.), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, mládežnické skupiny 100 €/pobyt/apt.
»» K dokoupení: postýlka 12 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., plážový
servis navíc 46 €/týden (v období 16.05. - 29.05. a 05.09. - 20.09.), 61 €
(30.05. - 04.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz, vratná kauce při pobytu se zvířaty 100 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny
v období 25.04. - 13.06. najdete na azzurro.cz.

Residence Carina Nord

D

169 residence BILOBA (Bibione Lido dei Pini)

Residence se nachází na velmi klidném místě,
poblíž majáku a pláže pro psy, má výtah a krytá
parkovací místa. Apartmány jsou jednoduše vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV a klimatizaci (mimo typ B2), některé terasu nebo balkon
s bočním výhledem na moře. Některé apartmány
jsou mezonetové nebo mají ložnici bez oken.
162 vila ALFA MARE (Bibione Lido dei Pini)

Polořadová vila se nachází v klidné vilové části
letoviska. K vile náleží prostorná oplocená zahrádka a dvě parkovací místa. Apartmán má
dvojí sociální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu
a klimatizaci.
Více informací najdete na
bibionelidodeipini.azzurro.cz
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V blízkosti obchodů se nachází residence CARINA NORD (Via Rigel), která má krytá parkovací místa
a výtah. Apartmány mají vlastní sociální zařízení a balkon, některé apartmány mají navíc klimatizaci,
většina apartmánů má TV. Typ bilo je mezonetový ve třetím patře a podkroví se 2 balkony a dvojím
sociálním zařízením.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kanceláře 860 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

B bilo 4

s klimatizací
B bilo 4

s klimatizací
C trilo 5/6

A

30. 05. – 13. 06.

11090

11780

13190

B

13. 06. – 27. 06.

12370

13090

14920

C

27. 06. – 04. 07.

15410

16320

18640

D

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

17000

17950

20500

E

11. 07. – 01. 08.

18410

19550

22330

F

01. 08. – 08. 08.

19090

20270

23270

G

08. 08. – 22. 08.

20400

21750

24960

H

29. 08. – 05. 09.

14000

14690

16780

I

05. 09. – 12. 09.

10400

10860

12010

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace (viz tabulka), delegát, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota 08:00 - 10:00 hod.
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Residence Cavallino

D

Bibione Lido dei Pini
»» bibionelidodeipini.azzurro.cz
Bibione Lido dei Pini

A mono 3

B bilo 6

C trilo 6

A

06. 06. – 20. 06.

9210

11280

12900

B

20. 06. – 27. 06.

10510

12790

14620

C

27. 06. – 04. 07.

13250

15990

18280

D

04. 07. – 11. 07.

14170

17140

19190

E

11. 07. – 01. 08.

15310

18510

21250

F

01. 08. – 08. 08.

15970

19340

22040

G

08. 08. – 22. 08.

17770

21810

25190

H

22. 08. – 29. 08.

14620

17590

19880

I

29. 08. – 05. 09.

9820

11880

13710

J

05. 09. – 12. 09.

6680

8060

9210

Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období do 05.06. a od 05.09. při pobytu min.
7 nocí.

Residence CAVALLINO (Via Rigel) tvořená 20 apartmány stojí u obchodní třídy v Lido dei Pini, nedaleko pláže a v blízkosti sportovního centra s veřejným bazénem s vířivkou, tenisovými kurty, fotbalovými hřišti, trampolínami a barem. Residence má výtah a parkoviště s vyhrazeným místem pro každý
apartmán. Nedávno zrenovované apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizaci,
mikrovlnnou troubu, trezor a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 180 m; ubytovací kanceláře cca 540 m.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s rozkládacím dvougaučem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
155

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 70 € (mono), 90 € (bilo),
110 € (trilo), pokud klienti neuklidí sami, kuchyňský kout uklízí klienti sami,
jinak za poplatek 70-110 €, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 8 €/
os., dítě navíc do 30 měsíců 5 €/den (vč. postýlky), nad 30 měsíců bez
nároku na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, plážový servis 60
€/týden (06.06. - 04.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt
a vratnou kauci 100-500 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:00 hod.,
kdykoli v období do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 5 nocí. Ceny v období
04.04. - 06.06. a 12.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz.

Residence Marina Grande

Výborně situovaná residence MARINA GRANDE (Via Venere) se
nachází na pomezí části Lido dei Pini a centrální části s typickým ruchem přímořského letoviska. Residence má 2 výtahy, podél budovy
společnou zahradu a parkoviště s vyhrazeným parkovacím místem
pro každý apartmán. Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, klimatizaci (mimo typ C trilo 6) a balkon. Apartmány typu A mono 2
jsou zrenovované. K dispozici jsou také další typy apartmánů (více
na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 80 m; ubytovací kanceláře 1,1 km.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, případně gaučem (A mono 3) a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (C
trilo 7), ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» D quadri 8 - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma
lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
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D
A mono 2

A mono 3

B bilo 4

C trilo 6

D quadri 8

A

06. 06. – 13. 06.

10770

11160

13700

15850

27990

B

13. 06. – 20. 06.

9130

9520

11650

13400

23690

C

20. 06. – 27. 06.

11460

11850

14570

16900

29710

D

27. 06. – 04. 07.

13010

13400

16510

19030

33600

E

04. 07. – 11. 07.

13590

14180

17480

20200

35730

F

11. 07. – 01. 08.

15150

15730

19420

22330

39620

G

01. 08. – 08. 08.

15920

16510

20390

23500

41560

H

08. 08. – 22. 08.

16440

17200

21030

24280

42820

I

22. 08. – 29. 08.

12810

13190

16250

18730

33070

J

29. 08. – 05. 09.

9900

10290

12620

14570

25830

K

05. 09. – 12. 09.

6800

7190

8740

10100

17870

Co potěší: (nelze kombinovat)
»» sleva 5% pro pobyt 21 nocí
»» sleva 8% pro pobyt min. 28 nocí
»» sleva 15% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 7 nocí
»» sleva 10% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce do 13.03., min. pobyt 7 nocí
»» sleva 10% v období od 12.09. při objednávce do 15.05. a nejméně do 30 dní před nástupem na pobyt,
min. pobyt 7 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský
kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), klimatizace (mimo typ C trilo 6), plážový servis (04.04.
- 27.09.), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 2 €/den, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., sportovní kočárek 1 €/den, vše
na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 8 kg) na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota 08:00 - 09:00 hod., kdykoli do 30.05. a od 12.09.,
min. pobyt 5 nocí. Ceny v období 04.04. - 06.06. a 12.09. - 03.11. najdete na azzurro.cz.

více na azzurro.cz

 

167 residence LUSSINPICCOLO

(Bibione Lido dei Pini)

Zrenovovaná třípatrová residence stojí uprostřed
zeleně v klidné části letoviska. Residence má k dispozici bazén, zahradu a krytá parkovací místa pro
každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV, trezor, kávovar, mikrovlnnou troubu,
klimatizaci a balkon, typ trilo prostornější terasu.
154 residence CORSO (Bibione Lido dei Pini)

Známá residence stojí přímo u pláže na rozhraní Bibione Spiaggia a Bibione Lido dei Pini, cca
250 m od obchodní třídy, klientům je k dispozici
společná zahrada, výtah a parkovací místo pro
každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV, trezor, klimatizaci a balkon, většinou
s bočním výhledem na moře.

 

161 villaggio CLUB DEI PINI
(Bibione Lido dei Pini)

Villaggio se nachází na klidném místě v zeleni,
je tvořeno 33 řadovými vilkami, mezi kterými se
nachází zahrada s bazénem a menším dětským
bazénem. Všechny vilky mají dvojí sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar,
krb a některé také klimatizaci nebo pračku.

 

164 residence ATOLLO (Bibione Lido dei Pini)

Residence je vzdálena jen kousek od moře
a klientům nabízí rozlehlou společnou zahradu
a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon
nebo zahrádku, některé mají balkon s částečným výhledem na moře.
Více informací najdete na
bibionelidodeipini.azzurro.cz

Veneto
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Bibione Spiaggia

127

Residence Eurostar

D

»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione Spiaggia

více na azzurro.cz
120 aparthotel ASHANTI*** (Bibione Spiaggia)

B bilo 5

C trilo 7

CA trilo 7

A

06. 06. – 20. 06.

17960

22570

25330

B

20. 06. – 27. 06.

20110

25130

28100

C

27. 06. – 04. 07.

23990

29470

32900

D

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

25130

31300

34960

E

11. 07. – 01. 08.

26730

33130

36780

F

01. 08. – 08. 08.

28330

35080

39580

G

08. 08. – 22. 08.

31260

38450

42500

H

29. 08. – 05. 09.

17820

22390

25130

I

05. 09. – 12. 09.

13360

16580

18650

Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období do 05.06. a od 05.09. při pobytu min.
7 nocí.
Velmi komfortní aparthotel se nachází přímo
u pláže a v těsné blízkosti centra. Klientům je
k dispozici recepce, výtah, bar, solární terasa,
wellness, fitness centrum a krásný bazén pro
děti a dospělé s vodními atrakcemi, hydromasáží a skluzavkou. Součástí aparthotelu je snídaňový sál, kde je možné si objednat snídaně
formou bufetu. Pro děti je k dispozici zahrada
s dětským hřištěm a prolézačkami, minigolf,
trampolína, stolní fotbal a animace. Apartmány mají vkusný interiér, vlastní sociální zařízení,
fén, pračku, mikrovlnnou troubu, TV/SAT, WiFi, trezor, klimatizaci, terasu a kryté parkovací
místo.

140 residence AL SOLE (Bibione Spiaggia)

Velmi pěkná residence EUROSTAR (Via Andromeda) leží v blízkosti pláže a nedaleko centra. Klientům je k dispozici bazén s dětskou částí a lehátky, výtah, prádelna (za poplatek) a kryté parkoviště
s vyhrazeným místem pro každý apartmán. Všechny apartmány jsou komfortně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, kávovar, myčku, trezor, klimatizaci a balkon, typ
CA velkou terasu v nejvyšším patře. K dispozici jsou také apartmány s bezbariérovým přístupem (na
vyžádání).
»» Vzdálenost od: pláže 40 m; ubytovací kanceláře 330 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
92

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 90 € (bilo), 110 € (trilo),
pokud klienti neuklidí sami, kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek
100 €, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 8 €/os.,
dítě navíc do 30 měsíců 5 €/den (vč. postýlky), nad 30 měsíců bez nároku
na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, prádelna 5 €/vyprání, plážový
servis 60 €/týden (v období 06.06. - 04.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt
a vratnou kauci 100-500 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:00 hod.,
kdykoli v období do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 5 nocí. Ceny v období
04.04. - 06.06. a 12.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz.

Residence Luxor

D

Residence stojí v centru u jedné z hlavních
tříd a má vlastní parkoviště. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon.

 

116 villaggio PLANETARIUM RESORT

(Bibione Spiaggia)

Nově postavený komplex se skládá z 9 čtyřpatrových residencí s výtahy a patří mezi nejkomfortnější villaggia v Bibione s možností stravování.
Komplex je na rozlehlém pozemku, k pláži jezdí
minibus zdarma, nedaleko se nacházejí obchody.
Klientům jsou k dispozici 4 bazény s masážními
tryskami, atrakce pro děti, skluzavka a solární terasa se slunečníky, lehátky a snack barem, dále
restaurace, Wi-Fi ve společných prostorách, půjčovna kol, dětské hřiště a dětský koutek. Pro děti
se konají animace, zapůjčit lze vybavení pro malé
děti. Všechny moderně vybavené apartmány
mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor, TV/SAT,
mikrovlnnou troubu, kávovar, topení, klimatizaci,
krytou terasu nebo zahrádku v přízemí a parkovací místo pod pergolou nebo garáž.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz
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Vyhledávaná residence LUXOR (Via Acquario) se nachází přímo
u pláže, nedaleko obchodní třídy a pěší zóny. Residenci tvoří 3 propojené budovy a klientům je k dispozici bazén pro dospělé a dětský
bazén, 2 výtahy, prádelna (za poplatek), Wi-Fi ve společných prostorách (u recepce a u bazénu) a parkoviště s vyhrazeným místem
pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/
SAT, mikrovlnnou troubu, kávovar, trezor, klimatizaci a balkon. Většina
apartmánů má boční výhled na moře. K dispozici jsou také další typy
apartmánů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, nika
s manželskou postelí.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem (C trilo 5) případně rozkládacím dvougaučem
(C1 trilo 6) a kuchyňským koutem.

A mono 3

B bilo 4

C trilo 5

C1 trilo 6

A

06. 06. – 20. 06.

12900

16120

19340

21420

B

20. 06. – 27. 06.

13940

17590

20790

22850

C

27. 06. – 04. 07.

17360

21250

25360

27870

D

04. 07. – 11. 07.

18050

22390

26730

29470

E

11. 07. – 25. 07.

19420

23760

28330

31070

F

25. 07. – 01. 08.

20330

25130

29930

32670

G

01. 08. – 08. 08.

20010

24740

29460

32160

H

08. 08. – 22. 08.

22710

27660

33060

35980

I

22. 08. – 29. 08.

18050

22390

26730

29470

J

29. 08. – 05. 09.

12790

15990

19190

21250

Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období do 05.06. a od 05.09. při pobytu min. 7 nocí.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 70 € (mono), 90 € (bilo), 110 € (trilo), pokud klienti neuklidí
sami, kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 100 €, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 8 €/os., dítě navíc do 30 měsíců 5 €/den
(vč. postýlky), nad 30 měsíců bez nároku na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, prádelna 5 €/
vyprání, plážový servis 60 €/týden (v období 06.06. - 04.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt a vratnou kauci 100-500 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období do 06.06. a od
05.09. min. pobyt 5 nocí. Ceny v období 04.04 - 06.06. a 05.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz.
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Residence Palace

D

Bibione Spiaggia
»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione Spiaggia

C mono 3

B bilo 4

A trilo 6

D quadri 7

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

6250

6910

7900

8720

B

30. 05. – 06. 06.

9700

10860

12340

13820

C

06. 06. – 20. 06.

11510

12990

14640

16280

D

20. 06. – 27. 06.

13380

15180

17140

19090

E

27. 06. – 11. 07.

14690

16480

18770

20890

F

11. 07. – 08. 08.

18440

20890

23660

26270

G

08. 08. – 22. 08.

21850

24740

28110

31160

H

22. 08. – 29. 08.

14690

16650

18770

20890

I

29. 08. – 05. 09.

12570

14200

15990

17790

J

05. 09. – 12. 09.

7240

8220

9210

10200

více na azzurro.cz

 

87 residence FERRARI (Bibione Spiaggia)

Výborně situovaná residence PALACE (Via Croce del Sud) se nachází na náměstí
Piazza Fontana v blízkosti pláže, má bazén, dětský bazén, výtah a parkovací místo pro každý apartmán. V přízemí residence jsou obchůdky. Apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi (za poplatek), kávovar, mikrovlnnou troubu a balkon.
Apartmány typu mono jsou situovány v nejvyšším patře. Některé apartmány typu mono a trilo mají navíc klimatizaci (na vyžádání, za poplatek).
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kanceláře 840 m.
»» mono - obývací pokoj se třemi lůžky a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem.
»» quadri - 3 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským
koutem.
86

Co potěší:
»» zdarma plážový servis

Nedávno postavená residence se nachází u jedné
z hlavních tříd, klientům nabízí bazén s dětskou
částí a solární terasou, výtah a parkovací místa.
V přízemí residence se nacházejí obchůdky a pizzerie. Moderně vybavené apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV, trezor, mikrovlnnou troubu
a prostorný krytý balkon nebo velkou terasu.

 

104 residence ACQUAVERDE (Bibione Spiaggia)

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 35 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo 5 €/os., 7 €/
dvoulůžko, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli
v období do 29.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.

Residence Itaca

D

Novější residence se nachází nedaleko Piazza
Fontana, má bazén s dětskou částí, výtah a pěkně vybavené apartmány, které mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu,
prostorný balkon a vyhrazené parkovací místo.

 

119 residence LUCIANA (Bibione Spiaggia)

bez klimatizace

V první řadě budov u pláže se nachází residence ITACA (Via del Sagittario), která
klientům nabízí bazén, Wi-Fi ve společných prostorách a u bazénu, parkovací místo
pro každý apartmán (zpravidla kryté) a výtahy. Všechny apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV/SAT, balkon s bočním výhledem na moře a některé apartmány také trezor
(na vyžádání) či klimatizaci (viz tabulka). K dispozici jsou také další typy apartmánů, až
pro 8 osob (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kanceláře 1,4 km.
»» mono - obývací pokoj se dvěma gauči a rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem nebo dvěma rozkládacími nebo vysouvacími dvougauči nebo patrovou postelí
a rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí (může být výklopná) nebo výjimečně
ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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s klimatizací

A mono 4

B bilo 5/6

A mono 4

B bilo 5/6

A

13. 06. – 27. 06.

12990

14790

14520

16060

B

27. 06. – 04. 07.

16320

18340

18080

20110

C

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

17820

20370

19880

22160

D

11. 07. – 01. 08.

19350

22160

21640

24190

E

01. 08. – 08. 08.

19950

22990

22470

25000

F

08. 08. – 22. 08.

21560

24540

24060

27050

G

29. 08. – 05. 09.

14520

16550

16320

18080

H

05. 09. – 12. 09.

10790

12070

11810

12830

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz
tabulka), plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (mono), 50 € (bilo), pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., na vyžádání při
rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt (mono), 50 € (bilo).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období
11.04. - 13.06. a 12.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz

Nedávno postavená residence je situována
v centru Bibione na rohu pěší zóny a klidnější
ulice vedoucí směrem k moři. Klientům je k dispozici výtah, prádelna, krytá parkovací místa,
na střeše residence bazén se solární terasou
s lehátky a vířivkou a Wi-Fi u recepce. Všechny
apartmány jsou moderně komfortně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a balkon.

 

123 residence CAPITOL (Bibione Spiaggia)

Oblíbená residence se nachází v centru letoviska. Klientům nabízí výtah, bazén s dětskou
částí, Wi-Fi, prádelnu a krytá parkovací místa.
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizaci a balkon.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz
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Bibione Spiaggia

75

Residence Regent Beach Resort

D

»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione Spiaggia

více na azzurro.cz

 

76 residence ONDA BLU (Bibione Spiaggia)

Residence se nachází na půli cesty mezi lázněmi a lunaparkem. Klientům je k dispozici bazén,
prádelna, Wi-Fi a kryté parkovací místo pro každý
apartmán. Všechny apartmány jsou mezonetové
s vnitřním schodištěm, mají dvojí sociální zařízení,
TV/SAT, DVD přehrávač, trezor, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a krb.
126 residence LA MARIUTE (Bibione Spiaggia)

Nedávno postavená residence REGENT BEACH RESORT (Via del Leone) se nachází na výhodném místě nedaleko pláže, obchodní třídy a lázní. Klientům residence
je k dispozici bazén s dětskou částí, venkovní vířivka, solární terasa s lehátky a slunečníky, výtah, parkovací místo pro každý apartmán a Wi-Fi. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, mikrovlnnou troubu, pračku, klimatizaci
a prostorný balkon, Suite a Grand Suite mají navíc myčku a hydromasážní sprchu.
Apartmány Living, Grand Suite a některé Suite mají částečný boční výhled na moře.
Pro typologie Living a Grand Suite platí z administrativních důvodů vyšší pobytová
taxa 1,05 €/os./den, Grand Living a Suite 0,75 €/os./den. Požadavky na umístění
apartmánů (číslo, orientace, určitý výhled, patro, více apartmánů poblíž sebe) jsou za
poplatek 50 €/apartmán.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kanceláře 1,7 km.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 6. osoba za poplatek.
»» trilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 7. a 8. osoba za poplatek.
89

Novodobá residence se nachází přímo v centru
a zároveň v blízkosti pláže. Residence má výtah,
bazén a parkoviště s vyhrazeným místem pro
každý apartmán. Pěkné apartmány mají vlastní
sociální zařízení, jsou vybaveny TV/SAT, trezorem,
mikrovlnnou troubou, klimatizací a balkonem.

Living
mono 4

Grand Living
bilo 5

Suite bilo 5

Gran Suite
trilo 6

A

13. 06. – 27. 06.

19860

26420

28150

33680

B

27. 06. – 11. 07.

24180

30910

32810

39550

C

11. 07. – 25. 07.

27630

34710

36790

44040

D

25. 07. – 08. 08.

30570

37820

39550

46630

E

08. 08. – 22. 08.

33500

42310

44380

52670

F

22. 08. – 29. 08.

28840

37480

39550

45590

G

29. 08. – 05. 09.

20550

27980

29710

35400

H

05. 09. – 12. 09.

17440

22970

24520

30220

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 € (Living), 55 € (Grand Living, Suite), 70
€ (Gran Suite), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 6.-8. osoba (mimo Living) 10 €/den, ložní prádlo 12 €/os., ručníky 3 €/os.,
postýlka 4 €/den, dětská židlička 1 €/den, plážový servis 12 €/den, vše na vyžádání.
»» Zvířata: povolena, za poplatek 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 19:30 hod. / kdykoli do 09:00 hod., min. pobyt 7 nocí,
pobyty na min. 3 noci jsou na vyžádání a za příplatek + 25%. Příjezdy 19:30 - 23:00 hod.
jsou za poplatek 50 €, od 23:00 hod. 100 €, odjezd 09:00 - 11:00 hod. je za poplatek 50
€, od 11:00 hod. se platí plná cena pobytu dalšího dne. Ceny v období 25.04. - 13.06.
a 12.09. - 26.09. najdete na azzurro.cz.

Residence Viel, Concordia

D

 

80 residence ACAPULCO

(Bibione Spiaggia)

Viel

Oblíbená residence se nachází v blízkosti pláže
a klientům nabízí bazén s dětskou částí, solární
terasu, oplocenou zahradu, 2 výtahy, parkovací místo pro každý apartmán a Wi-Fi u bazénu.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, topení, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar a velký balkon.

Viel

 

Residence se nachází nedaleko pláže a blízko
pěší zóny. Klientům je k dispozici bazén a parkoviště s vyhrazeným místem pro každý apartmán.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
pračku, myčku, klimatizaci, mikrovlnnou troubu,
trezor a balkon.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz

40
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Concordia
Menší třípatrová residence VIEL a dvoupatrová residence CONCORDIA (Via
dello Zodiaco), nabízí klientům společný bazén pro obě residence s dětskou částí,
prádelnu (na žetony) a parkovací místo pro každý apartmán, residence Viel má výtah.
Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci, topení a terasu nebo balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 400 m; ubytovací kancelář cca 10 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

B bilo 4

C trilo 7

B1 bilo 4

C1 trilo 7

A

20. 06. – 27. 06.

17010

22700

18130

22990

B

27. 06. – 04. 07.

20140

26960

21610

27350

C

04. 07. – 11. 07.

21250

28430

22720

28820

D

11. 07. – 01. 08.

22360

29930

23830

30290

E

01. 08. – 08. 08.

24160

32350

25760

32770

F

08. 08. – 22. 08.

25250

33830

26920

34250

G

22. 08. – 29. 08.

21150

28330

22550

28690

H

29. 08. – 05. 09.

17850

23920

19030

24220

I

05. 09. – 12. 09.

10330

13680

10950

13880

143 residence ROSA DEI VENTI

(Bibione Spiaggia)

Concordia

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (bilo), 70 € (trilo), pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., postýlka nebo dětská židlička 20 €/
pobyt, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období do
30.05 a od 05.09. min. pobyt 3 noci. Ceny v období 04.04. - 20.06.. a 12.09. - 31.10.
najdete na azzurro.cz.
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79

Villaggio Tivoli

D

Bibione Spiaggia
»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione Spiaggia

více na azzurro.cz

 

90 villaggio SOLE B (Bibione Spiaggia)

Příjemné villaggio TIVOLI (Via Lemene) s jednopatrovými vilkami leží na klidném místě s piniemi a zároveň blízko centra. Každá vilka má
6 až 8 apartmánů. Villaggio klientům nabízí bazén, dětský bazén,
dětské hřiště a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány mají
jednodušší, ale účelné vybavení, vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a venkovní krb. Apartmány typu A a B1 jsou v přízemí s menší
zahrádkou nebo terasou, ostatní typy jsou mezonetové v přízemí
a prvním patře s vnitřním schodištěm a mají menší zahrádku nebo
terasu a balkon.
»» Vzdálenost od pláže: 700 - 800 m.
»» mono - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyňským koutem.
»» B1 bilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem.
»» B2 bilo - ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem nebo pa
trovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» C trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» C1 trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky nebo s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a dalším lůžkem,
obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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A mono 4

B1 bilo 5

B2 bilo 5/6

C trilo 6

C1 trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

6450

6910

7600

8980

9210

B

23. 05. – 30. 05.
13. 06. – 20. 06.

8060

10130

10820

12430

12900

C

30. 05. – 06. 06.

9440

11740

12660

14970

15660

D

06. 06. – 13. 06.
20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

10970

13250

14170

16910

17590

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

13480

16680

17360

19880

20560

F

04. 07. – 01. 08.

15310

18510

19190

23300

23760

G

01. 08. – 22. 08.

16190

19790

20460

23840

24960

 

117 villaggio MAJA (Bibione Spiaggia)

Co potěší:
»» sleva 10% v období 25.04. - 11.07. a 29.08. - 26.09. při objednávce do 31.03.
»» sleva 5% v období 11.07. - 29.08. při objednávce do 31.03.
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06. a 29.08. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 18.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 25.07. - 08.08. a 15.08. - 29.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 46 €/týden (v období 16.05. - 29.05. a 05.09. - 20.09.), 61 €
(30.05. - 04.09.), závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 30.05. a od
05.09. min. pobyt 4 noci.

Villaggio Michelangelo

Příjemné villaggio MICHELANGELO (Via Lemene/Via Reghena) se nachází na klidném místě a skládá se z několika sektorů tvořených řadovými vilkami obklopenými zelení. Klientům je
k dispozici bazén a dětský bazén v každé části villaggia, zahrada, parkovací místo pro každý
apartmán a dětské hřiště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV a klimatizaci, většinou
také mikrovlnnou troubu (na vyžádání). Apartmány C1B mají navíc TV/SAT, trezor a krb. Apartmány typu B bilo 4 jsou v 1. patře s balkonem, typ C trilo 6 je v přízemí se zahrádkou nebo v 1.
patře s balkonem, typ C1B trilo 6 je mezonetový v přízemí a 1. patře s vnitřním schodištěm, se
zahrádkou a balkonem.
»» Vzdálenost od: pláže 850 m; ubytovací kanceláře 1,7 km.
»» B bilo 4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» C trilo 6 - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» C1B trilo 6 - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky.
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Menší villaggio je tvořeno jednopatrovými vilkami,
má bazén pro dospělé a dětský bazén. Klientům
jsou k dispozici parkovací místa a minibus na pláž
zdarma. Všechny apartmány jsou účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar
a většina klimatizaci. Apartmány jsou v přízemí se
zahrádkou nebo v patře s balkonem .

Komfortní villaggio se nachází v klidnější části
letoviska, má bazén a pěkné vybavené apartmány s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
trezorem, pračkou, mikrovlnnou troubou, krbem
a garáží.

 

131 residence FENICE (Bibione Spiaggia)

D
B bilo 4

C trilo 6

C1B trilo 6

A

20. 06. – 27. 06.

12340

14390

15540

B

27. 06. – 04. 07.

15540

17820

19190

C

04. 07. – 11. 07.

16450

18730

20330

D

11. 07. – 01. 08.

18050

20560

22160

E

01. 08. – 08. 08.

18660

21360

22940

F

08. 08. – 22. 08.

21360

24290

26090

G

22. 08. – 29. 08.

16910

19420

21020

H

29. 08. – 05. 09.

11650

13250

14390

I

05. 09. – 12. 09.

7830

8980

9670

Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období do 05.06. a od 05.09. při pobytu min. 7 nocí.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 90 € (bilo), 110 € (trilo), pokud
klienti neuklidí sami, kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 100 €, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 8 €/os., dítě
navíc do 30 měsíců 5 €/den (vč. postýlky), nad 30 měsíců bez nároku na lůžko
10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, plážový servis 60 € (v období 06.06. 04.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt a vratnou
kauci 100-500 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:00 hod., v období
do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 5 nocí. Ceny v období od 04.04. - 20.06.
a 12.09. -03.10. najdete na azzurro.cz

Menší dvoupatrová residence se nachází v blízkosti centra a pěší zóny. Všechny apartmány
mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, prostorný balkon a kryté parkovací místo.

 

122 villaggio DEI FIORI (Bibione Spiaggia)

Villaggio se skládá z řadových vilek, leží na
klidném místě nedaleko lunaparku. Klientům
je k dispozici společná zahrada, dětský bazén
a bazén pro dospělé. Všechny apartmány jsou
mezonetové ve zvýšeném přízemí a prvním patře s vnitřním schodištěm a s garáží v suterénu.
Apartmány jsou hezky vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, trezor, mikrovlnnou troubu, TV/
SAT, klimatizaci, topení a 2 balkony.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz

Veneto
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Bibione Spiaggia

107

Residence Valbella

D

»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione Spiaggia

více na azzurro.cz

 

96 villaggio EURORESIDENCE

(Bibione Spiaggia)

Menší klidné villaggio nabízí klientům bazén s dětskou částí a prostornou zahradou. Klientům jsou
k dispozici parkovací místa a minibus na pláž zdarma. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu, pračku a balkon nebo terasu.

 

88 villaggio QUADRIFOGLIO

(Bibione Spiaggia)

Residence VALBELLA (Via Torre) je prostorný komplex v centrální části Bibione, který nabízí 7 bazénů pro dospělé a 5 dětských bazénů, 2 tenisové kurty (za poplatek), hřiště na volejbal a malou
kopanou, petanque a dětské hřiště. Klientům je dále k dispozici restaurace a bar, výtahy, vyhrazené
parkovací místo pro každý apartmán, zdarma minibus na pláž. Nedaleko se nachází také velké obchodní centrum. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV
a balkon. Na vyžádání jsou možné také apartmány s klimatizací (za poplatek) či stropním ventilátorem,
fénem, trezorem, mikrovlnnou troubou, pračkou nebo myčkou.
»» Vzdálenost od: pláže 1,2 km; ubytovací kanceláře 340 m.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím dvougaučem nebo se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
74

Příjemné villaggio je tvořeno řadovými vilkami,
uprostřed kterých je klidná zahrada s bazénem
a dětským hřištěm, ve villaggiu jsou parkovací místa a klienti mohou využít minibus na pláž zdarma.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu, pračku a balkon nebo terasu.

A mono 4

B bilo 4/5

C trilo 6

A

04. 04. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

4190

4690

5300

B

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

7340

9060

11510

C

20. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

10300

12060

14330

D

04. 07. – 08. 08.

13840

17230

19060

E

08. 08. – 22. 08.

16450

19790

22870

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace na vyžádání, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (mono), 45 € (bilo),
50 € (trilo), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., plážový servis
61 € (04.04. - 27.09.).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16.00 - 20.00 hod. / sobota do 10.00 hod.

Villaggio Olimpia

D

 

106 villaggio CAPISTRANO (Bibione Spiaggia)

residence

Villaggio se nachází uprostřed zeleně, má apartmány ve vilkách, velký bazén, parkovací místa
a pro klienty je k dispozici minibus na pláž zdarma. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV,
mikrovlnnou troubu a balkon nebo terasu, některé
navíc klimatizaci.

residence
Ulisse B21
s klimatizací
bilo 5

Ulisse C1
trilo 8

vilky C
s klimatizací
trilo 6

13. 06. – 27. 06.

11460

12630

14230

14920

B

27. 06. – 04. 07.

14230

15630

17720

18870

C

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

15410

17230

19320

20730

D

11. 07. – 01. 08.

16780

18640

21180

22550

E

01. 08. – 08. 08.

17320

19170

21920

23320

F

08. 08. – 22. 08.

18570

20620

24450

25190

G

29. 08. – 05. 09.

12860

14230

15860

16780

129 villaggio OASI (Bibione Spiaggia)

vilky

Villaggio se nachází v klidné residenční zóně poblíž centra Bibione. Klientům je k dispozici bazén
a parkovací místo pro každý apartmán. Všechny
apartmány jsou mezonetové v přízemí a prvním
patře s vnitřním schodištěm, mají dvojí sociální zařízení (druhé jen WC), TV, 2 zahrádky a balkon.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz
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Příjemné villaggio OLIMPIA (Via Cormor) nabízí klientům na prostorném klidném pozemku plném zeleně 2 bazény, brouzdaliště, dětské
hřiště, volejbalové hřiště, stolní tenis, tenisový kurt (za poplatek) a vyhrazené parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou v tří
patrových residencích Achille, Ulisse a Perseo nebo v menších vilkách,
všechny mají vlastní sociální zařízení (typ trilo dvojí), TV a klimatizaci (mimo typ C1). Typ C1 má navíc pračku a mikrovlnnou troubu. Apartmán
typu B21 je v residenci v patře s balkonem, typy B7 a C1 jsou v přízemí residencí s terasou. Apartmány typu vilka mají zahrádku a krb, jsou
buď jen v přízemí nebo mezonetové v přízemí a prvním patře s vnitřním
schodištěm, některé apartmány ve vilkách mají mikrovlnnou troubu nebo trezor (na vyžádání). Od villaggia jezdí na pláž minibus zdarma.
»» Vzdálenost od: pláže 1 km; ubytovací kanceláře 1,4 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj
s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo 6 - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo
manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo 8 - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou a pa
trovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

vilky

Achille B7 plus
s klimatizací
bilo 5
A

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (viz tabulka),
plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz
str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období 11.04. - 13.06.
a 05.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz.
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Residence Sayonara

D

Bibione Spiaggia
»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione SPIAGGIA

Přímo u pláže a zároveň nedaleko centra leží residence SAYONARA (Viale della Luna).
Klientům je k dispozici Wi-Fi a kryté parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány
jsou s výhledem na moře, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, trezor, klimatizaci (mimo
typ D2) a balkon nebo terasu v přízemí. Apartmány typu D2 a D3 mají novější vybavení,
typ D3 má navíc myčku, pračku a mikrovlnnou troubu. Apartmány typu D quadri 5 jsou
v nejvyšším patře (bez výtahu) a mají volně přístupnou průchozí terasu.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 1,2 km.
»» quadri 5 - ložnice se dvěma lůžky, ložnice s patrovou postelí, ložnice s jedním lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» quadri 7 - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem.
112

D quadri 5

D1 quadri 7

D2 quadri 7

D3 quadri 7

A

13. 06. – 20. 06.

12400

14540

16900

18030

B

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

14320

16780

19500

20810

C

27. 06. – 04. 07.

16230

19000

22080

23580

D

04. 07. – 11. 07.

17170

20110

23390

24970

E

11. 07. – 01. 08.

19090

22360

26000

27740

F

01. 08. – 08. 08.

22240

26060

30290

32310

G

08. 08. – 22. 08.

23480

27500

31980

34120

H

22. 08. – 29. 08.

17180

20120

23380

24970

I

05. 09. – 12. 09.

7590

8890

10330

11020

J

12. 09. – 26. 09.

7180

8410

9790

10440

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace
(mimo typ D2), plážový servis (v období 16.05. - 19.09.), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 60 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, mládežnické skupiny 100 €/pobyt/apt.
»» K dokoupení: postýlka 12 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., plážový servis
navíc 46 €/týden (v období 16.05. - 29.05. a 05.09. - 20.09.), 61 € (30.05. - 04.09.),
vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz, vratná kauce při pobytu se zvířaty 100 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období
25.04. - 13.06. najdete na azzurro.cz.

Residence Onda Azzurra

více na azzurro.cz

 

133 villaggio ADRIATICO (Bibione Spiaggia)

Na jedinečném místě přímo u pláže a zároveň
v centru letoviska se nachází residence, která
disponuje výtahem. Apartmány mají vlastní sociální zařízení a zpravidla TV. Typ C trilo 4 má
balkon s přímým výhledem na moře a parkovací
místo poblíž residence. Typ B bilo 5 má balkon
s bočním výhledem na moře a je bez vyhrazeného parkovacího místa.

 

138 villaggio IPPOCAMPO

(Bibione Spiaggia)

D
Přímo u pláže situovaná residence s výtahem
a parkovacím místem pro každý apartmán nabízí
starší, ale vkusně vybavené apartmány s vlastním
sociálním zařízením, TV a menším balkonem,
zpravidla s bočním výhledem na moře.

 

109 villaggio LAGUNA GRANDE

(Bibione Spiaggia)

Hned u pláže a blízko centra se nachází residence ONDA AZZURRA (Via Pleione),
která má výtah, Wi-Fi a krytá parkovací místa. Apartmány mají starší jednoduché, ale
účelné vybavení, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, klimatizaci a prostorný balkon.
Apartmány se nacházejí v patře a mají boční nebo i přímý výhled na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 1,3 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
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B bilo 4

C trilo 5

C2 trilo 6

A

13. 06. – 20. 06.

11620

13430

13790

B

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

13400

15480

15920

C

27. 06. – 04. 07.

15180

17530

18030

D

04. 07. – 11. 07.

16090

18590

19120

E

11. 07. – 01. 08.

17870

20640

21220

F

01. 08. – 08. 08.

20800

24030

24730

G

08. 08. – 22. 08.

21970

25390

26110

H

22. 08. – 29. 08.

16070

18570

19090

I

05. 09. – 12. 09.

7100

8200

8420

J

12. 09. – 26. 09.

6370

7350

7550

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace,
plážový servis (v období 16.05. - 19.09.), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, mládežnické skupiny 100 €/pobyt/apt.
»» K dokoupení: postýlka 12 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., plážový servis
navíc 46 €/týden (v období 16.05. - 29.05. a 05.09. - 20.09.), 61 € (30.05. - 04.09.),
vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz, vratná kauce při pobytu se zvířaty 100 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období
25.04. - 13.06. najdete na azzurro.cz.

Residence se nachází přímo u pláže, má výtah
a parkovací místa. Dobře vybavené apartmány
mají zpravidla boční výhled na moře, vlastní sociální zařízení (typ C2 dvojí), TV a malý balkon, apartmány. Typ B1 a C2 jsou v prvním patře, typ B2 je
v nejvyšším šestém patře s prostornou terasou.

 

136 residence POLLUCE (Bibione Spiaggia)

Residence se nachází na výhodném místě v centru a zároveň nedaleko pláže. Klientům nabízí krytá
a nekrytá parkovací místa. Všechny apartmány
jsou jednodušeji vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, klimatizaci a balkon.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz
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Residence Teti

D

»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione Spiaggia

více na azzurro.cz

 

145 residence SKORPIOS (Bibione Spiaggia)

Residence se nachází přímo u pláže a nedaleko obchodní třídy. Součástí objektu je výtah
a vlastní parkoviště s vyhrazeným místem pro
každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu, klimatizaci
a balkon, většinou s výhledem na moře.

 

123 residence TIZIANO (Bibione Spiaggia)

Zrenovovaná residence TETI (Via Cassiopea) se nachází v těsné blízkosti pláže a zároveň nedaleko
centra, má výtah a parkoviště. Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
Wi-Fi (za poplatek) a balkon, některé navíc na vyžádání klimatizaci (za poplatek) nebo mikrovlnnou
troubu. Apartmány typu bilo jsou menších rozměrů. K dispozici jsou také apartmány trilo v nejvyšším
patře, které mají klimatizaci a prostornou terasu s pěkným výhledem (více na azzurro.cz).

A trilo 5

D quadri 7

A

5760

7400

8220

B

30. 05. – 06. 06.

9050

11680

12830

C

06. 06. – 20. 06.

10690

13820

15130

D

20. 06. – 27. 06.

12570

16160

17630

E

27. 06. – 11. 07.

13870

17630

19260

F

11. 07. – 08. 08.

17460

22190

24320

G

08. 08. – 22. 08.

20560

26340

28750

H

22. 08. – 29. 08.

13870

17790

19260

I

29. 08. – 05. 09.

11750

15010

16480

J

05. 09. – 12. 09.

6740

8720

9540

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 35 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo
5 €/os., 7 €/dvoulůžko, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na
vyžádání kdykoli v období do 29.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.

»» Vzdálenost od: pláže 50 m, ubytovací kanceláře 540 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským
koutem.
»» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
137

B bilo 3
25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

Residence Elpado

D

Moderní a velmi pěkná residence je tvořena
dvěma budovami s výtahy a nachází se přímo
v centru letoviska a nedaleko pláže. Apartmány
v budově A jsou účelně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, televizi a balkon, apartmány
v budově B jsou pěkně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizaci, mikrovlnnou troubu a balkon.

 

95 residence MONACO (Bibione Spiaggia)

Pěkná residence stojí přímo v nejživější části
centra u obchodní třídy a náměstí Piazza Fontana. Residence má výtah a parkoviště s místem
pro každý apartmán. Apartmány jsou zrenovované, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, trezor a balkon.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz

44

Veneto

veneto_2020_32_69_castA+B.indd 44

Zajímavě situovaná residence ELPADO (Corso del Sole) se nachází na jedné z hlavních tříd
v centru Bibione a zároveň blízko pláže a známého náměstí Piazzale Zenith. V přízemí residence
je přijímací kancelář, klientům je k dispozici výtah a číslované parkovací místo pro každý apartmán. Všechny apartmány mají zrenovovanou kuchyň, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi,
mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci (za poplatek) a prostorný balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

B bilo 4

C trilo 5

A

25. 04. – 16. 05.
12. 09. – 03. 10.

5000

5790

B

16. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

6580

7630

C

30. 05. – 13. 06.

8420

9740

D

13. 06. – 04. 07.

10970

12530

E

04. 07. – 08. 08.

16190

17760

F

08. 08. – 22. 08.

19930

22940

G

22. 08. – 05. 09.

10710

13060

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 30 €/týden, postýlka 18 €/týden, ložní prádlo 8 €/
os., ručníky 5 €/os.,
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

28.11.2019 18:52:22

123

Residence Tiepolo

D

Bibione Spiaggia
»» bibionespiaggia.azzurro.cz

více na azzurro.cz

 

123 vila GINESTRA (Bibione Spiaggia)

B bilo 5

C trilo 6

A

20. 06. – 27. 06.

12790

15540

B

27. 06. – 04. 07.

15990

19190

C

04. 07. – 11. 07.

17140

20330

D

11. 07. – 01. 08.

18510

22160

E

01. 08. – 08. 08.

19340

22940

F

08. 08. – 22. 08.

21810

26090

Vila leží v centru letoviska, klientům je k dispozici
parkoviště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení,
TV, mikrovlnnou troubu a klimatizaci (na vyžádání,
za poplatek). Apartmány typu B jsou v přízemí bez
balkonu (jen okna), B1 v patře s balkonem.

G

22. 08. – 29. 08.

17590

21020

146 vila MERY (Bibione Spiaggia)

H

29. 08. – 05. 09.

11880

14390

 

Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období do 05.06. a od 05.09. při pobytu min.
7 nocí.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 90 € (bilo), 110 € (trilo),
pokud klienti neuklidí sami, kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek
100 €, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 21 €/týden, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 8 €/
os., dítě navíc do 30 měsíců 5 €/den (vč. postýlky), nad 30 měsíců bez
nároku na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, plážový servis
61 € (v období 06.06. - 04.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt
a vratnou kauci 100-500 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:00 hod.,
kdykoli v období do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 5 nocí. Ceny v období 04.04. - 20.06. a 05.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz.

Residence TIEPOLO (Via Andromeda) stojí v centru letoviska, nedaleko pláže. Residence nabízí zrenovované apartmány, výtah a parkoviště s vyhrazeným místem pro každý apartmán. Apartmány jsou
vybaveny vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, Wi-Fi, mikrovlnnou troubou, klimatizací a balkonem.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře cca 380 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

V

137

Hotel & Aparthotel Olimpia***
Classic

Family Suite bilo

A

13. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

12090

13380

B

27. 06. – 04. 07.

12520

14030

C

04. 07. – 18. 07.
22. 08. – 29. 08.

13380

14900

D

18. 07. – 25. 07.

13820

15330

E

25. 07. – 01. 08.

14250

15980

F

01. 08. – 08. 08.

14680

16190

G

08. 08. – 22. 08.

15110

16620

H

05. 09. – 12. 09.

10580

11440

Co potěší:
»» sleva 15% v období do 30.05., při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt
3 noci
»» sleva 10% v období do 30.05., při objednávce od 01.01. do 13.03., min.
pobyt 3 noci
»» sleva 10% v období od 12.09., při objednávce do 15.05. a nejméně do 30
dní před nástupem, min. pobyt 3 noci

»» Vzdálenost od: pláže 130 m; ubytovací kancelář v objektu.
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82 vila FLAMINIA (Bibione Spiaggia)

D
polopenze

Zrenovovaný hotel & aparthotel OLIMPIA*** (Corso del Sole) leží v centrální části letoviska,
jen pár kroků od pláže. Klientům je k dispozici střešní terasa s bazénem, lehátky a slunečníky.
Dále pak recepce, Wi-Fi ve společných prostorách, výtah, bar, snídaňový sál, restaurace, společenská místnost a parkoviště. Na vyžádání je k dispozici i strava pro celiaky a diabetiky. Klienti
hotelu jsou ubytováni v pokojích Classic a klienti aparthotelu v apartmánech Family Suite bilo,
které jsou tvořeny jednou ložnicí a obývacím pokojem s kuchyňským koutem. Pokoje i apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT, trezor, minibar (pouze Classic), klimatizaci
a balkon. V pokojích i apartmánech je prováděn denní úklid. K dispozici jsou také apartmány trilo
se dvěma ložnicemi (více na azzurro.cz).

Menší vila se nachází v klidnější části a nabízí
celkem 8 apartmánů, v prvním patře s klimatizací
nebo v přízemí bez klimatizace, všechny apartmány mají terasu v přízemí. Apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV, krb a parkovací místo.

»» V ceně: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez nápojů,
salátový bar, dezerty) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji/apartmánu,
plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 35.
»» Slevy 3. osoba Classic a 3. - 5. osoba Family Suite: 3-5 let ...50%, 6-13 let
...30%, 14 let a výše ...15%. Dítě do 3 let zdarma, včetně postýlky a stravy.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 3 noci, apartmány v období 30.05. - 12.09. min. pobyt 5 nocí. Ceny
v období 02.05. - 13.06. a 12.09. - 26.09. najdete na azzurro.cz.

Vila se nachází v klidné ulici v blízkosti lázní, lunaparku a trhu. Ke ke každému apartmánu jsou
k dispozici parkovací místo. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci a TV. Apartmán typu
bilo je renovovaný a nachází se v nejvyšším patře
a má prostornou terasu. Apartmán quadri je v patře s balkonem nebo v přízemí s terasou.

 

124 residence CINZIA (Bibione Spiaggia)

Residence stojí kousek od obchodní třídy, má
výtah a parkovací místo pro každý apartmán.
Apartmány jsou jednoduše vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV, trezor a balkon nebo
terasu, některé navíc klimatizaci.
Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz
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V

91

Hotel Germania***

D

»» bibionespiaggia.azzurro.cz
Bibione SPIAGGIA

více na azzurro.cz

 

113 hotel GOLF*** (Bibione Spiaggia)

Hotel se nachází v centrální části Bibione v blízkosti pláže. Klientům je k dispozici privátní pláž,
recepce, výtah, salonek s TV, bar, úschovna
a půjčovna kol. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, telefon,
minibar, klimatizaci, topení a balkon. Pokoje
Star mají renovované koupelny se sprchovým
koutem, pokoje Classic starší koupelny se sprchou. Pokoje Star i Classic mohou být až pro
4 osoby.

 

97 hotel FIRENZE*** (Bibione Spiaggia)

Příjemný hotel GERMANIA*** (Via Acquario) se nachází poblíž náměstí Piazza Fontana. Hotel je
kompletně zrenovovaný, má recepci, výtah, společenskou místnost s TV, piano bar, bazén s prostornou terasou s posezením a lehátky, vlastní parkoviště, půjčovnu kol a privátní pláž. Klimatizovaná
restaurace nabízí jídla italské i mezinárodní kuchyně. Vkusně vybavené a prostorné pokoje mají vlastní
sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, telefon, trezor, klimatizaci a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

98

snídaně

polopenze

plná penze

A

18. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

7430

9250

10700

B

23. 05. – 30. 05.

7740

9560

11010

C

30. 05. – 13. 06.

9610

11420

12880

D

13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

10250

12050

13490

E

20. 06. – 27. 06.

10460

12260

13700

F

27. 06. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

11690

13490

14930

G

01. 08. – 08. 08.

12590

14390

15830

H

08. 08. – 22. 08.

13630

15400

16820

I

05. 09. – 12. 09.

8700

10520

11970

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 35.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 4-7 let ...50%, 8-14 let ...30%, 15 let a výše ...10%.
Dítě do 1 roku zdarma, dítě 1-3 roky povinně 540 Kč/den (včetně postýlky a stravy).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.,
min. pobyt 7 nocí.

Hotel Corallo****

D

Nedávno zrekonstruovaný hotel leží v blízkosti obchodů a restaurací, nedaleko známého náměstí
Piazza Fontana. Hotel se svými službami blíží
kvalitám čtyřhvězdičkových hotelů, má privátní
pláž, bazén s hydromasáží, dětský bazén, solární
terasu s lehátky, parkoviště, půjčovnu kol, výtah,
restauraci, terasu s barem, salonek s TV/SAT
a dětský koutek. Moderně vybavené pokoje mají
vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT, Wi-Fi,
klimatizaci, trezor, ledničku a menší balkon.

Classic

 

Více informací najdete na
bibionespiaggia.azzurro.cz
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polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

A

06. 06. – 13. 06.

17840

19910

17840

19910

B

13. 06. – 20. 06.

18160

20230

18160

20230

C

20. 06. – 04. 07.

17740

19810

17740

19810

D

04. 07. – 18. 07.
29. 08. – 05. 09.

19140

21190

19140

21190

E

18. 07. – 01. 08.

20170

22220

20170

22220

F

01. 08. – 08. 08.

20170

22220

20170

22220

G

08. 08. – 22. 08.

20180

22200

20180

22200

H

22. 08. – 29. 08.

19290

21330

19290

21330

142 hotel MONTREAL*** (Bibione Spiaggia)

Hotel se nachází blízko pláže nedaleko náměstí
Piazzale Zenith a nedávno kompletně zrekonstruovaný. Hotel má privátní pláž, restauraci,
bar, výtah, salonek s TV, Wi-Fi a kryté parkoviště .Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení,
fén, ledničku, TV/SAT, telefon, trezor, klimatizaci
a balkon. Hotel je přizpůsoben vozíčkářům.

Family Classic

Co potěší:
»» sleva 10 % v období 11.05. - 28.05., 14.06. - 03.07. a 13.09. - 24.09. při objednávce
do 31.03., min. pobyt 3 noci.
Přímo u pláže se nachází komfortní hotel CORALLO**** (Via Pegaso), který svým
elegantním kruhovým tvarem tvoří jednu z dominant pláže v centrální části Bibione.
Klientům je k dispozici 25 m dlouhý bazén pro dospělé, dětský bazén, privátní pláž
s dětským hřištěm, 2 tenisové kurty, posilovna, stolní tenis, restaurace s terasou směrem k moři, dětský koutek, úschovna a půjčovna kol, parkoviště, animace, bar a taneční večery. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, Wi-Fi,
klimatizaci a balkon. Pokoje typu Classic mohou mít přistýlku nebo gauč pro 1 osobu.
Typ Family Classic má dvě přistýlky 160x80 cm vhodné pro děti. K dispozici jsou také
další typy pokojů s bočním nebo přímým výhledem na moře (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 40 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, obědy i večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový
servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 35.
»» Slevy 3. osoba Classic: 2-5 let ...50%, 6-10 let ...30%, 11 let a výše 10%. Dítě do 2 let
zdarma (včetně postýlky a stravy).
»» Slevy 3. a 4. osoba Family Classic: 2-10 let ...50%, Děti do 2 let zdarma (včetně
postýlky a stravy).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 12:00 - 22:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min. pobyt 5 nocí.
Ceny v období 11.05. - 06.06. a 05.09. - 24.09. najdete na azzurro.cz.
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Residence Delle Terme

D

Bibione Terme
»» bibioneterme.azzurro.cz
Bibione Terme

Moderní residence DELLE TERME (Via delle Colonie) představuje komplex šestipatrových budov, které se nachází přímo u lázní a zároveň nedaleko pláže a centra. Residence
je obklopená piniemi, má několik výtahů, ke každému apartmánu náleží nekryté (apartmány
B2) nebo kryté (B1, C1) parkovací místo. Na střeše residence jsou 2 velké solární terasy,
bazén pro dospělé a dětský bazén, na střeše se lze připojit také na Wi-Fi (za poplatek).
Všechny apartmány jsou prostorné a mají vlastní sociální zařízení, TV, topení, klimatizaci
a balkon, některé apartmány mají navíc mikrovlnnou troubu nebo pračku a některá trila dvojí
sociální zařízení (na vyžádání).
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře 1,7 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem nebo rozkládacím křeslem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
63

B2 bilo 5

B1 bilo 5

C1 trilo 6/7

A

30. 05. – 13. 06.

13880

14800

17860

B

13. 06. – 27. 06.

15860

16780

20500

C

27. 06. – 04. 07.

19780

21180

26050

D

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

21870

23500

28820

více na azzurro.cz

E

11. 07. – 01. 08.

23960

25590

31590

62 camping VILLAGGIO TURISTICO

F

01. 08. – 08. 08.

24870

26730

33000

G

08. 08. – 22. 08.

26760

28590

35430

H

29. 08. – 05. 09.

17950

19090

23270

I

05. 09. – 12. 09.

12960

13650

16220

»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kanceláře 2 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem nebo
rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky,
ložnice v otevřeném podkroví s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací
pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
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INTERNAZIONALE (Bibione Terme)

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami,
pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový
servis navíc 45 €/týden (v období 18.05. - 31.05. a 07.09. - 22.09.), 60 €
(01.06. - 06.09.), vše na vyžádání při rezervaci, Wi-Fi 15 €/týden.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Villaggio Tulipano

Oblíbené villaggio TULIPANO (Via delle Nazioni) představuje pěkný komplex vilek
s bazénem s dětskou částí, má krytá i nekrytá parkovací místa, dětské hřiště, Wi-Fi ve
společných prostorách (za poplatek) a elegantně vybavené apartmány s vlastním sociálním zařízením (trilo a quadri dvojí), TV/SAT, pračkou, mikrovlnnou troubou, trezorem,
krbem (mimo B2) a klimatizací. Apartmány typu bilo mají zahrádku v přízemí, trilo balkon
v patře a quadri dva balkony. Klientům je k dispozici zdarma minibus na pláž.

 

D

B2 bilo 4

B1 bilo 5

C trilo 6

D quadri 8

A

30. 05. – 13. 06.

14110

14800

17860

20430

B

13. 06. – 27. 06.

15860

17000

20500

23500

C

27. 06. – 04. 07.

20010

21410

26050

29960

D

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

22100

23500

28820

33450

E

11. 07. – 01. 08.

24190

25820

31590

36690

F

01. 08. – 08. 08.

25100

26960

33000

38320

G

08. 08. – 22. 08.

26990

28820

35430

41120

H

29. 08. – 05. 09.

17950

19090

23270

26730

I

05. 09. – 12. 09.

12960

13650

16220

18550

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace,
plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (bilo, trilo), 60 € (quadri), pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., vše na vyžádání
při rezervaci, Wi-Fi u bazénu 15 €/týden.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt (bilo, trilo), 60 € (quadri).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období do
30.05. a od 12.09. najdete na azzurro.cz.

Komfortní a velmi dobře vybavený camping je
situován v klidné lokalitě na rozsáhlém pozemku,
který z jedné strany ohraničuje pláž a na druhé
straně příjemný piniový háj. Camping má privátní
120 m dlouhou pláž a hned u pláže velký akvapark s vyhřívanými bazény s různou hloubkou
pro děti (brouzdaliště 30 cm, 60 cm, 90 cm, 120
cm) i plavecký bazén 25 m pro dospělé s velkou
skluzavkou. V areálu aquaparku jsou další skluzavky pro rozličné věkové kategorie, vodní hry
a široká škála hydromasážních prvků, vše v ceně
pobytu. V campingu je mnoho možností sportovního vyžití, restaurace, animace a soutěže pro
děti. Camping nabízí ubytování v mobilhomech,
vilkách a apartmánech. Všechny typy ubytování
mají vlastní sociální zařízení, myčku, mikrovlnnou
troubu, kávovar, TV/SAT, Wi-Fi, telefon, trezor,
klimatizaci, topení a vyhrazené parkovací místo. Mobilhomy mají dřevěnou venkovní terasu
s posezením a 2 lehátky. Vilky se nacházejí ve
vzdálenější velmi klidné části, mají venkovní posezení se 2 lehátky a slunečníkem. Apartmány
jsou situovány v residenci v centru campingu,
jsou prostorné, komfortně vybavené a mají navíc
hydromasážní sprchu, fén a balkon.

 

57 villaggio MARCO POLO (Bibione Terme)

Villaggio se nachází v novější části letoviska, má
bazén, dětský bazén, zahradu, animace pro děti,
dětské hřiště a dětský koutek, prádelnu, půjčovnu kol a Wi-Fi u bazénu. Ve villaggiu lze zapůjčit
dětskou židličku, vaničku, postýlku, přebalovací
pult či sportovní kočárek. Moderní elegantně vybavené apartmány jsou mezonetové s vnitřním
schodištěm, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci, topení, venkovní krb nebo barbecue, vlastní
zahrádku a balkon.
Více informací najdete na
bibioneterme.azzurro.cz

Veneto
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Villaggio Evanike

D

»» bibioneterme.azzurro.cz
Bibione Terme

více na azzurro.cz

 

65 villaggio CA DEL PINO (Bibione Terme)

Villaggio se nachází nedaleko lázní i centrální části Bibione a je tvořeno řadovými vilkami, má bazén s hydromasážní částí, dětský bazén zahradu
a dětské hřiště. Každý apartmán má parkovací
místo, klientům je k dispozici společná prádelna,
Všechny apartmány jsou dobře vybavené, mají
vlastní sociální zařízení TV/SAT (včetně českého kanálu Relax TV), Wi-Fi, trezor, mikrovlnnou
troubu, varná konvice, klimatizaci (za poplatek)
a terasu se zahrádkou Některé apartmány jsou
přízemní (také s bezbariérovým přístupem), některé jsou mezonetové s vnitřním schodištěm.

 

70 villaggio GIRASOLI (Bibione Terme)

Moderní villaggio EVANIKE (Via Unita d’Italia) se nachází v klidné části letoviska
nedaleko lázní a je tvořeno komfortními dvoupatrovými vilkami. Klientům je k dispozici
velký bazén se skluzavkou, hydromasážní bazén, solární terasa s lehátky, krytá parkovací místa, Wi-Fi ve venkovních prostorách a animace pro děti. Pěkně vybavené
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, myčku, pračku,
trezor, klimatizaci, topení a krb. Apartmány bilo a trilo jsou v přízemí se zahrádkou,
quadri jsou mezonetové v 1. patře a podkroví, mají balkon a některé dvojí sociální
zařízení. Klientům je k dispozici zdarma minibus na pláž. Apartmány se nachází ve
východní části villaggia dále od bazénů, typy apartmánů situovaných u bazénů najdete na azzurro.cz.
»» Vzdálenost od: pláže 750 m; ubytovací kanceláře 2 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
67

 

70 villaggio BORGO STELLA MARINA

(Bibione Terme)

Více informací najdete na
bibioneterme.azzurro.cz
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B1 bilo 5

C trilo 6

D quadri 8

A

30. 05. – 13. 06.

14570

14570

17860

20890

B

13. 06. – 27. 06.

16550

16550

20500

23960

C

27. 06. – 04. 07.

20730

20950

26270

30910

D

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

23040

23270

29050

34140

E

11. 07. – 01. 08.

25100

25360

31820

37600

F

01. 08. – 08. 08.

26270

26500

33230

39230

G

08. 08. – 22. 08.

27920

28370

35660

42240

H

29. 08. – 05. 09.

18640

18870

23270

27420

I

05. 09. – 12. 09.

13420

13420

16450

19010

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace,
plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (bilo, trilo), 60 € (quadri), pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt (bilo, trilo), 60 € (quadri).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období od
11.04. - 30.05. a 12.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz.

Villaggio Azzurro

Villaggio leží u třídy spojující Bibione Spiaggia
a Bibione Lido del Sole. Je zde dispozici bazén
a dětský bazén, dětské hřiště, Wi-Fi u bazénu,
krytá a nekrytá parkovací místa. Apartmány jsou
mezonetové s vnitřním schodištěm, moderně
vybaveny s vlastním sociálním zařízením, fénem,
klimatizací, kávovarem, TV/SAT a trezorem, téměř všechny apartmány mají vlastní zahrádku,
v prvním patře mají balkon.

Villaggio se nachází na pomezí Bibione Terme
a centrální části. Je tvořeno šestnácti řadovými
mezonetovými apartmány s vnitřním schodištěm. Klientům je k dispozici menší bazén, vířivka,
zahrada, dětské hřiště.. V zahradě a u bazénu je
Wi-Fi. Apartmány mají vlastní sociální zařízení,
TV-SAT, pračku, myčku, mikrovlnnou troubu, trezor, klimatizaci, terasu a parkovací místo.

B2 bilo 4

D
B bilo 4

B1 bilo 5

C trilo 6

C1 trilo 6

A

06. 06. – 13. 06.

14880

15850

14680

16440

B

13. 06. – 20. 06.

12620

13590

12430

13980

C

20. 06. – 27. 06.

15730

16900

15730

17480

D

27. 06. – 04. 07.

17870

19230

17670

19810

E

04. 07. – 11. 07.

18840

20390

18840

20970

F

11. 07. – 01. 08.

20970

22530

20780

23500

G

01. 08. – 08. 08.

22140

23690

21940

24660

H

08. 08. – 22. 08.

22750

24470

22550

25420

I

22. 08. – 29. 08.

17590

18920

17390

19500

J

29. 08. – 05. 09.

13590

14760

13590

15150

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 5% pro pobyt 21 nocí
»» sleva 8% pro pobyt min. 28 nocí
»» sleva 15% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce do 31.12.2019, min.
pobyt 7 nocí
»» sleva 10% v období do 30.05. a 13.06. - 04.07. při objednávce do 13.03., min. pobyt
7 nocí
»» sleva 10% v období od 12.09. při objednávce do 15.05. a nejméně do 30 dní před
nástupem na pobyt, min. pobyt 7 nocí.
Vyhledávané villaggio AZZURRO (Via Livenza) se nachází v oblasti plné zeleně
a tvoří jej dva komplexy vilek, každý s velkým bazénem uprostřed. Klientům jsou
k dispozici krytá parkovací místa, Wi-Fi ve venkovních prostorách (za poplatek)
a minibus na pláž zdarma. Apartmány jsou v jedno až dvoupatrových vilkách, jsou
pěkně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, kávovar a mikrovlnnou troubu. Typ B bilo 4 a C trilo 6 je v 1. patře s balkonem, typ B1 bilo 5 a C1 trilo 6 v přízemí
se zahrádkou. K dispozici jsou i další typy apartmánů s klimatizací nebo až pro 8
osob (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 550 - 850 m; ubytovací kanceláře 1,7 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid
(kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 40-80 €), plážový servis (v období
04.04. - 27.09.), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: ložní prádlo 8 €/os., ručníky 7 €/os., postýlka 2 €/den, sportovní kočárek
1 €/den, Wi-Fi 15 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu (do 8 kg) povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt, nutno
nahlásit při rezervaci.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota 08:00 - 09:00 hod., kdykoli do
30.05. a od 12.09., min. pobyt 5 nocí. Informace o dalších typech apartmánů a ceny
v období 04.04. - 06.06. a 05.09. - 04.11. najdete na azzurro.cz.
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Residence La Giudecca, Le Zattere, San Giorgio

D

Bibione Lido del Sole
»» bibionelidodelsole.azzurro.cz
Bibione Lido del Sole

LA GIUEDECCA,
LE ZATTERE
A mono 2

B bilo 4

B1 bilo 4

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

5660

7140

8320

8520

10530

B

23. 05. – 30. 05.

9540

12430

13160

14740

15790

C

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

11740

14510

16810

17270

19240

D

20. 06. – 27. 06.

13280

16450

17690

18730

22330

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

15830

19880

21180

22850

28360

F

04. 07. – 22. 08.

17600

21810

23680

24960

32380

A

Residence LA GIUDECCA, LE ZATTERE a SAN GIORGIO (Viale Italia) stojí vedle
sebe hned u pláže, bez nutnosti přecházet silnici. Klienti mají k dispozici společný bazén pro dospělé a dětský bazén, bazény se nacházejí mezi residencemi Le Zattere
a San Giorgio. Dále je k dispozici Wi-Fi u bazénu, animace na pláži, dětské hřiště,
obchůdky, bar, pizzerie, výtahy a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány
těchto tří residencí jsou pěkně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, kávovar, TV (San Giorgio TV/SAT) a balkon, většina apartmánů je s bočním výhledem
na moře. Apartmány B1 a C2 jsou v nejvyšším patře s terasou s lehátky. K dispozici
jsou také apartmány s prostornějším balkonem nebo přímým výhledem na moře (více
na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 40 - 100 m.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
45

LA GIUDECCA, LE ZATTERE,
SAN GIORGIO
C trilo 6 C2 trilo 6

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 27.06. a 29.08. - 26.09. (mimo La Giudecca B a C)
»» sleva 10% v období 25.04. - 27.06. a 22.08. - 26.09. (La Giudecca B a C)
»» sleva 5% v období do 27.06. - 29.08. (mimo La Giudecca B a C)
»» sleva 5% v období do 27.06. - 22.08. (La Giudecca B a C)
Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 12.09.- 26.09. (mimo La Giudecca
B a C)
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 13.06. - 27.06. a 12.09. - 26.09. (La Giudecca B a C)
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 04.07. - 18.07.
»» 14=13 v období 27.06. - 11.07., 25.07. - 08.08. a 22.08. - 19.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 46 €/týden (v období 16.05. - 29.05.
a 05.09. - 20.09.) a 61 € (30.05. - 04.09.), závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
30.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.

Residence Ranieri

»» Vzdálenost od: pláže 80 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (B1 bilo 5), obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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32 villaggio DIANA (Bibione Lido del Sole)

Villaggio tvoří jednopatrové vilky v prostorné zahradě blízko pláže. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu,
klimatizaci, zahrádku nebo balkon a parkovací
místo.

 

52 residence CAMPIELLO, DUCALE a vilky

CANNAREGIO (Bibione Lido del Sole)

Campiello

D
A mono 3

A1 mono 4

B bilo 4

B1 bilo 5

A

30. 05. – 06. 06.

6910

7370

9210

9900

B

06. 06. – 20. 06.

7600

8060

10130

11050

C

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

9370

9820

11880

13020

D

27. 06. – 04. 07.

11650

12340

15080

16220

E

04. 07. – 11. 07.

12340

13020

15990

17140

F

11. 07. – 01. 08.

14390

15310

18510

19880

G

01. 08. – 08. 08.

14170

15070

18210

19560

H

08. 08. – 22. 08.

17090

17990

21810

23390

I

22. 08. – 29. 08.

12790

13480

16450

17820

Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období do 05.06. a od 05.09. při pobytu min. 7 nocí.

Elegantní residence RANIERI (Via Veneto) stojí na klidném místě nedaleko pláže
v centru klidnější části Bibione Lido del Sole. Residence má výtah a kryté parkovací
místo pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi,
mikrovlnnou troubu, klimatizaci, trezor, pračku a balkon. K dispozici jsou také další
typy apartmánů (více na azzurro.cz).

více na azzurro.cz

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 70 € (mono), 90 € (bilo), pokud klienti neuklidí sami, kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 100 €, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €, 500 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 21 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., dítě navíc do 30
měsíců 5 €/den (vč. postýlky), nad 30 měsíců bez nároku na lůžko 10 €/den nebo s přistýlkou 15 €/den, plážový servis 61 €/týden (v období 06.06. - 04.09.), vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt a vratnou kauci
100-500 €.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období do
06.06. a od 05.09. min. pobyt 5 nocí. Ceny v období 04.04. - 30.05. a 05.09. - 03.10.
najdete na azzurro.cz.

Ducale

Cannaregio
Na společném rozsáhlém pozemku porostlém
piniemi, na klidném místě, ale přitom nedaleko
pláže, stojí residence Campiello, residence Ducale a nově postavené řadové vilky Cannaregio.
Klientům je k dispozici společný bazén, dětský
bazén, dětské hřiště, animace, parkovací místo
pro každý apartmán a v residencích výtahy. Moderně vybavené vilky jsou mezonetové v přízemí
a prvním patře s vnitřním schodištěm. Všechny
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
kávovar a klimatizaci, Campiello navíc mikrovlnnou troubu, Cannaregio navíc dvojí sociální zařízení, fén, pračku, mikrovlnnou troubu a trezor.
Apartmány v residencích mají balkon, ve vilkách
mají apartmány balkon a zahrádku.
Více informací najdete na
bibionelidodelsole.azzurro.cz
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48

Villaggio Lido del Sole

D

»» bibionelidodelsole.azzurro.cz
Bibione Lido del Sole

residence

více na azzurro.cz
residence

 

29 villaggio CAMPIELLO DEL SOLE

(Bibione Lido del Sole)

Výjimečně situované villaggio na rozlehlém
pozemku v klidné části v těsné blízkosti pláže
má bazén, dětský bazén, krytá parkovací místa a komfortní apartmány s vlastním sociálním
zařízením, TV, trezorem, pračkou, mikrovlnnou
troubou a klimatizací.

 

44 residence RIALTO (Bibione Lido del Sole)

Residence se nachází na prostorném pozemku
porostlém piniemi. Je tvořena hlavní budovou
s výtahem a k ní přistavěnými jednopatrovými vilkami. Klienti mají k dispozici bazén, dětský bazén,
animace a parkoviště. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, kávovar, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a balkon nebo zahrádku.

 

46 residence CASTELLO (Bibione Lido del Sole)

vilky
Villaggio LIDO DEL SOLE (Via delle Nazioni) tvoří dva sousedící podobné
komplexy. V obou jsou apartmány ve vícepatrových residencích s výtahem a jednopatrových vilkách, dětský bazén a bazén pro dospělé se solární terasou,
dětské hřiště a rozlehlá zahrada s piniemi. Klientům je k dispozici také recepce,
Wi-Fi v nedalekém baru Sporting, společné barbecue, prádelna a animace (na
pláži nebo u baru Sporting). Apartmány v residencích typu B a C jsou v patře s terasou, typ B1 a C1 v přízemí se zahrádkou. Apartmány ve vilkách jsou mezonetové s vnitřním schodištěm, v přízemí je malá zahrádka a v patře terasa. Všechny
apartmány jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor,
kávovar, vyhrazené parkovací místo a většina také klimatizaci.
»» Vzdálenost od: pláže 550 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem (typ residence může mít
výjimečně patrovou postel), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se třemi lůžky (typ residence může mít výjimečně patrovou postel), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.

V

36

vilky

B bilo 5

B1 bilo 5

C trilo 7

C1 trilo 7

B bilo 5

C trilo 7

A

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

7740

8280

10430

10970

8640

11870

B

30. 05. – 06. 06.

10610

11150

13130

13670

11510

14570

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

11510

12050

14210

14750

12410

15650

D

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

14030

14570

17630

18170

15290

19250

E

04. 07. – 11. 07.

15650

16190

18350

18890

16730

20150

F

11. 07. – 01. 08.

16730

17270

19250

19790

17630

20870

G

01. 08. – 22. 08.

17630

18170

20510

21050

18710

21950

Co potěší:
»» sleva 10% v období 25.04. - 27.06. a 22.08. - 26.09. při objednávce do 31.03.
»» sleva 5% v období 27.06. - 22.08. při objednávce do 31.03.
»» 7=5 v období 23.05. - 30.05., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06.
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 13.06. - 27.06. a 29.08. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 20.06., 20.06. - 08.08. a 22.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 01.08. - 29.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 46 €/týden (v období 16.05. - 29.05. a 05.09. 20.09.) a 61 € (30.05. - 04.09.), závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 06.06.
a od 12.09. min. pobyt 4 noci. Ceny v období do 23.05. a od 12.09. najdete na azzurro.cz.

Hotel Alemagna****

Residence se nachází na prostorném pozemku
porostlém piniemi. Je tvořena residencí s výtahem
a k ní přistavěnými jednopatrovými vilkami. Klienti
mají k dispozici bazén, dětský bazén, animace (na
pláži nebo u baru Sporting), dětské hřiště, každý
apartmán má vyhrazené parkovací místo. Všechny apartmány jsou pěkně vybaveny, s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, kávovarem, klimatizací
a balkonem nebo terasou v přízemí.

 

43 hotel NEVADA*** (Bibione Lido del Sole)

D
snídaně

polopenze

plná penze

A

06. 06. – 13. 06.

12400

15240

17310

B

13. 06. – 04. 07.

13370

16210

18930

C

04. 07. – 11. 07.

14240

17060

19760

D

11. 07. – 08. 08.

14390

17200

19900

E

08. 08. – 15. 08.

15430

18200

20860

F

15. 08. – 22. 08.

15600

18370

21020

G

22. 08. – 29. 08.

14560

17370

20060

H

29. 08. – 05. 09.

13520

16350

19070

I

05. 09. – 12. 09.

12200

15040

16980

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 30.04.
»» sleva 7=6 v období 21.05. - 09.08. a 23.08. - 20.09.
»» sleva 4=3 v období 21.05. - 31.05. a 13.09. - 20.09.
»» sleva 14=13 v období 09.08. - 23.08.
Hotel se nachází pár kroků od pláže i obchodů
a restaurací. Klientům je k dispozici recepce, dětský koutek, výtah, terasa, bar, restaurace s možností dětského menu, půjčovna kol a krytá parkovací místa. Pro děti je na vyžádání k dispozici veškerý potřebný servis. Všechny pokoje mají vlastní
sociální zařízení, fén, TV, Wi-Fi, trezor, ledničku,
telefon, klimatizaci, topení a menší balkon.
Více informací najdete na
bibionelidodelsole.azzurro.cz
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Elegantní hotel ALEMAGNA**** (Viale Michelangelo) je situován v klidné zóně Bibione Lido del Sole
uprostřed piniového háje a zároveň nedaleko pláže, obchůdků a restaurací. K hotelu náleží privátní pláž,
bazén s dětskou částí, solární terasa s lehátky, půjčovna kol (za poplatek), restaurace, bar s terasou,
Wi-Fi, společenská místnost s TV, knihovna, výtah a parkoviště (na vyžádání, za poplatek). Parkovat
bezplatně lze na ulici před hotelem (omezená kapacita). Všechna jídla v hotelu jsou podávána formou
bufetu, včetně nápojů. Pro děti je k dispozici dětské hřiště, jednou týdně animace v hotelu, miniklub na
pláži (cca od poloviny června do začátku září), dětské menu a odpolední svačinka. Rodiny mohou využít
možnost ohřevu jídel v mikrovlnné troubě a zapůjčení sportovního kočárku, židličky, vaničky, ohřívače
lahví, přebalovacího pultu a zábran k posteli. Za poplatek jsou klientům k dispozici plážové osušky,
hlídání dětí, praní nebo masáže. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem,
TV/SAT, Wi-Fi, telefonem, trezorem, minibarem, topením, klimatizací a menším balkonem. Dvoulůžkové pokoje mohou mít přistýlku pro dítě do 10 let. K dispozici jsou také pokoje až pro 6 osob (více na
azzurro.cz), propojené pokoje a pokoje s bezbariérovým přístupem (na vyžádání).
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (vše formou bufetu včetně
nápojů, plná penze začíná večeří a končí snídaní) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis (od 4. řady), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 35.
»» Slevy 3. osoba: 7-10 let ...50%. Dítě do 7 let zdarma (včetně postýlky
nebo přistýlky).
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. 30 €/den, plážová osuška
1 €/den, parkovací místo 10 €/den, půjčovna kol 1 €/hod.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den do
4 kg, 10 €/nad 4 kg.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 22:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., kdykoli v období 21.05. - 31.05. a 13.09. -20.09. min. pobyt 1 noc, 31.05.
- 05.07. a 30.08. - 13.09. min. pobyt 3 noci, 05.07. - 30.08. min. pobyt 4
noci. Ceny v období do 06.06. a od 12.09. najdete na azzurro.cz.
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8

Residence Gemini

D

Bibione Pineda
»» bibionepineda.azzurro.cz
Bibione Pineda

více na azzurro.cz

3

bez klimatizace

Na klidném místě s piniemi a přitom nedaleko pláže se nachází residence GEMINI (Via delle Agavi), která má výtahy (část budovy je bez
výtahu), kryté parkovací místo pro každý apartmán a na střeše bazén
pro dospělé, dětský bazén a solární terasu. Apartmány mají vlastní
sociální zařízení (typ D dvojí, typ C3 a C1 jen druhé WC), většinou TV
a trezor, některé apartmány klimatizaci. Apartmány B1, C1 a některé D
mají zahrádku v přízemí, ostatní typy jsou v patře s balkonem. Typy B3
s klimatizací, C s klimatizací a D s klimatizací jsou zrenovované, B3 s klimatizací a D s klimatizací mají mikrovlnnou troubu. Typy C5, C s klimatizací a některé C4 a C4 s klimatizací mají v druhé ložnici menší lůžka (cca
160 cm) vhodná spíše pro děti.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kanceláře 610 m.
»» bilo 4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo 5 - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo 6/7 - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma nebo třemi
lůžky (mohou být menší lůžka cca 160 cm vhodná spíše pro děti), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
20

s klimatizací

B4 bilo 4

B3 bilo 5

C4 trilo 6/7

B4 bilo 4

B3 bilo 5

C4 trilo 6/7

A

30. 05. – 13. 06.

11220

11910

12140

11910

12600

13780

B

13. 06. – 27. 06.

12270

13450

13680

13450

14130

15500

C

27. 06. – 04. 07.

15050

16450

16680

16450

17590

19450

D

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

16450

17820

18310

17820

19220

21310

E

11. 07. – 01. 08.

17820

19450

19910

19450

20860

23140

F

01. 08. – 08. 08.

18540

20140

20600

20140

21770

24090

G

08. 08. – 22. 08.

19600

21430

22100

21430

23030

25760

H

29. 08. – 05. 09.

13680

14820

15280

14820

15760

17360

I

05. 09. – 12. 09.

10490

11220

11450

11220

11680

12830

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis, klimatizace
(viz. tabulka), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50€/pobyt, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa
viz str. 35.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Ceny v období 11.04. - 30.05.
a 12.09. - 03.10. najdete na azzurro.cz.

Residence Lorena

D
E penta 10

Residence LORENA (Via delle Ortensie) se nachází na klidném místě, klientům je k dispozici společná zahrada
a 2 krytá parkovací místa pro každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV a 2 balkony.
»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kanceláře 310 m.
»» penta - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a přistýlkou, ložnice s jedním lůžkem,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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 residence LE ACACIE (Bibione Pineda)

A

06. 06. – 20. 06.

16120

B

20. 06. – 27. 06.

17140

C

27. 06. – 04. 07.

20560

D

04. 07. – 11. 07.

21700

E

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

22850

F

01. 08. – 08. 08.

25130

G

08. 08. – 22. 08.

29110

H

29. 08. – 05. 09.

18280

I

05. 09. – 12. 09.

10280

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 8 €/dvoulůžko, ručníky
5 €/os., postýlka 20 €/pobyt, vše na vyžádání při rezervaci, plážový servis cca 8 €/den ( v období 16.05. - 30.05.
a 05.09. - 20.09., 12 €/den (v období 01.06. - 05.09.).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
09:30 hod. Ceny v období od 25.04. - 06.06. a od 05.09.
najdete na azzurro.cz.

Na klidném místě situovaná residence disponuje podzemními garážemi, výtahem, prádelnou a bezbariérovým přístupem. Klientům je
k dispozici bazén, dětský bazén a Wi-Fi. K pláži
vede cesta přes menší stinný lesík. Příjemně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení,
TV/SAT, mikrovlnnou troubu, trezor, telefon, klimatizaci a topení.

3

 residence AL PARCO (Bibione Pineda)

Residence se nachází na klidném místě, disponuje krytými parkovacími místy, výtahem,
prádelnou, Wi-Fi (ve společných prostorách,
za poplatek) a bezbariérovým přístupem.
Klientům je k dispozici bazén, dětský bazén
a dětské hřiště. Některé apartmány mají vlastní sociální zařízení,fén, TV/SAT, mikrovlnnou
troubu, trezor, telefon, klimatizaci a topení.
Apartmány se nacházejí v patře s balkonem ,
v přízemí se zahrádkou nebo jsou mezonetové
v 2. patře a podkroví.

 

11 hotel JASMINUM (Bibione Pineda)

Komfortní hotel se nachází v klidné části, má
privátní pláž, na střeše velkou solární terasu
s lehátky, bazén a vířivku. Klientům je k dispozici společná zahrada, recepce, výtahy, restaurace, stolní tenis, posilovna, dětské hřiště,
dětský koutek, parkoviště a půjčovna kol. Pro
matky s dětmi je poskytován kompletní servis.
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení,
fén, TV/SAT, Wi-Fi, telefon, trezor, minibar, klimatizaci a balkon
Více informací najdete na
bibionepineda.azzurro.cz
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Caorle Duna Verde
čís.

Caorle Lido Altanea

Caorle Porto Santa Margherita

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

1

CAMPING VILLAGGIO SAN FRANCESCO

69

16

CAMPING & APARTHOTEL PRA’ DELLE TORRI

web

33

RESIDENCE LA ZATTERA

62

2

VILLAGGIO PINETA

web

17

VILLAGGIO GIARDINI DI ALTEA

67

web

3

VILLAGGIO ROSA

web

18

RESIDENCE AI SALICI

64

RESIDENCE MARCO POLO, MARGHERITA,
CONDOR

4

VILLAGGIO ACACIA

web

19

RESIDENCE MIMOSE

66

34

RESIDENCE RIELLO, LEPANTO

web

5

RESIDENCE COMETA

web

20

RESIDENCE PINETINE - ROBINIA

66

35

VILLAGGIO GRAZIA

web

6

RESIDENCE ACAPULCO, MARE

web

21

HOTEL MAREGOLF****

68

36

RESIDENCE APOLLO

web

7

VILLAGGIO ELITE

web

22

RESIDENCI LARICI

web

37

RESIDENCE GHIRLANDINA, LEPANTO

web

8

VILLAGGIO PALOMAR

web

23

RESIDENCE QUERCIA

web

38

VILLAGGIO LOS NIDOS

9

RESIDENCE PLAYA, AIRONE

web

24

RESIDENCE FRASINELLE

65

39

10

RESIDENCE CRISTALLO

web

25

RESIDENCE AI TAMERICI

64

11

HOTEL PLAYA BLANCA***

web

26

RESIDENCE FARNIE

web

12

RESIDENCE SIRIO, GABBIANO

web

27

RESIDENCE AI GINEPRI

67

13

VILA GIRASOLE

web

28

HOTEL OLYMPUS****

web

14

VILLAGGIO LIO PICCOLO

web

29

CAMPING MARELAGO

68

15

VILLAGGIO LE PALME

69

30

VILLAGGIO LAGUNA BLU

web

31

VILLAGGIO SANT’ANDREA

web

32

VILLAGGIO A MARE

65

s

47 47

Caorle

čís.

název

str.

50

RESIDENCE ITU, SOGG. ADRIATICO, IPIRANGA,
CAIPIRA

web

RESIDENCE CENTRO COMMERCIALE

web

RESIDENCE HOLIDAY

61

RESIDENCE CUTTER, LA SALUTE

web

52

RESIDENCE MIRAMARE, GALLERIA

web

53

RESIDENCE GOLETTA, CARAVELLA

web

63

54

RESIDENCE GALEONE D´ORO

web

RESIDENCE LEMENE, SOLE D'ORO

web

55

RESIDENCE RIVIERA

web

40

VILLAGGIO ISABELLE, FABIENNE

web

56

RESIDENCE BELLAVISTA

web

41

VILLAGGIO EL SOL

web

57

VILA CA'BIANCA

web

42

RESIDENCE NICESOLO, AL PORTESIN

web

58

RESIDENCE LIVENZA, ASTRO

web

43

VILLAGGIO PISCINE

web

59

VILA ARMIDA

web

44

VILA PRATO VERDE

web

60

VILA IRIDE

web

45

RESIDENCE GARDEN - ALVORADA, AURORA

web

61

VILA VIVALDI

web

46

VILA SVIZZERO

web

62

RESIDENCE PLEIADI

web

47

RESIDENCE CHIMERE

web

63

HOTEL AMBASSADOR***s

63

48

VILLAGGIO LULLY

web

64

RESIDENCE BORA

web

49

RESIDENCE ACAPULCO

61

65

HOTEL SAN GIORGIO****

web

VILLAGGIO SAN MARCO

62

• 635 km z Mikulova
• 580 km z Dolního Dvořiště
• 620 km z Ružinova

51

Portogruaro, dálnice
A4 Tarvisio - Venezia

San’ Stino di
Livenza (22 km)

Proč si vybrat Caorle...

V Caorle a okolí najdete:

Napsali jste nám:

Caorle není umělé letovisko, ale skutečné městečko žijící si
svým vlastním životem, s obyvateli, kteří v něm bydlí, posedávají
v kavárnách a divoce gestikulují, kteří na balkónech suší
prádlo a v poklidu mezi turisty chodí na nákup a na tržiště.
A když budete mít štěstí, trefíte se do jednoho z místních svátků
a potkáte procesí nesoucí sošku Madony v čele.

• historické centrum

„Nedá mi to, abych vám znovu nenapsala. Už předminulý
rok jsem chválila náš pobyt v Caorle Lido Altanea, hlavně to,
jak se tam líbilo našim dětem. Například z vláčku byly úplně
uchvácené a skoro jsme je z něj nemohli dostat.
Minule jsme si vyzkoušeli jiné letovisko, ale letos jsme se pokorně vrátili a dokonce i se švagrem a jeho rodinou, protože
Altanea je prostě nej. Všem ji doporučujeme a příště nás určitě pojede ještě víc.“

Kde jinde najdete přístav přímo v centru městečka, kde ráno
vykládají z lodí čerstvé ryby, které si záhy můžete koupit
v rybárně za rohem? Rybářský přístav stojí za návštěvu
zejména v odpoledních hodinách, kdy rybáři umývají kotvící lodě
a opravují sítě. Caorle je už po staletí rybářskou vesničkou
a rybolov se tu dědí z generace na generaci, což zatím
nepřekryl ani rozrůstající se turismus. Z přístavu můžete vyrazit
i na organizované celodenní výlety na moře i po okolních
lagunách.

• aquapark Aquafollie (více na str. 54)
• lunapark
• dětský park Gomma Magica
• 18jamkové golfové hřiště
• psí pláže (Levante a Duna Verde)
• laguny s tradičními rybářskými chýšemi
„Casoni“

• muzeum námořní historie

Eliška, Velká Bíteš

• širokou síť cyklostezek
• s portovní centrum Sporting club Altanea
(více na str. 67)

Caorle má svoji atmosféru, do které zapadnete a budete se v ní
cítit jako doma.
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104 104

106 106

105 105

102 102
103 103

Caorle Levante
čís.

Caorle Ponente
čís.

název

str.

čís.

název

str.

66

RESIDENCE ONDA AZZURRA

56

82

RESIDENCE ALESSANDRO

web

67

VILA GIULIANA

web

83

RESIDENCE VEGA

web

68

VILLAGGIO LUNA

59
web

69

RESIDENCE EX-CANTINON

70

REDIDENCE LIVENZA

web

71

RESIDENCE HOLIDAY, AL PARCO

web

72

HOTEL EDERA***, EUROPA***, DANIELI***s

web

web

84

VILA GIULIANA

85

RESIDENCE ZEFIRO, DIAPASON,
CAORLE APPARTMENTS

web

VILA SOLELUNA A MERIDIANA

web

VILA ROMOR

58

VILY AMEI, VILA LA CASETTA

86

čís.

94
95
96

název

str.

RESIDENCE UNION, TOMASELLO, MARCONI

web

RESIDENCE GIOTTO, MARINA

web

HOTEL SPLENDID***, RESIDENCE COOP
RESIDENCE STELLA D'ORO

web
58

název

str.

104

RESIDENCE GREGORIO MAGNO, PORTO

web

105

HOTEL CLEOFE***s

web

106

RESIDENCE PARCO

web

107

RESIDENCE ROBERTA

54

RESIDENCE CASA ISTRIA

web

108

RESIDENCE GALLERIA GRAN MADO’

web

109

VILLAGGIO DEI FIORI

web

110

VILLAGGIO HEMINGWAY

web

111

APARTHOTEL GIOIA***

web
web

RESIDENCE CA’ MIRA, IL MAESTRALE,
STEFANIA

web

97

RESIDENCE TROPICI, GARBIN, MAESTRALE

web

112

HOTEL ANTONIANA***, KARINZIA***, SERENA***

web

98

HOTEL SAVOY***s

60

113

VILLAGGIO MARGHERITA, RES. BENIDORM

web

114

VILLAGGIO CRISTINA

54

RESIDENCE LE GINESTRE

web

TIZIAN BEACH***, RESIDENCE DUCA DEGLI
ABRUZZI

web

87

VILA ANASTASIA

web

99

HOTEL CAORLE***, RES. SPERANZA, GIERRE

web

73

RESIDENCE PINETA

web

88

VILA ZANON

58

100

HOTEL AUSTRIA***

web

74

RESIDENCE AGNESE

web

VILA MARTA, TAMERICI

web

101

RESIDENCE ALBATROS

web

115

VILLAGGIO LAGUNA, ACAPULCO

web

75

RESIDENCE CRISTINA

web

89

RESIDENCE BARBARA, BRAIDA

web

102

HOTEL ADRIA SUL MARE***, RESIDENCE CLITO

web

116

HOTEL MARINA PALACE****s

55

76

RESIDENCE ESPERIA, DELFINO

web

90

HOTEL ELITE BEACH & WELLNESS ****

web

103

RESIDENCE AL MARE

web

117

RESIDENCE LE SOLEIL

web

77

VILA TABINO

web

web

118

RESIDENCE BOLOGNESE

web

78

RESIDENCE SELENIS

57

RESIDENCE SOGGIORNO AURORA,
ANNA GIULIA, MARE

119

RESIDENCE RIVIERA

web

79

RESIDENCE VESPUCCI

web

120

HOTEL GARDEN SEA****, RESIDENCE ZENITH

web

80

HOTEL TOURING***

web

121

RESIDENCE ARMOR

web

81

RESIDENCE CRISTOFORO COLOMBO

57

122

CAMPING LAGUNA VILLAGE

55

RESIDENCE PANFILO

56

91
92

93

RESIDENCE BUONAROTTI, GIORGIONE
RESIDENCE CASA LINA, ARAGOSTA

web
web

HOTEL PORTOFINO**

web

HOTEL MICHELANGELO***

60

Charakter pláže

Pobytová taxa

jemný, zlatavý písek, většinou placená, menší část volná,
mírný vstup do moře.

Pro rok 2020 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2019: apartmány 0,70 - 1,00 €/os./den; campingy 0,60 - 1,00 €/os./den;
hotely 1,00 - 1,50 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.05. - 30.09., děti do 12 let zdarma.

Caorle už není jen jedno, protože se mezi řekou a lagunou
nemá kam roztáhnout, rozrostlo se o nové části, kterých je
nyní 5. Vyberte si s naší pomocí tu správnou část.

a postavené v nevelké vzdálenosti od pláže a přijatelné ceny v porovnání s ostatními městečky, staví na jedno z vhodných míst pro spokojenou rodinnou dovolenou.

Chcete mít historické centrum na dosah? Preferujete spíš ubytování
ideální pro děti? Hledáte raději klidnou část, protože do centra si vždy
můžete dojet?

Nejnovější částí je „Lido Altanea“, které nabízí nejkomfortnější ubytování v apartmánech i hotelech. Pokud máte děti a vaším snem
je ideální rodinná dovolená, tak Altanea je pro vás skvělou volbou.
S dětmi počítá vybavení residencí i celého letoviska. Kromě plochých,
písčitých pláží zde najdete dlouhé cyklistické stezky, novou obchodní
galerii, restaurace a bary. V sousedství se nachází velké golfové hřiště.

Od historického centra na sever leží část „Levante“, je spíš klidnější
a díky většímu prostoru se zde rozkládají moderní, nedávno vystavěná villaggia s bazény a moderními apartmány. Pro děti bude největším lákadlem lunapark a aquapark Aquafollie.
Na jih od centra leží „Ponente“, které je větší a rušnější, s obchodní
třídou plnou restaurací a obchůdků. Pláž je v této části mnohem užší
a tím pádem mnohem zaplněnější než v Levante. Ale jste v samém
centru dění, máte kousek k moři, kousek k obchodům, kousek do
historického centra.
Novější částí starého Caorle je „Porto Santa Margherita“, které
odlehlost od ruchu centra Caorle, residence často vybavené bazény

„Duna Verde“ bylo od počátku záměrně budované jako protiváha
k velkým turistickým střediskům. Nabízí především dostatek prostoru
mezi domy, široká prostranství v celé oblasti a velké množství zeleně.
V letovisku najdete moderní ubytovací kapacity, od vilek po apartmánové residence, které jsou vesměs velmi elegantně zařízené a vybavené bazény a zahradami. Ideální místo pro velmi klidnou dovolenou
po roce stresu.

Víte, že:
• v Caorle máme delegátku,
která vám ráda pomůže,
když budete potřebovat?
• na místě nabízíme řadu
organizovaných výletů
i s českým doprovodem?
• do Caorle s námi dojedete
naším autobusem
s kvalitou Fun&Relax
firmy RegioJet
(více str. 6 - 7)?
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Caorle Levante

114

Villaggio Cristina

D

»» caorlelevante.azzurro.cz
Caorle Levante

mono 4

bilo 4

trilo 6/7

23. 05. – 30. 05.

9080

11710

9340

B

30. 05. – 13. 06.

13580

16840

13450

C

13. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

15670

20390

16580

D

27. 06. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

19000

24830

20950

E

08. 08. – 22. 08.

23480

27720

24990

F

05. 09. – 12. 09.

8450

10890

13450

A

více na azzurro.cz

Aquapark

Moderní villaggio CRISTINA (Via Mantova) se nachází v klidné zóně a je složené z několika dvoupatrových vilek. Na oploceném pozemku je k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí, solární terasa
a parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou pěkně vybavené, mají vlastní sociální zařízení,
TV, pračku, klimatizaci a balkon nebo zahrádku. Typ trilo má navíc mikrovlnnou troubu.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kanceláře 350 m.
»» mono (40 m²) - obývací pokoj s rozkládacím a vysouvacím dvougaučem nebo s manželskou postelí
a kuchyňským koutem.
»» bilo (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
AQUAFOLLIE se nachází jen 5 minut chůze
z centra Caorle. Díky své různorodosti je rájem
pro děti i dospělé. Z nabízených atrakcí stojí za
zmínku nový 150 m tobogán, několik obřích
skluzavek, vodopád, bazén s umělými vlnami,
bazén s hydromasážní částí či bazény pro děti
s menšími tobogány a bazén pro nejmenší se
skluzavkami. O zábavu se mimo jiné postarají
i animační programy. Součástí parku je i solární
terasa, dětská herna, trampolíny, bufet, piknik
zóna a bezplatné parkoviště.
www.aquafollie.it

107

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, závěrečný úklid, klimatizace,
plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 50 €/týden, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 40 €/apt. (mono), 50 €/apt. (bilo),
postýlka 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota 09:00 - 10:00
hod., kdykoli v období do 13.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci (pouze
mono, bilo).

Residence Roberta

D

 

108 residence GALLERIA GRAN MADO‘

(Caorle Levante)

Moderní novostavba residence byla vybudována
nedaleko pláže, v přízemí residence i v okolí se
nachází obchůdky a restaurace. Klientům je
k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí,
solární terasa, výtah a krytá parkovací místa.
U bazénu je klientům k dispozici Wi-Fi. Apartmány
jsou moderně a vkusně vybaveny. Mají vlastní
sociální zařízení, TV, trezor, pračku, mikrovlnnou
troubu, klimatizaci a balkon. Apartmány Comfort
jsou v prvním patře a mají prostornou terasu.
Více informací najdete na
caorlelevante.azzurro.cz
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Nedávno postavená residence ROBERTA (Via Vicenza) se nachází poblíž pláže a zároveň nedaleko historického centra. Klientům nabízí velký bazén (v provozu cca 16.05. - 19.09.) se solární
terasou, výtah a parkovací místo pro každý apartmán. U bazénu
je klientům k dispozici Wi-Fi. Apartmány jsou moderně a vkusně
vybaveny. Mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon,
přízemní apartmány mají venkovní posezení. Některé mají navíc
pračku, trezor a mikrovlnnou troubu. Apartmány Comfort jsou
orientovány směrem k bazénu. Apartmány Family jsou buď podkrovní s terasou nebo přízemní se zahrádkou. Prostorné Superior
trilo má dvojí sociální zařízení a dva balkony. Apartmán quadri je
podkrovní s prostornou terasou.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kanceláře 210 m.
»» bilo (50 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (70 m²) - ložnice s manželskou postelí a rozkládacím lůžkem,
ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» superior trilo (90 m²) - 2 ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» quadri (70 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem.

bilo

trilo

quadri

Standard 5

Comfort 5

Family 5

trilo 7

Superior 8

quadri 7

23. 05. – 30. 05.

12500

13290

13290

15000

17500

17500

B

30. 05. – 13. 06.

17360

18150

18150

19450

24680

24680

C

13. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

20810

21640

22190

23440

29130

29130

D

27. 06. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

25250

26080

26630

29410

35230

35230

E

08. 08. – 22. 08.

28130

28940

29490

31680

45060

45060

F

05. 09. – 12. 09.

11630

12360

12360

13950

16280

16280

A

V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, závěrečný úklid, klimatizace, plážový servis, delegát.
Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 50 €/týden, pobytová taxa viz str. 53.
Vratná kauce: nevyžaduje se.
K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 50 €/apt. (bilo), 60 €/apt. (trilo), 70 €/apt. (superior trilo, quadri), postýlka 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 13.06. a od 07.09.
min. pobyt 3 noci.
»»
»»
»»
»»

28.11.2019 18:52:56

122

Camping Laguna Village

D

Caorle Levante
»» caorlelevante.azzurro.cz

Premium 4
A

30. 05. – 06. 06.

16580

B

06. 06. – 13. 06.

19190

C

13. 06. – 20. 06.

17360

D

20. 06. – 27. 06.

22850

E

27. 06. – 04. 07.

24680

F

04. 07. – 11. 07.

27420

G

11. 07. – 18. 07.
01. 08. – 08. 08.

31990

H

18. 07. – 01. 08.

32380

I

08. 08. – 15. 08.

31070

J

15. 08. – 22. 08.

29240

K

22. 08. – 29. 08.

23760

L

29. 08. – 05. 09.

20110

M

05. 09. – 12. 09.

10130

Caorle Levante

více na azzurro.cz

112 hotel SERENA*** (Caorle Levante)

Co potěší: (slevy 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. - 7. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=5 v období 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
Prostorný a velmi pěkný camping LAGUNA VILLAGE (Viale dei Cacciatori) leží přímo u písčité pláže v části Caorle Levante, historické centrum letoviska je vzdálené cca 2 km. Camping se rozkládá
na 10 ha a nabízí recepci, restauraci s pizzerií, rychlé občerstvení, supermarket, bazén pro dospělé
(v provozu cca 15.05. - 20.09.) a bazén s různou hloubkou a vodní skluzavkou, vhodný i pro děti, hydromasáž, lehátka a slunečníky (na vyžádání, za poplatek), za poplatek pak Wi-Fi, trezor, půjčovnu kol
a prádelnu. Dále je možné využít plážový volejbal, hřiště na fotbal a volejbal, stolní tenis a petanque,
pro děti animace, miniklub, dětské tance, dětský koutek, hry a prolézačky na pláži. Pěkně a účelně
vybavené mobilhomy jsou prostorné a světlé, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek),
barbecue a venkovní posezení. Pro každé ubytování je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Premium (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem. 5. - 7. osoba za poplatek.

V

116

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, postýlka 2 €/den, ložní
prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, 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 do 30.05. a od 05.09. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období
30.05. - 27.06. min. pobyt 7 nocí.

Marina Palace Hotel****s

D

Na výhodném místě situovaný hotel se nachází
poblíž historického centra s obchody a restauracemi a v těsné blízkosti privátní pláže. Pro
klienty je k dispozici bazén, solární terasa s vířivkou a lehátky, sauna a turecká lázeň. Dále
recepce, výtah, bar, snídaňový sál s terasou,
půjčovna kol a parkoviště (za poplatek). Všechny pokoje jsou pěkně vybavené a mají vlastní
sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, trezor, WiFi, klimatizaci a balkon. Pokoje Elegance mají
boční výhled na moře, pokoje Mare a Panorama
Mare přímý.

101 hotel GARDEN SEA**** (Caorle Levante)

Classic

Nedávno zrenovovaný MARINA PALACE HOTEL**** (Lungomare Trieste)
leží nedaleko soukromé pláže, v docházkové vzdálenosti historického centra letoviska. Klientům nabízí venkovní bazén s dětskou částí, solární terasu
s lehátky, wellness se saunou, tureckou lázní, krytým bazénem, Kneippovým
chodníkem, zážitkovými sprchami, vířivkou a relaxační zónou. Dále je klientům
k dispozici recepce, výtah, bar s terasou, 2 restaurace, snídaňový sál, fitness,
stolní tenis a parkoviště. Dětem je k dispozici dětský koutek, speciální místnost
pro nejmenší s kuchyňským koutem, mikrovlnnou troubou, židličkami a přebalovacím pultem, menší hřiště. Pěkně vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení,
fén, TV/SAT, telefon, trezor, Wi-Fi, minibar, klimatizaci a balkon. Pokoje Elegance mají boční výhled na moře, pokoje Mare přímý.
s

»» Vzdálenost od: pláže 25 m; ubytovací kancelář v objektu.
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snídaně

polopenze

Elegance

Mare

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

A

16. 05. – 23. 05.

11130

14370

11990

15230

12860

16100

B

23. 05. – 04. 07.
05. 09. – 12. 09.

12520

15760

13380

16620

14250

17490

C

04. 07. – 11. 07.

14740

17980

15610

18840

16470

19710

D

11. 07. – 08. 08.
29. 08. – 05. 09.

15110

18350

15980

19210

16840

20080

E

08. 08. – 29. 08.

18570

21800

19430

22670

20290

23530

F

12. 09. – 19. 09.

10580

13820

11440

14680

12310

15540

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, bez nápojů) na
osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 53.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 4-11 let ...50%, 12-17 let ...30%, 18 let a výše ...20%. Dítě do 4 let
povinně 300 Kč/den.
»» Příplatky: parkoviště 5 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min. pobyt 5 nocí.

Komfortní hotel se nachází v bezprostřední
blízkosti pláže a zároveň nedaleko historického
centra. K hotelu náleží privátní pláž, bazén pro
dospělé s hydromasážní částí, dětský bazén,
dále prostorná terasa se slunečníky a lehátky.
Hotel nabízí možnost využití sauny a masáží.
Klientům je k dispozici dále recepce, výtah,
Wi-Fi, bar s panoramatickým výhledem, salonek s TV/SAT, čítárna, restaurace s vynikající
gastronomií, parkoviště a půjčovna kol včetně
dětské sedačky. Pro děti je k dispozici mini
klub, animace, dětské hřiště, dětské postýlky, zábrany k posteli, jídelní židličky, možnost
zapůjčení kočárku, dětské menu a hlídání
dětí. Všechny pokoje mají elegantní a vkusný
interiér s veškerým komfortem, vlastní sociální
zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, minibar, klimatizaci
a balkon.
Více informací najdete na
caorlelevante.azzurro.cz

Veneto
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Caorle Ponente

81

Residence Panfilo

D

»» caorleponente.azzurro.cz
Caorle Ponente

více na azzurro.cz

 

90 residence SOGGIORNO AURORA

(Caorle Ponente)

»» mono - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči, případně patrovou postelí
(některé A2) a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Příjemná residence PANFILO (Via S. Margherita) se nachází pár metrů od pláže a cca
1 km od historického centra, pro svou výbornou polohu je velmi oblíbená. V residenci je
výtah, recepce a krytá i nekrytá parkovací místa. V přízemí je klientům k dispozici Wi-Fi,
restaurace, kavárna s terasou a několik obchůdků. Apartmány jsou účelně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci a prostorný balkon (mimo C3), typ A1, B1, C1
a D s přímým výhledem na moře (ve vyšších patrech), typ C2 s bočním výhledem na moře,
typ A2 a B2 s výhledem do vnitrobloku, typ A3 a B3 s výhledem do ulice.
»» Vzdálenost od: pláže 60 m; ubytovací kanceláře 30 m.

Moderní residence se nachází pár metrů od
privátní pláže s plážovým servisem a cca 750
m od historického centra. Oplocený pozemek
nabízí klientům prostornou zahradu a parkovací místa. Pěkně a účelně vybavené apartmány
mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu a klimatizaci. Apartmány mají
boční nebo přímý výhled na moře. Na vyžádání
je možnost přidání rozkládacího lůžka pro 5.
osobu v kuchyni.

 

101 residence ALBATROS (Caorle Ponente)

A1 mono 4

A2 mono 4

A3 mono 4

B1 bilo 4/5

B2 bilo 5

B3 bilo 4

C1 trilo 6

C2 trilo 5/6

C3 trilo 6

D quadri 8

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

6280

5460

5660

8320

6680

7110

9310

8910

7700

10530

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

8320

6880

7110

10950

8720

9540

13160

11940

9930

14380

C

30. 05. – 06. 06.
13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

10050

8650

9240

12660

10870

11460

15280

14490

11850

17300

D

06. 06. – 13. 06.

11060

9860

10250

14260

11850

12660

17690

16090

13060

19710

E

20. 06. – 27. 06.

13060

11650

12080

17890

13680

14880

20920

19910

16290

24120

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

15670

13870

14690

20920

17100

17890

23920

22910

19290

27350

G

04. 07. – 01. 08.

17690

15440

16450

24250

18930

20560

27970

27160

22190

31630

H

01. 08. – 22. 08.

18210

16000

16990

24900

19630

21650

28880

27720

22870

32990

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný
úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (do
30.05. a od 05.09). a 62 € (30.05. - 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období
do 30.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.

Co potěší:
»» sleva 5% v období 25.04. - 01.08. a 22.08. - 26.09. při objednávce do 28.02. (min.
pobyt 7 nocí)
Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» 14=13 v období 18.07. - 08.08. a 15.08 - 05.09.

Moderní residence se skládá ze tří budov. Komplex je velmi oblíbený svou polohou na klidném
místě, z jedné strany je obklopený vodním kanálem Orologio tekoucím do řeky Livenza, z druhé
strany pak romantickým turistickým přístavem.
Na oploceném pozemku je klientům k dispozici
bazén se solární terasou a lehátky, kryté i nekryté
parkovací místo, restaurace, pizzerie a bar. U bazénu je klientům k dispozici Wi-Fi. V residenci je
výtah, všechny apartmány jsou vkusně vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV a klimatizaci. Některé mají balkon nebo venkovní posezení.

66

Residence Onda Azzurra

 

103 residence AL MARE (Caorle Ponente)

D
B bilo 4/5

C trilo 5/6

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 03. 10.

6680

7110

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

8720

9540

C

30. 05. – 06. 06.
13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

10870

11460

D

06. 06. – 13. 06.

11850

12660

E

20. 06. – 27. 06.

13680

14880

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

17100

17890

G

04. 07. – 01. 08.

18930

20560

H

01. 08. – 22. 08.

19630

21650

Co potěší:
»» sleva 5% v období 25.04. - 01.08. a 22.08. - 26.09. při objednávce do 28.02. (min.
pobyt 7 nocí)
Zrekonstruovaná residence se nachází uprostřed
historického centra Caorle, mezi plážemi Ponente a Levante, od kterých je vzdálená cca 350 m.
Hostům je k dispozici pizzerie v přízemí, výtah
a garáž. Apartmány jsou účelně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, pračku,
myčku, trezor a balkon.
Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz
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Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07., 25.07. - 08.08. a 22.08. - 12.09.
»» 14=13 v období 27.06. - 01.08., 01.08. - 15.08. a 15.08. - 29.08.
»» 21=14 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
Residence ONDA AZZURRA (Via Timavo) leží hned u pláže, v blízkosti řeky Livenza, má vlastní parkoviště a výtah. Nedaleko residence se nachází volná pláž. Všechny apartmány jsou standardně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci
a balkon, většina s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 830 m.
»» bilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně s gaučem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí,
obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný
úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (do
30.05. a od 05.09.) a 62 € (30.05. - 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
30.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.

28.11.2019 18:53:00
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Residence Cristoforo Colombo

D

Caorle Ponente
»» caorleponente.azzurro.cz
Caorle Ponente

Moderní residence CRISTOFORO COLOMBO (Viale S. Margherita) leží jen pár kroků od pláže
a cca 1 km od historického centra. Klientům je k dispozici výtah, 2 bazény (v provozu cca 16.05. 12.09.) na střeše s lehátky a panoramatickým výhledem, krytá parkovací místa. Komfortní apartmány
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (40 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dvěma gauči a kuchyňským koutem.
»» bilo (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, případně
dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
»» trilo (70 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
78

mono 4

bilo 4/5

trilo 6

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

6410

7520

8510

B

23. 05. – 30. 05.

9080

11710

14210

C

30. 05. – 13. 06.

13580

16840

18670

D

13. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

15670

20390

23030

E

27. 06. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

19000

24830

28850

F

08. 08. – 22. 08.

23480

27720

31130

G

05. 09. – 12. 09.

8450

10890

13220

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, závěrečný úklid, klimatizace,
plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 50 €/týden, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 40 €/apt. (mono), 50 €/apt. (bilo),
60 €/apt. (trilo), postýlka 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 13.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci.

Residence Selenis

D

více na azzurro.cz

 

96 residence CA’MIRA (Caorle Ponente)

Novější residence nacházející se v blízkosti
pláže a nedaleko historického centra Caorle
nabízí klientům výtah, parkovací místa pro každý apartmán a komfortně vybavené apartmány
s vlastním sociálním zařízením, TV, trezorem
a klimatizací.

 

93 residence UNION (Caorle Ponente)

Pěkná residence SELENIS (Largo dei Venti) se nachází na klidném
místě, nedaleko pláže. V blízkosti jsou také obchody, restaurace,
tenisové kurty a minigolf, historické centrum je vzdáleno cca 1 km.
Komplex tvoří tři budovy umístěné kolem zahrady, ve které je hostům
k dispozici bazén a dětský bazén, kryté a nekryté parkoviště.
Všechny apartmány jsou standardně vybavené, mají vlastní sociální
zařízení, TV, klimatizaci a balkon. Apartmány mono, B2 a C2 mají
výhled na bazén.
»» Vzdálenost od: pláže 180 m; ubytovací kanceláře 190 m.
»» mono - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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A mono 4

B1 bilo 4

B2 bilo 4/5

C1 trilo 6/7

C2 trilo 6

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

6280

7110

8320

8910

9310

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

8320

9540

10950

11940

13160

C

30. 05. – 06. 06.
13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

10050

11460

12660

14490

15280

D

06. 06. – 13. 06.

11060

12660

14260

16090

17690

E

20. 06. – 27. 06.

13060

14880

17890

19910

20920

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

15670

17890

20920

22910

23920

G

04. 07. – 01. 08.

17690

20560

24250

27160

27970

H

01. 08. – 22. 08.

18210

21650

24900

27720

28880

Residence leží přímo u pláže a nedaleko historického centra. Čtyřpatrová residence s výtahem nabízí apartmány s vlastním sociálním
zařízením, TV, klimatizací, pračkou a balkonem.
Apartmány typu B1 a C1 mají boční výhled na
moře.

 

63 residence AGNESE (Caorle Ponente)

Co potěší:
»» sleva 5% v období 25.04. - 01.08. a 22.08. - 26.09. při objednávce do 28.02. (min. pobyt 7 nocí)
Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» 14=13 v období 18.07. - 08.08. a 15.08 - 05.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný úklid 45 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (do 30.05. a od 05.09.)
a 62 € (30.05. - 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 30.05. a od
12.09. min. pobyt 4 noci.

Třípatrová residence leží na obchodní třídě
a nedaleko pláže. V přízemí residence jsou
obchůdky. Klientům je k dispozici společná
pračka na žetony. Pěkně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, WiFi (na vyžádání, za poplatek), klimatizaci
a balkon. Ke každému apartmánu náleží
parkovací místo.
Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz
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Caorle Ponente

Vila

86

Romor,

88

Zanon

D

»» caorleponente.azzurro.cz
Caorle Ponente

Vila Romor

více na azzurro.cz

 

Vila Romor

Vila Zanon

D quadri 6

D quadri 6

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

7700

8910

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

9930

11940

C

30. 05. – 06. 06.
13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

11850

14490

D

06. 06. – 13. 06.

13060

16090

E

20. 06. – 27. 06.

16290

19910

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

19290

22910

G

04. 07. – 01. 08.

22190

27160

H

01. 08. – 22. 08.

22870

27720

76 residence ESPERIA (Caorle Ponente)

Co potěší:
»» sleva 5% v období 25.04. - 01.08. a 22.08. - 26.09. při objednávce do
28.02. (min. pobyt 7 nocí)
Bez časového omezení:
Vila Romor:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06., 29.08. - 12.09. a 05.09.
- 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07., 27.06. - 11.07. a 22.08.
- 12.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 01.08., 25.07. - 08.08. a 15.08. - 29.08.
»» 21=14 v období 25.04. - 06.06., 23.05. - 13.06. a 05.09. - 26.09.

Residence leží v klidné části letoviska, v okolí
jsou jak zelené plochy, tak i restaurace, bary
a obchůdky. Residence má bazén, zahradu
a parkoviště s vyhrazeným místem pro každý
apartmán. Všechny apartmány jsou standardně
vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon nebo venkovní posezení, typ
C je vždy v patře s balkonem, typ B1 může být
i mezonetový.

Vila Zanon:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07., 25.07. - 08.08., 22.08. 12.09. a 29.08. - 12.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 01.08., 27.06. - 11.07., 01.08. - 15.08. a 15.08.
- 29.08.
»» 21=14 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
Vila Zanon

 

71 residence HOLIDAY (Caorle Ponente)

Přízemní vila ROMOR (Via Dell’Acquario) se nachází v klidné lokalitě. Na oplocené rohové zahradě nabízí klientům kryté parkovací místo. Jednoduše, ale účelně vybavený apartmán má vlastní
sociální zařízení a TV. Vila ZANON (Via Dell’Acquario) se nachází v klidné lokalitě. Nabízí svým
návštěvníkům prostornou zahradu s krbem a apartmán s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
pračkou, klimatizací a parkovacím místem.
»» Vzdálenost od: pláže 450 m; ubytovací kanceláře 370 m (Romor), 360 m (Zanon).
»» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky (Romor), ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice s patrovou postelí (Zanon), obývací pokoj s kuchyňským koutem.
96

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace (Zanon), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden,
závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/
týden (do 30.05. a od 05.09.) a 62 € (30.05. - 05.09.), vše na vyžádání při
rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 30.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.

Residence Stella d’Oro

Moderní residence se nachází jen 200 m od privátní pláže a cca 1 km od historického centra.
Svým klientům nabízí bazén, výtah a parkovací
místo. Všechny apartmány jsou pěkně a moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení,
TV/SAT, pračku, klimatizaci a balkon.

 

85 residence DIAPASON (Caorle Ponente)

D
B2 bilo 4

B1 bilo 5

C1 trilo 6

C2 trilo 6

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

6480

7110

7700

8320

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

8520

9540

9930

10950

C

30. 05. – 06. 06.
13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

10250

11460

11850

12660

D

06. 06. – 13. 06.

11460

12660

13060

14260

E

20. 06. – 27. 06.

13280

14880

16290

17890

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

16090

17890

19290

20920

G

04. 07. – 01. 08.

18080

20560

22190

24250

H

01. 08. – 22. 08.

18830

21650

22870

24900

Co potěší:
»» sleva 5% v období 25.04. - 01.08. a 22.08. - 26.09. při objednávce do 28.02. (min.
pobyt 7 nocí)
Elegantní residence nacházející se 200 m od
pláže a cca 1 km od historického centra Caorle.
Na oploceném pozemku plném zeleně nabízí
bazén, parkovací stání a jednoduše a vkusně
zařízené apartmány s balkonem. Poblíž residence jsou k dispozici obchody a restaurace.
Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz

58
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Dvoupatrová residence STELLA D’ORO (Via S. Margherita) se nachází nedaleko
pláže i centra, v přízemí residence jsou obchůdky. Klientům nabízí oplocené a číslované parkoviště. Apartmány jsou jednoduše vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV,
trezor (kromě B2), klimatizaci a balkon. Apartmány B1, C1 a C2 jsou zrenovované.
»» Vzdálenost od: pláže 90 m; ubytovací kanceláře 730 m.
»» bilo – ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem (B1) nebo se dvěma lůžky
a patrovou postelí (B2), obývací pokoj případně s rozkládacím dvougaučem (B1)
a kuchyňským koutem.
»» trilo – ložnice se třemi lůžky, ložnice s jedním (C1) nebo dvěma lůžky (C2), obývací
pokoj s gaučem (C2) nebo rozkládacím dvougaučem (C1) a kuchyňským koutem.

Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 29.08. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 27.06. - 18.07., 18.07. - 01.08. a 15.08. - 29.08.
»» 21=14 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný
úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden (do
30.05. a od 05.09.) a 62 € (30.05. - 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
30.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.
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68

Villaggio Luna

D

Caorle Ponente
»» caorleponente.azzurro.cz
Caorle Ponente

více na azzurro.cz

 

88 vily TAMERICI (Caorle Ponente)

Vily se nacházejí v klidné části letoviska. Komplex pěti řadových vilek nabízí bazén, solární
terasu s lehátky a parkovací místo pro každý
apartmán. Všechny apartmány jsou vkusně
a moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV/SAT, trezor, klimatizaci a zahrádku s posezením. Apartmány trilo mohou
být mezonetové, apartmány quadri jsou vždy
mezonetové a mají navíc myčku.

 

85 vila SOLELUNA a MERIDIANA

(Caorle Ponente)

Moderní villaggio LUNA (Via Boite) leží v klidné části letoviska, cca 700 m od historického centra Caorle. Villaggio tvoří menší residence s výtahem a 2 vilové komplexy, z nichž
jeden je blíž k pláži (Luna 1) a druhý má uprostřed dětský bazén a bazén pro dospělé se
solární terasou a lehátky (Luna 2). Bazény jsou k dispozici všem klientům villaggia. U bazénu je k dispozici Wi-Fi. V areálu je rovněž dětské hřiště, restaurace s pizzerií a parkovací
místa (s omezenou kapacitou). V residenci mají všechny apartmány vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci a balkon, typ C3 je v podkroví s terasou. Ve vilových komplexech
jsou všechny apartmány mezonetové s vnitřním schodištěm, vlastním sociálním zařízením,
TV a balkonem, některé mají navíc TV/SAT, trezor, klimatizaci a krb. Apartmány vilových
komplexů mají v přízemí dlážděnou terasu (B2, B4 a C2; B5 menší) nebo zahrádku (B1,
B3, C1, D).

»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kanceláře 810 m.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dvěma lůžky a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice se dvěma až třemi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma až třemi lůžky nebo patrovou
postelí (některé C1), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky,
nebo ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma patrovými postelemi, ložnice s jedním lůžkem a obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

apartmán
A mono 4

B bilo 4

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

6280

7110

8320

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

8320

9540

C

30. 05. – 06. 06.
13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

10050

D

06. 06. – 13. 06.

E

vilka

C trilo 6/7 C3 trilo 6

B1 bilo 5

B2 bilo 5 / B3 bilo 4

B4 bilo 4

9310

8320

7700

7110

6680

9310

8910

10530

10950

13160

10950

9930

9540

8720

13160

11940

14380

11460

12660

15280

12660

11850

11460

10870

15280

14490

17300

11060

12660

14260

17690

14260

13060

12660

11850

17690

16090

19710

20. 06. – 27. 06.

13060

14880

17890

20920

17890

16290

14880

13680

20920

19910

24120

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

15670

17890

20920

23920

20920

19290

17890

17100

23920

22910

27350

G

04. 07. – 01. 08.

17690

20560

24250

27970

24250

22190

20560

18930

27970

27160

31630

H

01. 08. – 22. 08.

18210

21650

24900

28880

24900

22870

21650

19630

28880

27720

32990

Co potěší:
»» sleva 5% v období 25.04. - 01.08. a 22.08. - 26.09. při objednávce do 28.02. (min.
pobyt 7 nocí)
Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07., 25.07. - 08.08. a 22.08. - 12.09.
»» 14=13 v období 27.06. - 01.08., 01.08. - 15.08. a 15.08. - 29.08.
»» 21=14 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
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B5 bilo 4 C1 trilo 6/7 C2 trilo 6/7 D quadri 9

»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden, závěrečný
úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 30 €/týden
(30.05. a od 05.09.) a 62 € (30.05. - 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období
do 30.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci.

Nová dvouapartmánová vila leží v klidné části
letoviska, nedaleko pláže. Na společném pozemku je klientům k dispozici zahrada a barbecue. Nově a moderně vybavené apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi, trezor,
pračku, myčku, mikrovlnnou troubu a klimatizaci. Ke každému apartmánu náleží kryté parkovací místo.

 

77 vila TABINO (Caorle Ponente)

Řadová vilka leží v klidné části letoviska. Na
oploceném pozemku nabízí klientům zahradu
a parkovací místo. Pěkně a moderně vybavený
apartmán má vlastní sociální zařízení, pračku,
TV, klimatizaci a krytou terasu s posezením.
Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz

Veneto

59

28.11.2019 18:53:03

Caorle Ponente

V

98

Hotel Savoy***S

D

»» caorleponente.azzurro.cz
Standard
Caorle Ponente

více na azzurro.cz

 

95 hotel SPLENDID*** (Caorle Ponente)

Příjemný hotel se nachází v těsné blízkosti pláže, přitom nedaleko obchodů, restaurací a cca
500 m od historického centra. Hotel je klimatizovaný, klientům nabízí menší střešní bazén
s hydromasážní částí, solární terasu s lehátky
a panoramatickým výhledem na moře. Dále
pak recepci, výtah, restauraci, bar, místnost
s TV/SAT, Wi-Fi, půjčovnu kol, posilovnu, stolní
tenis a hlídané parkoviště (za příplatek). Pěkně
vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení,
fén, klimatizaci, telefon, trezor, ledničku (Classic
a Comfort za příplatek), TV/SAT a balkon (mimo
jednolůžkového pokoje). Pokoje Superior mají
navíc balkon s přímým výhledem na moře a plážový servis v prvních řadách.

Velmi elegantní hotel SAVOY***S (Via G. Pascoli) stojí přímo u privátní pláže,
přitom nedaleko obchodů, restaurací a cca 500 m od historického centra. Hotel je klimatizovaný, klientům nabízí bazén, hydromasážní vanu, recepci, výtah,
bezbariérový přístup, restauraci s terasou a výhledem na moře, bar, místnost
s TV/SAT, Wi-Fi, čítárnu, půjčování kol, posilovnu, stolní tenis a kryté parkoviště (za příplatek). Moderně vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení,
fén, klimatizaci, minibar, telefon, trezor, TV/SAT a balkon s bočním výhledem
na moře. Pokoje Standard mají manželskou postel. Pokoje Comfort a Superior manželskou postel a až dvě přistýlky. Pokoje Comfort jsou prostornější. 4.
lůžko je vždy na výklopné patrové posteli nebo rozkládacím patrovém dvougauči. Pokoje Superior mají přímý výhled na moře nebo přímý a boční výhled na
moře (rohový pokoj). Na vyžádání možnost 2 propojených pokojů Junior Suite
s hydromasážní sprchou.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

93

snídaně

polopenze

Comfort

Superior

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

A

16. 05. – 13. 06.

10780

13570

12830

15610

15060

17840

B

13. 06. – 11. 07.
05. 09. – 12. 09.

11800

14570

13830

16600

16040

18810

C

11. 07. – 08. 08.
29. 08. – 05. 09.

12910

15670

14940

17700

17150

19910

D

08. 08. – 22. 08.

13970

16690

15970

18690

18140

20870

E

22. 08. – 29. 08.

13060

15820

15090

17840

17290

20050

F

12. 09. – 19. 09.

10930

13710

12970

15750

15200

17980

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 1 250 Kč/2 os./týden ve dvoulůžkovém pokoji Comfort, polopenze, v období 16.05 23.05. a 14.06. - 21.06. při objednávce do 30 dní před nástupem.
»» sleva 1 000 Kč/2 os./týden ve dvoulůžkovém pokoji Comfort v období 13.06 - 08.08. a 23.08 13.09., min. pobyt 7 nocí, při objednávce do 31.03.
»» 4=3 při 2 dospělých a 2 dětech (5 - 12,99 let) v pokoji Comfort s polopenzí v období 11.07. 08.08. a 23.08. - 05.09. min. pobyt 7 nocí, při objednávce do 30 dní před nástupem.
»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bohatého bufetu, večeře výběr z menu bez
nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 53.
»» Příplatky: postýlka (do 2 let, se snídaní) 13 €/den, kryté parkovací místo 7 €/den.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-4 roky ...60%, 5-8 let ...50%, 9-13 let ...30%, 14 let a výše ...20%. Dítě
do 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a stravu).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 7 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 11.00 - 24.00 hod. / sobota do 10.00 hod., na vyžádání kdykoli, min.
pobyt 3 noci.

Hotel Michelangelo***

D

 

100 hotel AUSTRIA*** (Caorle Ponente)

Výhodně situovaný hotel se nachází u privátní pláže s vyžitím pro děti a jen pár kroků od historického centra. Klientům nabízí recepci, výtah, restauraci, bar, půjčovnu kol, Wi-Fi a parkoviště (vzdálené cca 800 m). Ve 4. patře je klientům k dispozici
solární terasa s vířivkou a lehátky. Všechny pokoje
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor,
telefon, Wi-Fi, klimatizaci a balkon (mimo Comfort). Pokoje Elegance mají boční výhled na moře,
pokoje Mare přímý. Pokoje Executive a Panorama
Mare mají terasu s vířivkou, Panorama Mare navíc
s přímým výhledem na moře.

 

72 hotel EDERA*** (Caorle Ponente)

Velmi pěkný a oblíbený rodinný hotel MICHELANGELO*** (Viale Marconi) se nachází
na atraktivním místě přímo u pláže a zároveň nedaleko centra. Klientům nabízí klimatizovanou restauraci a bar s výhledem na moře, místnost s TV/SAT, Wi-Fi, půjčovnu kol,
garáž a parkoviště. Všechny pokoje jsou příjemně vybaveny v klasickém stylu s masivním
dřevěným nábytkem, mají vlastní sociální zařízení, fén, stropní ventilátor, telefon, trezor,
Standard

Příjemný hotel se nachází přímo u pláže bez
nutnosti přecházet silnici a v docházkové vzdálenosti od historického centra. Klientům je k dispozici recepce, výtah, klimatizovaná restaurace,
bar, terasa s výhledem na moře, Wi-Fi, parkoviště a půjčovna kol. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, trezor,
Wi-Fi, klimatizaci a balkon. Pokoje Elegance
mají boční výhled na moře, pokoje Mare přímý.
Více informací najdete na
caorleponente.azzurro.cz
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TV/SAT a klimatizaci. Pokoje Standard mají francouzské okno, pokoje s bočním a přímým
výhledem mají balkon. 4. lůžko je vždy na patrové posteli. Na vyžádání je k dispozici
i jednolůžkový pokoj.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.
s bočním výhledem na moře

s přímým výhledem na moře

snídaně

polopenze

plná penze

snídaně

polopenze

plná penze

snídaně

polopenze

plná penze

A

30. 05. – 27. 06.
05. 09. – 12. 09.

9710

10610

11690

10430

11330

12590

10790

11690

13130

B

27. 06. – 04. 07.

10170

12000

13230

10890

12720

14130

11250

13230

14670

C

04. 07. – 08. 08.

10250

12230

13490

10970

12950

14390

11330

13490

14930

D

08. 08. – 15. 08.

10570

12370

13910

11430

13230

14650

11780

13760

15630

E

15. 08. – 22. 08.

10620

12390

13980

11510

13280

14690

11860

13810

15750

F

22. 08. – 29. 08.

10300

12250

13560

11050

13000

14430

11410

13540

15050

G

29. 08. – 05. 09.

9790

10840

11950

10510

11560

12850

10870

11950

13390

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře
výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji,
klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 53.
»» Příplatky: jednolůžkový pokoj 245 Kč/den, postýlka 8 €/den.

»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-6 let ...50 %, 7-13 let ...30 %, 14 let a výše ...15 %. Dítě do
3 let zdarma.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 24:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání
kdykoli, min. pobyt 3 noci.
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51

Residence Holiday

D

Caorle Porto
Santa Margherita
»» caorlepsm.azzurro.cz

Caorle porto santa margherita

Trajekt
mono 4

bilo 4/5

trilo 7

02. 05. – 13. 06.
29. 08. – 26. 09.

4610

5590

7900

B

13. 06. – 27. 06.

6910

8220

9870

C

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

10120

11420

15670

D

04. 07. – 08. 08.

12400

15010

18280

E

08. 08. – 22. 08.

15420

18310

22810

A

Residence HOLIDAY (Viale Amalfi) je velký komplex s bazénem pro dospělé i pro děti, nachází se
nedaleko centra i pláže. Hostům je k dispozici výtah a parkoviště s omezenou kapacitou. Prostorné
apartmány jsou jednoduše vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon. Některé apartmány
mají klimatizaci (za poplatek), pračku nebo mikrovlnnou troubu.
»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kanceláře 180 m.
»» mono - obývací pokoj se dvěma vysouvacími dvougauči nebo vysouvacím dvougaučem a dvěma
lůžky, kuchyňský kout.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím nebo
vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
49

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (mono), 60 € (bilo),
70 € (trilo), pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 5 €/den, ložní prádlo 10 €/os., ručníky 8 €/os.,
klimatizace 30 €/týden (mono), 35 €/týden (bilo), 40 €/týden (trilo), Wi-Fi
30 €/týden/max. 25 hodin připojení a vratná kauce 50 €, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 40 € (do 7 kg), 50 € (7-15 kg)
a 70 € (nad 15 kg).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00
hod., při pozdějším odjezdu pokuta 30 €.

Residence Acapulco

D

Trajekt přes řeku Livenzu zajišťuje pohodlné a rychlé spojení mezi Porto Santa Margherita a Caorle. Přepravuje jak osoby, tak kola i automobily.

V provozu:
denně 07:30 - 12:30 hod. a 14:30 - 22:00 hod.
(v hlavní sezóně do 24:00 hod.)

Cena:
osoby
- jednosměrná jízdenka cca 1,40 €
- zpáteční jízdenka cca 2,00 €
automobil včetně osob
- jednosměrná jízdenka cca 2,50 €
- zpáteční jízdenka cca 3,80 €

více na azzurro.cz

45  residence AURORA

(Caorle Porto Santa Margherita)

bilo 4/5

»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kanceláře 250 m.
»» bilo - ložnice s manželskou a případně patrovou postelí, obývací
pokoj s gaučem nebo rozkládacím či vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» attico bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (65 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice
s manželskou nebo patrovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

veneto_2020_32_69_castA+B.indd 61

trilo 5/7

02. 05. – 13. 06.
29. 08. – 26. 09.

5590

4610

5590

7900

B

13. 06. – 27. 06.

8220

6910

8220

9870

C

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

11420

10120

11420

15670

D

04. 07. – 08. 08.

15010

12400

15010

18280

E

08. 08. – 22. 08.

18310

15420

18310

22810

A

Příjemná residence ACAPULCO (Viale Venezia) s prostornými
apartmány leží nedaleko obchodního centra. Na soukromém pozemku nabízí bazén, dětský bazén a parkoviště, residence má výtah.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku (na vyžádání)
a balkon (kromě Attico bez balkonu bilo 4). Některé apartmány mají
navíc Wi-Fi a klimatizaci (obojí na vyžádání, za poplatek), mikrovlnnou
troubu a myčku.

Attico
Attico
bez balkonu bilo 4 s balkonem bilo 4

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid povinně za poplatek 60 € (bilo), 70 € (trilo), pobytová
taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 5 €/den, ložní prádlo 10 €/os., ručníky 8 €/os., klimatizace 35 €/týden (bilo),
40 €/týden (trilo), Wi-Fi 30 €/týden/max. 25 hodin připojení a vratná kauce 50 €, vše na vyžádání při
rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 40 € (do 7 kg), 50 € (7-15 kg) a 70 € (nad 15 kg).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod./ sobota 09:00 - 10:00 hod., při pozdějším odjezdu
pokuta 30 €.

Blízko pěší zóny leží residence se zahradou, dvěma výtahy, velkým bazénem pro dospělé a menším
dětským bazénem. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV, balkon a parkovací místo. Některé mají
navíc mikrovlnnou troubu, trezor, pračku nebo klimatizaci (za poplatek).
Více informací najdete na
caorlepsm.azzurro.cz
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Caorle Porto
Santa Margherita

33

Residence La Zattera

D

»» caorlepsm.azzurro.cz

Caorle porto santa margherita

B bilo 4

C trilo 6

25. 04. – 30. 05.
29. 08. – 26. 09.

8520

9770

B

30. 05. – 20. 06.

12760

14620

C

20. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

14390

16060

D

27. 06. – 11. 07.

17490

19550

E

11. 07. – 01. 08.

18930

21410

F

01. 08. – 22. 08.

20080

22970

A

více na azzurro.cz

 

33 residence CONDOR

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 11.07. a 22.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 11.07. - 22.08.

(Caorle Porto Santa Margherita)

Při objednávce do 31.03.:
»» 7=5 v období 25.04. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 06.06. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.

Residence leží na klidném místě přímo u pláže.
Má výtah a parkovací místo pro každý apartmán, většina z nich má výhled na moře. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon,
některé navíc mikrovlnnou troubu a trezor (na
vyžádání), pračku (trilo) nebo klimatizaci (na vyžádání, za poplatek).

 

51 residence CUTTER

(Caorle Porto Santa Margherita)

Při objednávce do 14 dnů před nástupem:
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 27.06. a 29.08. - 12.09.
»» 14=12 v období 20.06. - 01.08. a 15.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 25.07. - 08.08.

Oblíbená residence LA ZATTERA (Via Bragadin) leží v klidné části letoviska, nedaleko centra
a kousek od pláže. Klientům nabízí výtah, větší bazén, privátní pláž (plážový servis v omezeném
počtu) a oplocené číslované parkoviště. Všechny apartmány jsou jednoduše, ale funkčně vybaveny. Mají vlastní sociální zařízení, TV, některé klimatizaci (na vyžádání) a balkon. Některé apartmány
ve vyšších patrech mají výhled na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 70 m; ubytovací kanceláře 770 m.
»» bilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky nebo s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (48 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
49

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, plážový servis (většina
apartmánů), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 40 €/týden
(bilo), 45 € (trilo), závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na vyžádání při
rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 08:30 - 10:00 hod.,
kdykoli v období do 20.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci. Za pozdější odjezd
pokuta 30 €.

Villaggio San Marco

D
D quadri 8

Vyhledávaná residence leží jen pár kroků od obchodního centra, přitom ale na klidném místě
a kousek od pláže. Na soukromém pozemku
nabízí bazén a dětský bazén, krytá parkovací
místa a má výtah. Standardně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon.
Některé apartmány mají navíc mikrovlnnou
troubu, pračku nebo klimatizaci (na vyžádání,
za poplatek).

 

51 residence GARDEN - ALVORADA

(Caorle Porto Santa Margherita)

Residence se nachází na klidném místě nedaleko pláže a je tvořena dvěma sousedícími obytnými domy. Hostům je k dispozici bazén, recepce,
výtah, zahrada a venkovní parkování s místem
pro každý apartmán. Komfortní apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV a balkon, některé
navíc pračku a klimatizaci (za poplatek).
Více informací najdete na
caorlepsm.azzurro.cz
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Prostorné villaggio SAN MARCO (Via Aleman) se nachází cca 100 m od pěší zóny a je tvořeno vilkami s velkým
bazénem. Villaggio disponuje mezonetovými apartmány a parkovacími místy. Apartmány jsou účelně vybaveny,
mají dvojí sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), mikrovlnnou troubu, dále na vyžádání pračku
a klimatizaci (za poplatek) a některé trezor (na vyžádání). V přízemí se nachází obývací část a zahrádka s krbem,
v patře 3 ložnice.
»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kanceláře 340 m.
»» quadri (70 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, menší
ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem nebo gaučem a kuchyňským koutem.

A

02. 05. – 16. 05.

11510

B

16. 05. – 23. 05.

13160

C

23. 05. – 30. 05.

15790

D

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

16450

E

06. 06. – 13. 06.

20240

F

13. 06. – 20. 06.

22190

G

20. 06. – 27. 06.

23500

H

27. 06. – 04. 07.

26110

I

04. 07. – 11. 07.

27740

J

11. 07. – 18. 07.

31010

K

18. 07. – 25. 07.

34270

L

25. 07. – 01. 08.

35900

M

01. 08. – 22. 08.

36940

N

22. 08. – 29. 08.

22850

O

29. 08. – 05. 09.

19740

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 90 €, pobytová
taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 5 €/den, ložní prádlo 10 €/os., ručníky 8 €/os., klimatizace 50 €/týden, Wi-Fi 30 €/týden/max.
25 hodin připojení a vratná kauce 50 €, vše na vyžádání při
rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 40 € (do 7 kg), 50 €
(7-15 kg) a 70 € (nad 15 kg).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 10:00 hod., při pozdějším odjezdu pokuta 30 €.
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38

Villaggio Los Nidos

D

Caorle Porto
Santa Margherita
»» caorlepsm.azzurro.cz

Caorle porto santa margherita

C trilo 6
25. 04. – 30. 05.
29. 08. – 26. 09.

11480

B

30. 05. – 20. 06.

16810

C

20. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

18050

D

27. 06. – 11. 07.

20860

E

11. 07. – 01. 08.

22720

F

01. 08. – 22. 08.

24610

A

více na azzurro.cz

 

35 villaggio GRAZIA

(Caorle Porto Santa Margherita)

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 11.07. a 22.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 11.07. - 22.08.
Při objednávce do 31.03.:
»» 7=5 v období 25.04. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 05.09. 26.09.
»» 7=6 v období 06.06. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 29.08. 05.09.
Při objednávce do 14 dnů před nástupem:
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 27.06. a 29.08. - 12.09.
»» 14=12 v období 20.06. - 01.08. a 15.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 25.07. - 08.08.

Villaggio LOS NIDOS (Via Bartolomeo Diaz) se nachází v klidné části letoviska a tvoří jej dvoupatrové vilky.
Klientům nabízí bazén pro dospělé a dětský bazén, tenisové kurty (za poplatek), zahrada, krb a parkovací místo
pro každý apartmán. Menší apartmány jsou mezonetové, mají vlastní sociální zařízení, TV a zahrádku nebo terasu,
na vyžádání také klimatizaci.
»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kanceláře 670 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.

V
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 45 €/týden, závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 08:30
- 10:00 hod., kdykoli v období do 20.06. a od 05.09. min.
pobyt 4 noci. Za pozdější odjezd pokuta 30 €.

Hotel Ambassador***s

Příjemné villaggio má prostornou společnou
zahradu s bazénem pro dospělé, dětským bazénem a dětským hřištěm a je tvořené řadovými
vilkami. Klientům jsou k dispozici krytá parkovací místa. Apartmány ve vilkách jsou mezonetové
s vnitřním schodištěm, mají TV, myčku, pračku,
mikrovlnnou troubu, klimatizaci (mimo přízemí,
za poplatek). V přízemí se nachází obývací část
a terasa, v mezipatře 2 ložnice a v podkroví třetí
ložnice.

 

49 villaggio FABIENNE

(Caorle Porto Santa Margherita)

D
Menší villaggio je tvořeno deseti vilkami s bazénem. Klientům jsou k dispozici parkovací místa.
Apartmány ve vilkách jsou mezonetové, v přízemí a prvním patře s vnitřním schodištěm, jsou
účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení,
TV, některé navíc na vyžádání mikrovlnnou troubu, pračku, trezor nebo klimatizaci (za poplatek). V přízemí se nachází obývací část, v patře
všechny 3 ložnice a velký balkon.

 

61 vilka Vivaldi

(Caorle Porto Santa Margherita)

Moderní hotel AMBASSADOR***s
(Via G. da Verazzano) leží nedaleko soukromé pláže i centra letoviska. Klientům
nabízí venkovní bazén s dětskou částí,
wellness se saunou, tureckou lázní, bazénem, Kneippovým chodníkem, zážitkovými sprchami a relaxační zónou. Na
střeše se nachází solární terasa s lehátky a vířivkou. Dále je klientům k dispozici
recepce, výtah, bar s terasou, restaurace, snídaňový sál a parkoviště (omezená
kapacita). Pěkně vybavené pokoje mají
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, trezor, Wi-Fi, klimatizaci a balkon.
Pokoje Living jsou pouze dvoulůžkové,
pokoje Family jsou prostornější až pro 4
osoby. Junior Suite jsou tvořeny dvěma
místnostmi.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
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Living

Family

snídaně

polopenze

all inclusive

Junior Suite

snídaně

polopenze

all inclusive

snídaně

polopenze

all inclusive

A

16. 05. – 23. 05.

8300

11320

13910

9010

12030

14620

11440

14460

17050

B

23. 05. – 04. 07.
05. 09. – 12. 09.

9070

12090

14680

9930

12950

15540

12520

15540

18130

C

04. 07. – 11. 07.

10360

13380

15970

11220

14240

16830

13630

16650

19240

D

11. 07. – 08. 08.
29. 08. – 05. 09.

10580

13600

16190

11440

14460

17050

13820

16840

19430

E

08. 08. – 29. 08.

12740

15760

18350

13600

16620

19210

15980

19000

21590

F

12. 09. – 19. 09.

7990

11010

13600

8640

11660

14250

11010

14030

16620

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo all inclusive (snídaně formou bufetu, polopenze výběr z menu bez nápojů, all inclusive výběr z menu
včetně vody, nealko, vína a piva, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 53.
»» Slevy 3. a 4. osoba (mimo Living): 4-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Děti do 4 let povinně za poplatek 300 Kč/den (bez postýlky,
postýlka za příplatek 10 €/den).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 19:00 hod. / kdykoli 08:00 - 10:00 hod. min. pobyt 5 nocí.

Řadová vila se nachází v klidné části letoviska.
Účelně vybavený apartmán má dvojí sociální
zařízení, TV, pračku, mikrovlnnou troubu, klimatizaci, zahradu s krbem a balkon.
Více informací najdete na
caorlepsm.azzurro.cz

Veneto
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Caorle Lido Altanea

25

Residence Ai Tamerici

D

»» caorlelidoaltanea.azzurro.cz
Caorle Lido Altanea

více na azzurro.cz

B bilo 4/5

C trilo 6

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

7600

8980

B

23. 05. – 30. 05.
29. 08. – 05. 09.

12570

14390

C

30. 05. – 20. 06.

13710

15540

D

20. 06. – 27. 06.

15760

17820

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

18730

21480

F

04. 07. – 01. 08.

20110

22850

G

01. 08. – 22. 08.

20910

23840

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 29.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 29.08.

 

22 residence LARICI (Caorle Lido Altanea)

Bez časového omezení:
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05., 13.06. - 20.06. a 12.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 11.07. a 22.08. - 12.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06. a 12.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 19.09.
»» 14=12 v období 27.06. - 11.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 08.08. a 15.08. - 29.08.
Nedávno postavená residence se nachází
v centru letoviska. Klientům nabízí výtah a na
oploceném pozemku bazén pro dospělé, dětský bazén, solární terasu s lehátky, dětské hřiště, společné barbecue a parkovací místo pro
každý apartmán. Moderně vybavené apartmány
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi, klimatizaci a zahrádku
v přízemí (B1) nebo balkon (B2, C2).

 

23 residence QUERCIA

(Caorle Lido Altanea)

Nedávno postavená residence AI TAMERICI (Viale dei Gabbiani) leží nedaleko obchodní galerie s restauracemi a dětského hřiště. Na vlastním pozemku má bazén pro dospělé a menší dětský
bazén, solární terasu a krytá i nekrytá parkovací místa. Klientům je k dispozici výtah, ve společných
prostorách a u bazénu Wi-Fi, animace pro děti a zdarma vláček na pláž. Všechny apartmány jsou
moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, kávovar, klimatizaci a v přízemí
zahrádku nebo v patře prostorný balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 700 m; ubytovací kanceláře 160 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí případně s dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

18

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40
€/týden (15.05 - 06.06. a 05.09. - 20.09.), 60 €/týden (06.06. - 05.09.),
vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 30.05. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05. 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

Residence Ai Salici

V centru letoviska se nachází residence, která
představuje několik budov s apartmány, obchůdky a restauracemi. Na střeše residence nabízí bazén pro dospělé s dětskou částí a solární
terasu. Na náměstíčku u residence se nachází
prádelna na žetony. Ve společných prostorách
a u bazénů je k dispozici Wi-Fi, dále animace pro děti, krytá a nekrytá parkovací místa
a zdarma vláček na pláž. Apartmány mají vlastní
sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci a balkon nebo
malou zahrádku.

 

23 residence FARNIE (Caorle Lido Altanea)

D

B bilo 4

C trilo 6

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

8060

9210

B

23. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

12570

14170

C

06. 06. – 20. 06.

13710

15990

D

20. 06. – 27. 06.

15990

19420

E

27. 06. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

18730

22160

F

01. 08. – 22. 08.

20010

23610

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 22.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 22.08.

Residence se nachází nedaleko obchodní pasáže, má vlastní bazén pro dospělé s dětskou
částí, solární terasou a dětské hřiště. Ve společných prostorách a u bazénů je k dispozici
Wi-Fi, krytá a nekrytá parkovací místa a zdarma
vláček na pláž. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, fén, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar, klimatizaci a balkon nebo malou
zahrádku.
Více informací najdete na
caorlelidoaltanea.azzurro.cz
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Bez časového omezení:
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» 14=12 v období 27.06. - 11.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 08.08. a 15.08. - 29.08.
Menší residence AI SALICI (Viale dei Gabbiani) se nachází v centru letoviska, v dosahu obchodní
galerie a dětského hřiště. Skládá se z apartmánových domů s výtahy, které obklopují bazén s dětskou
částí a vytváří tím oázu klidu a soukromí. Ve společných prostorách je Wi-Fi, pro děti jsou pořádány
animace. Klientům je k dispozici zdarma vláček na pláž. Pěkně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, kávovar, klimatizaci. Typ bilo je vždy mezonetový s vnitřním schodištěm
a menší terasou v přízemí, typ trilo je v patře s balkonem. Ke každému apartmánu náleží kryté nebo
nekryté parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kanceláře 250 m.
»» bilo (42 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro:
ložnice s manželskou postelí.
»» trilo (52 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 €/
týden (15.05 - 06.06. a 05.09. - 20.09.), 60 €/týden (06.06. - 05.09.), vše
na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 30.05. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05. 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.
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32

Villaggio A Mare

D

Caorle Lido Altanea
»» caorlelidoaltanea.azzurro.cz
Caorle Lido Altanea

apartmán
HR bilo 4
Nedávno vybudované villaggio A MARE (Via delle Rondini) je sestaveno
z apartmánů a řadových či polořadových vilek, klientům nabízí velký bazén
s hydromasáží a s prostornou dětskou částí. U bazénu jsou k dispozici slunečníky a lehátka. Villaggio je protkáno stezkami pro pěší a množstvím zeleně. U vstupu do villaggia se nachází menší náměstí s recepcí, obchůdky,
restaurací, barem a dětskou hernou. U bazénu a náměstí je Wi-Fi. Klientům
je nově k dispozici zdarma minibus na pláž (cca od poloviny května do poloviny září). Parkovací místo je zajištěno pro každý apartmán na kraji villaggia na
parkovišti nebo v garážích. Apartmány typu HR a IR se nacházejí v budovách
u recepce (mimo oplocený areál). Apartmány H a I jsou buď u bazénu nebo
u amfiteátru, mezi nimi v centrální části villaggia se nachází typy L6 a M8.
Typ HR a IR je vždy v patře s balkonem. Apartmány H a I jsou v patře s balkonem nebo v přízemí s terasou a zahrádkou. Vilky L a M jsou mezonetové
s vnitřním schodištěm a v přízemí mají terasu a zahrádku, typ M navíc terasu
v patře s lehátky. Všechny typy apartmánů či vilek mají vlastní sociální zařízení
(typ L dvojí, M trojí), TV/SAT, mikrovlnnou troubu, myčku (mimo typy HR a H),
trezor, pračku, připojení k internetu, telefon a klimatizaci. Pro každý apartmán
či vilku je vyhrazen 1 slunečník a 2 lehátka u bazénu i na pláži.
»» Vzdálenost od: pláže 450 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem (H 4/5), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem, 1. patro: ložnice s manželskou postelí a ložnice se dvěma lůžky, 2.
patro: ložnice s manželskou postelí
24

vilka

IR trilo 6 H bilo 4/5

I trilo 6

L trilo 6

M quadri 8

10760

12650

14730

17560

16900

15540

18840

21360

24280

17670

22920

20200

24860

26990

28740

27. 06. – 11. 07.

23110

28940

26020

31070

34180

39620

11. 07. – 22. 08.

28860

34600

32690

37850

43010

50840

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 03. 10.

9250

11520

B

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

14370

C

20. 06. – 27. 06.
22. 08. – 05. 09.

D
E

více na azzurro.cz

 

31 villaggio SANT’ANDREA

(Caorle Lido Altanea)

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» 7=5 v období 25.04. - 16.05. a 05.09. - 03.10.
»» 7=6 v období 23.05. - 13.06.
»» 14=10 v období 25.04. - 09.05. a 05.09. - 03.10.
»» 14=12 v období 30.05. - 27.06.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, závěrečný
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), plážový servis (15.05. - 15.09.), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, židlička 10 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., ručníky 4 €/os., vše
na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod., kdykoli v období do
30.05. a od 06.09. min. pobyt 4 noci.

Residence Frassinelle

D
B bilo 5

C1 trilo 7

C2 trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

10130

12660

11510

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

13710

17140

15990

C

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

17360

21480

20110

D

20. 06. – 27. 06.

21020

26270

24680

E

27. 06. – 04. 07.

22940

29910

27430

F

04. 07. – 29. 08.

24740

32610

30130

Nedávno vybudované villaggio nabízí klientům
velký bazén, dětský bazén, prostornou solární
terasu se slunečníky a lehátky a dětské hřiště.
U bazénu je Wi-Fi. K dispozici je také recepce
a denní i noční hlídač. Villaggio je protkáno stezkami pro pěší a množstvím zeleně, parkování je
zajištěno pro každý apartmán na okraji villaggia.
K dispozici je také garážové stání. Moderně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení,
TV/SAT, pračku, myčku, mikrovlnnou troubu,
trezor, klimatizaci a zahrádku v přízemí nebo
terasu v patře.

 

30 villaggio LAGUNA BLU

(Caorle Lido Altanea)

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 29.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 29.08.
Bez časového omezení:
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» 14=12 v období 27.06. - 11.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 18.07. a 15.08. - 29.08.
V centru letoviska a v blízkosti galerie Quercia se nachází residence FRASSINELLE (Viale dei Gabbiani), tvořená čtyřmi vilami. Klienti zde mají k dispozici zahradu, parkovací místo a možnost užívání
bazénu a Wi-Fi v sousední residenci Larici. Klientům je k dispozici zdarma vláček na pláž. Každá vila
má 6 apartmánů, které jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, kávovar,
mikrovlnnou troubu a klimatizaci. Apartmány typu bilo jsou mezonetové, apartmány typu trilo jsou v přízemí se zahrádkou (typ C1) nebo v prvním patře s terasou (typ C2) a mají dvojí sociální zařízení a krb.
»» Vzdálenost od: pláže 400 m; ubytovací kanceláře 260 m.
»» bilo (45 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro:
ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40
€/týden (15.05. - 06.06. a 05.09. - 20.09.), 60 € (06.06. - 05.09.), vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 30.05. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05. 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

Moderní villaggio leží přímo u privátní pláže
a klientům nabízí bazén pro dospělé s dětskou
a hydromasážní částí, solární terasu s lehátky
a dětské hřiště. Nově a moderně vybavené
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
připojení k internetu, telefon, pračku, myčku,
trezor, klimatizaci a balkon v patře či zahrádku
s venkovním posezením. Ke každému apartmánu náleží kryté parkovací místo.
Více informací najdete na
caorlelidoaltanea.azzurro.cz
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Residence Mimose

D

»» caorlelidoaltanea.azzurro.cz

Vláček

A

8520

10590

B

23. 05. – 30. 05.

13250

15760

C

30. 05. – 20. 06.

15080

18280

D

20. 06. – 27. 06.

18280

23300

E

27. 06. – 29. 08.

22940

28780

F

29. 08. – 05. 09.

16450

19190

Bez časového omezení:
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05., 13.06. - 20.06. a 12.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 11.07. a 22.08. - 12.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06. a 12.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 19.09.
»» 14=12 v období 27.06. - 11.07. a 15.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 08.08.

V provozu:
denně 09.00 - 12.30 hod. a 15.30 - 18.45 hod.
v cca 20 min. intervalech

Park určený k zábavě malých i velkých. Mezi
oblíbené atrakce patří například dráha pro mini
- car, trampolíny a skákací hrady.

C2 trilo 7

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 29.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 29.08.

Pohodlné spojení s pláží zajišťuje bezplatný vláček, který v pravidelných intervalech objíždí celé
letovisko. Zastávky jsou od sebe vzdáleny cca
100 m a jsou viditelně označeny.

Zábavní park

B2 bilo 5
25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

Nově postavená residence MIMOSE (Viale dei Gabbiani) leží v centru letoviska, nedaleko obchodní galerie. Na oploceném pozemku je klientům k dispozici bazén, solární terasa se slunečníky a lehátky, zahrada s dětským hřištěm a barbecue. Dále je k dispozici výtah a parkovací místo
pro každý apartmán. Moderně vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT,
trezor, kávovar, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi, klimatizaci a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 480 m; ubytovací kanceláře 100 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 €/
týden (15.05 - 06.06. a 05.09. - 20.09.), 60 €/týden (06.06. - 05.09.), vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 30.05. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05. - 06.06. a od
05.09. min. pobyt 4 noci.

Residence Pinetine - Robinia

D
B bilo 4

C trilo 6

C1 trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

8290

9440

9900

B

23. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

10740

12570

13250

C

06. 06. – 20. 06.

12340

13480

13940

D

20. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

13710

15760

16450

E

27. 06. – 25. 07.

16910

19420

20110

F

25. 07. – 22. 08.

17770

20460

21140

Minigolf

V blízkosti pláže a hned vedle Sporting Clubu
Altanea se rozprostírá 18 jamkové minigolfové
hřiště, upravené do podoby parku plného zeleně, jezírek a fontánek.

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 29.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 29.08.

Happy Arena

V blízkosti pláže, zábavních a sportovních parků se nachází Happy Arena, která hostí večerní
animační a divadelní programy a některé denní
zábavní programy.
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Nedaleko pláže se nachází residence PINETINE - ROBINIA (Viale dei Gabbiani), která se skládá
ze dvou sousedících budov, u kterých se nachází supermarket a restaurace. Obě residence mají ve
společných prostorách Wi-Fi, pro děti jsou pořádány animace. Klientům je k dispozici zdarma vláček
na pláž. K apartmánům náleží nekryté parkovací místo. Apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ C1
dvojí), fén, trezor, TV/SAT, kávovar a klimatizaci, jsou buď ve druhém patře s balkonem (typ B, C) nebo
mezonetové v přízemí se zahrádkou a v prvním patře s balkonem (typ B a C1).
»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kanceláře 10 m.
»» bilo (42 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
»» trilo 6 (54 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, menší ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo 7 (58 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro:
ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, menší ložnice se dvěma lůžky.

Bez časového omezení:
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» 14=12 v období 27.06. - 11.07. a 15.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 08.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40
€/týden (15.05 - 06.06. a 05.09. - 20.09.), 60 €/týden (06.06. - 05.09.),
vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 30.05. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05. 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

28.11.2019 18:53:21

17

Villaggio Giardini di Altea

D

Caorle Lido Altanea
»» caorlelidoaltanea.azzurro.cz
Caorle Lido Altanea

apartmán

vilka

B bilo 5

C trilo 7

B bilo 5

C trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

8290

10360

9210

11510

B

23. 05. – 30. 05.
29. 08. – 05. 09.

12570

14620

13710

17820

C

30. 05. – 20. 06.

13940

18050

15080

20110

D

20. 06. – 27. 06.

17360

21480

18730

23760

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

20110

23760

21020

26050

F

04. 07. – 22. 08.

21360

25860

22040

27880

Sporting club
Altanea

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 29.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 29.08.
Moderní villaggio GIARDINI DI ALTEA (Viale dei Gabbiani) leží nedaleko obchodní
galerie, na klidném místě v sousedství golfového hřiště. Villaggio se skládá ze tří samostatných identických částí Tigli, Olmi a Lecci. Jednotlivé části mají velký oplocený
pozemek plný zeleně, ke každé patří vlastní bazén pro dospělé a dětský bazén,
solární terasa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště a krytá i nekrytá parkovací místa. Ve
společných prostorách a u bazénu je Wi-Fi. Pro děti jsou pořádány animace, klientům
je k dispozici zdarma vláček na pláž. Apartmány se nachází v jednopatrových vilách
po 12 apartmánech nebo ve dvoupatrových residencích s výtahy. Apartmány ve vilách
jsou mezonetové s vnitřním schodištěm. Všechny apartmány jsou moderně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, kávovar, trezor, klimatizaci a balkon nebo
zahrádku.
»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kanceláře 470 m.
»» bilo (44 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» vilka bilo (44 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro: ložnice se třemi lůžky.
»» vilka trilo (60 m²) - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro: ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky.
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Bez časového omezení:
»» 7=4 v období 25.04. - 30.05. a 12.09 - 19.09.
»» 7=5 v období 30.05. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 06.06. - 13.06., 20.06. - 11.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=8 v období 25.04. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 14=9 v období 23.05. - 06.06.
»» 14=10 v období 05.09. - 19.09.
»» 14=11 v období 30.05. - 11.07. a 29.08. - 12.09.
»» 14=12 v období 04.07. - 08.08. a 22.08. - 05.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40 €/týden (15.05 06.06. a 05.09. - 20.09.), 60 €/týden (06.06. - 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období
do 30.05. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05. - 06.06. a od 05.09. min. pobyt
4 noci.

Residence Ai Ginepri

D
apartmán

vilka

B bilo 5

C trilo 7

C trilo 6

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

8060

9210

10590

B

23. 05. – 30. 05.

12570

14620

15760

C

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

14170

15760

17360

D

20. 06. – 27. 06.

16220

18730

20790

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

19420

21700

23760

F

04. 07. – 22. 08.

21360

24510

26540

A

V blízkosti pláže se nachází sportovní centrum
s hřišti na malou kopanou, volejbal, basketbal
a plážový volejbal. Klientům nabízí také tenisové
kurty s možností výuky a zapůjčení vybavení.
Každý týden jsou zde pořádány turnaje v kopané, volejbalu, basketbalu, plážovém volejbalu,
stolním tenise a petanque.

Jednorázové vstupné: 5 €
(6 hodin v rozmezí 08:00 – 14:00 a 14:00 – 20:00)

Týdenní rodinné vstupné: 15 €
(max. 4 osoby)
V ceně např. skupinové lekce tenisu (sleva 10 %
na individuální lekce), fotbal pro děti 5 – 13 let,
odpolední fotbalové turnaje hráčů od 14 let, tenisové kurty, plážový volejbal, víceúčelové hřiště
a stolní tenis.

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 29.08. - 26.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 29.08.

Oblíbená residence AI GINEPRI (Viale dei Cigni) leží nedaleko obchodní galerie s butiky a restauracemi. Na soukromém pozemku je k dispozici velký bazén a dětský bazén, solární terasa s lehátky
a slunečníky, dětské hřiště, kryté (pro apartmány typu residence) a nekryté parkoviště, ve společných
prostorách a u bazénu je Wi-Fi. Pro děti jsou pořádány animace. Klientům je k dispozici zdarma vláček na pláž. Všechny prostorné apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu, kávovar a klimatizaci. Apartmány v residenci mají v přízemí zahrádku nebo v patře
balkon, residence má výtah. Apartmány ve vilkách jsou mezonetové s vnitřním schodištěm a vlastní
zahrádkou.
»» Vzdálenost od: pláže 700 m; ubytovací kanceláře 170 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» vilka trilo - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, 1. patro:
ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky.
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Bez časového omezení:
»» 7=5 v období 25.04. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 06.06. - 13.06., 20.06. - 18.07. a 22.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 13.06. a 05.09. - 26.09.
»» 14=11 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» 14=12 v období 27.06. - 25.07., 25.07. - 08.08. a 22.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 18.07. - 01.08. a 01.08. - 29.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., postýlka 4 €/den, plážový servis 40
€/týden (15.05 - 06.06. a 05.09. - 20.09.), 60 €/týden (06.06. - 05.09.),
vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 30.05. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05. 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.
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Camping Marelago

D

»» caorlelidoaltanea.azzurro.cz

Coral 5

Caorle Lido Altanea

25. 04. – 30. 05.
05. 09. – 19. 09.

10130

B

30. 05. – 20. 06.

13250

C

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

14620

D

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

20110

E

11. 07. – 22. 08.

22040

A

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 10% v období 25.04. - 04.07. a 29.08. - 19.09.
»» sleva 5% v období 04.07. - 29.08.
Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06., 06.06. - 27.06. a 05.09.
- 19.09.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 25.07. a 29.08.
- 12.09.
»» 14=13 v období 18.07. - 08.08. a 15.08. - 05.09.

více na azzurro.cz

 

16 camping villaggio PRA’DELLE TORRI

(Caorle Lido Altanea)
Prostorný a pěkný camping MARELAGO (Via dei Cigni) se nachází v blízkosti pláže, na jedné straně se rozkládá přírodní park s jezerem, na druhé straně letovisko Lido Altanea s obchody a restauracemi. V campingu je
bazén s dětskou částí a solární terasou, recepce, prádelna (na žetony), ošetřovna, minimarket a bar. Pro klienty
je k dispozici Wi-Fi ve společných prostorách a zdarma vláček na pláž. Sportovní vyžití nabízí nedaleký Sporting Club Altanea. Dobře vybavené mobilhomy mají vlastní sociální zařízení (koupelnu s umyvadlem a sprchou
a samostatný záchod s umyvadlem), TV/SAT, klimatizaci, trezor, venkovní dřevěnou terasu se stolkem a židlemi
a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 100 - 260 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je
povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s kuchyňským koutem.

V

Klienty velmi oblíbený camping je ideálním
místem pro ty, kdo chtějí strávit dovolenou ve
znamení odpočinku, zábavy i sportovního vyžití.
Komplex se nachází na rozlehlém oploceném
pozemku (34 ha). Klientům nabízí olympijský
bazén, bazén pro dospělé, aquapark se skluzavkami, vodními hrami a vodní masáží, pirátský ostrov, dále lunapark s množstvím nafukovacích atrakcí a dráhou pro minikáry. Pro děti
je připraven Miniklub a Juniorklub s týmem
profesionálních animátorů. Mládeži je věnován
Activity park o rozloze více než 1500m2, vybavený skatepark s rampami i pro bmx, inline
brusle a s plochou pro parkour. Dále fotbalové hřiště, tenisová hřiště, hřiště pro košíkovou
i volejbal, plážový volejbal, stolní tenis, prostor
pro lukostřelbu a vybavená posilovna. V těsné
blízkosti kempu se nachází golfové hřiště s 18
jamkami (sleva 40% pro klienty villaggia). Součástí villaggia je 5 restaurací, snack bar, pizzerie,
zmrzlinárna, supermarket, kadeřnictví, novinový
stánek, bankomat, lékárna, lékařská služba (za
poplatek), půjčovna kol i obchod se suvenýry
a oblečením.

21

Hotel Maregolf****

D

Nový hotel MAREGOLF**** (Via dei Gabbiani) se nachází na atraktivním místě, v blízkosti pláže a golfového hřiště. Hotel má bazén pro dospělé a dětský bazén, solární terasu se slunečníky a lehátky, prostornou zahradu s dětským hřištěm, parkoviště a garáž (za
poplatek) spojenou s hotelem výtahem. Klientům je k dispozici recepce, výtah, restaurace
a bar u bazénu, za poplatek pak masáže. Pro děti jsou pořádány animace, na vyžádání
je k dispozici dětská postýlka, židlička a vanička. Hotel nabízí klientům slevy na golfové
hřiště Golf Club Pra’delle Torri, které je v sousedství hotelu. Moderně vybavené pokoje mají
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, minibar a klimatizaci. Mansarda (18 m²)

má manželskou postel s možností přistýlky a menší balkon bez výhledu na moře. Pokoje
Standard a Ideal (22 m²) mají manželskou postel, rozkládací dvougauč a balkon. Typ Standard má výhled do zahrady nebo na ulici, typ Ideal na golfové hřiště nebo na bazén. Na
vyžádání jsou možné i dva propojené pokoje Standard pro 4-6 osob (4 plně platící osoby)
s dvojím sociálním zařízením.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.

Mansarda

68

Standard

Veneto
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Ideal

snídaně

polopenze

plná penze

snídaně

polopenze

plná penze

snídaně

polopenze

plná penze

A

23. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

12240

14960

16770

12920

15640

17450

13370

16090

17910

B

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

12820

15520

17320

14170

16870

18660

15070

17770

19560

C

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

13720

16420

18210

15070

17770

19560

15970

18660

20460

D

11. 07. – 01. 08.

14840

17540

19340

16640

19340

21140

17540

20240

22040

E

01. 08. – 22. 08.

15270

17920

19690

17480

20140

21910

18370

21020

22790

Co potěší:
»» sleva 10% v období 23.05. - 12.09. při objednávce do 15.01.
»» sleva 10% v období 23.05. - 06.06. a 05.09. - 12.09. při objednávce od 16.01. do
28.02.
»» sleva 5% v období 06.06. - 05.09. při objednávce od 16.01. do 28.02.
»» sleva 5% v období 23.05. - 06.06. a 05.09. - 12.09. při objednávce od 29.02. do
31.03.

Více informací najdete na
caorlelidoaltanea.azzurro.cz

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., plážový servis 40 €/týden (15.05. - 06.06. a 05.09. - 19.09.), 60 €/týden (06.06.
- 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota 08:00
- 09:00 hod., kdykoli v období do 30.05. a od 12.09. min.
pobyt 3 noci.

Bez časového omezení:
»» 5=4 v období 23.05. - 06.06.
»» 7=6 v období 06.06. - 27.06. a 03.09. - 12.09.
»» 10=9 v období 06.06. - 12.09.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (formou bufetu, 1/2 l vody) na osobu
a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 53.
»» Příplatky: garáž 4 €/den, bezlepková strava 5 €/os./oběd nebo večeře, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 6-12 let ...50%, 13 let a výše ...30%. Dítě jako 3. osoba do 6
let zdarma (včetně lůžka a snídaně nebo polopenze), jako 4. osoba do 6 let zdarma
(včetně lůžka a snídaně nebo polopenze) v období 20.05. - 06.06. a 05.09. - 13.09.,
v období 06.06. - 05.09. ...50%, dítě do 6 let s plnou penzí 300 Kč/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 24:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v období 23.05.
- 29.05. a 07.09. - 12.09. min. pobyt 2 noci, v období 29.05. - 11.07. min. pobyt 4
noci, v období 11.07. - 07.09. min. pobyt 5 nocí.

28.11.2019 18:53:28

15

Villaggio Le Palme

D

Caorle Duna Verde
»» caorledunaverde.azzurro.cz
Caorle Duna Verde

více na azzurro.cz
5

Příjemné villaggio LE PALME (Via Burano) leží v klidné části, nedaleko pláže. Klientům nabízí
bazén s dětskou částí a parkovací místo pro každý apartmán. Mezonetové apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ B trilo 8 dvojí), TV, pračku a klimatizaci (pouze typ B trilo 8, na vyžádání,
za poplatek).
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kanceláře 480 m.
»» trilo 7 - 2 ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo 8 - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a dvěma výsuvnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
1

B trilo 7

B trilo 8

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

10860

11510

B

30. 05. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

18600

19910

C

13. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

21220

22190

D

27. 06. – 01. 08.

24480

26110

E

01. 08. – 08. 08.

25780

28720

F

08. 08. – 22. 08.

29880

30840

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 7 €/os., 10 €/dvoulůžko, klimatizace 0,45 €/kWh (pouze B trilo 8), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota 09:00 - 11:00 hod.

Camping Villaggio San Francesco

 residence COMETA (Caorle Duna Verde)

Čtyřpatrová residence leží přímo u pláže na
klidném místě, klientům nabízí zahradu, bazén
s dětskou částí a číslované parkoviště. Apartmány jsou jednoduše vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení, pračku (na vyžádání), TV a velkou terasu, některé navíc klimatizaci (za poplatek).
5

 villaggio PINETA (Caorle Duna Verde)

D
Premium 4

Velmi pěkný camping VILLAGGIO SAN FRANCESCO (Via Selva Rosata) se rozkládá na prostorném zalesněném pozemku o rozloze cca 32 ha, přímo u pláže dlouhé cca 400 m. Ve villaggiu
jsou k dispozici 4 bazény (mimo hlavní sezónu 1 vyhřívaný) se skluzavkami, vodními hrami, slunečníky a lehátky. Nachází se zde recepce, obchůdky, bar, restaurace, 2 pizzerie, rychlé občerstvení
a dětské hřiště. Klienti se mohou účastnit animací, her, sportovních aktivit, tanců a dalších programů. Za poplatek je dále k dispozici Wi-Fi, tenisové kurty, basketbalové, fotbalové a volejbalové
hřiště, petanque, minigolf, stolní tenis, prádelna, myčka aut, půjčovna kol a loděk a také vodní park
Centro Acquatico Garden, který nabízí 3 bazény se skluzavkami a hydromasážní částí a fitness
centrum. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální
zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a venkovní posezení na terase, pro každý je vyhrazeno
jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem, 5., 6. a 7. osoba za poplatek.
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A

25. 04. – 23. 05.

10130

B

23. 05. – 30. 05.

11050

C

30. 05. – 06. 06.

17500

D

06. 06. – 13. 06.

20110

E

13. 06. – 20. 06.

18280

F

20. 06. – 27. 06.

22850

G

27. 06. – 04. 07.

24680

H

04. 07. – 11. 07.

28330

I

11. 07. – 08. 08.

32380

J

08. 08. – 15. 08.

31990

K

15. 08. – 22. 08.

30160

L

22. 08. – 29. 08.

27420

M

29. 08. – 05. 09.

21930

N

05. 09. – 12. 09.

11970

O

12. 09. – 03. 10.

9210

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. - 7. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 25.04. - 30.05. a 12.09. - 03.10.
»» 7=5 v období 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 14.07. a 29.08. - 12.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 53.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, 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 do 30.05. a od 05.09. min. pobyt 3 noci, kdykoli v období 30.05.
- 27.06. min. pobyt 7 nocí.

Villaggio se nachází v klidné části a od pláže jej
dělí pouze piniový háj. Klientům nabízí řadové vilky se zahradou, venkovním krbem a parkovacím
místem. Apartmány jsou mezonetové s dvojím
sociálním zařízením, TV, pračkou, klimatizací (na
vyžádání, za poplatek) a balkonem.

5

 hotel PLAYA BLANCA***

s

(Caorle Duna Verde)

Hotel je ideálním místem pro rodiny s dětmi nebo
pro ty, kteří hledají místo pro klidnou dovolenou.
Leží uprostřed velkého oploceného pozemku
se vzrostlými stromy, od písčité pláže je oddělen živým plotem s brankou. Ve velké zahradě je
bazén s hydromasážní částí s lehátky a křesílky.
K vybavení hotelu patří oplocené parkoviště,
půjčovna kol, prosklená hala s Wi-Fi, barem
a výhledem do zahrady, místnost s TV/SAT, čítárna, dětský koutek a dětské hřiště. Ve čtvrtém
poschodí je klimatizovaná restaurace s terasou
s nádherným výhledem na moře. Pro pobyt
s malými dětmi lze zapůjčit dětskou postýlku,
židličku, vaničku, redukci na WC, přebalovací
pult, ohřívač lahví, v restauraci lze domluvit stravu
pro malé děti. Všechny pokoje jsou elegantně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, telefon,
trezor, klimatizaci a balkon. Pokoje s přímým výhledem na moře jsou za příplatek 8 €/pokoj/noc.
K dispozici jsou také propojené pokoje Suite pro
4 plně platící osoby.
Více informací najdete na
caorledunaverde.azzurro.cz
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Eraclea mare
čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

1

RESIDENCE DEI LECCI

71

12

RESIDENCE ADRIATICO, MOSCHINO

web

24

VILA MONICA, RESIDENCE DOGE, K3, PINETA, TREVI

web

2

RESIDENCE MIMOSE

web

13

VILKA GINEPRI, VILA ROSA

web

25

VILA TRAMONTO

web

3

GREEN RESIDENCE

web

14

VILLAGGIO MARCO POLO

web

26

VILLAGGIO TRENTATRE

web

4

VILA MARGHERITA, VILA VIOLE

web

15

RESIDENCE BELGIOIOSO, ISEPPI, RIALTO

web

27

RESIDENCE ROSSETTO

web

5

RESIDENCE I CICLAMINI

web

16

VILA NOVA

web

28

RESIDENCE PLAZA, DOGE

web

6

ERACLEA PALACE HOTEL****

73

17

RESIDENCE SOTTO IL PINO

72

29

RESIDENCE A VILKY HERMITAGE

web

VILA LAURA

web

18

RESIDENCE GABBIANO, VILA VIRGINIA, ALICE

web

30

VILLAGGIO ARCO

web

7

VILLAGGIO DANCALIA

web

19

VILA PAOLA

71

31

RES. CARAIBI, LUSSEMBURGO, CASAMARE, BARBAZZA

web

8

VILLAGGIO SETTEBELLO

web

20

RESIDENCE BERLINO, MARINA, GINESTRA

web

32

VILLAGGIO BALENO, VILA MINIVILLA

web

9

RESIDENCE CALYPSO

web

21

VILA BRAYES, VILA VERDE

web

33

CAMPING VILLAGE PORTOFELICE

73

10

RESIDENCE PIAVE, 2 PINI

web

22

RESIDENCE ZARO

web

34

BUNGALOWY BOSCOVERDE

72

11

VILA ANGELA, RESIDENCE CRISTINA

web

23

VILA ADRIANA, RESIDENCE MARINELLA, MERIDIANA, SILVANA

web

35

VILA CASA AL MARE

web

Eraclea Mare

• 655 km z Mikulova
• 600 km z Dolního Dvořiště
• 640 km z Ružinova

San Donà di Piave, dálnice A4
Tarvisio - Venezia

San Donà
di Piave (21 km)

Charakter pláže

Pobytová taxa

jemný, zlatavý písek, prostorná, volná i placená, privátní s plážovým servisem,
pozvolný vstup do moře.

Pro rok 2020 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2019: apartmány 0,60 €/os./den; campingy 0,60 €/os./den;
hotel 1,00 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.06. – 31.08., děti do 7 let zdarma.

Proč si vybrat Eraclea Mare...

V okolí najdete:

Eraclea Mare je již po léta držitelem Modré vlajky za čistotu moře a pláží, vstup do moře je pozvolný a pobyt zde
ideální pro rodiny s dětmi. Protože není příliš velké, nemohou se děti tak snadno ztratit ani v městečku, ani na pláži.

• aquapark Aquafollie (Caorle 13 km, viz str. 54)

Co někde může být nevýhodou, zde přináší výhodu. Eraclea Mare není tak zaplněná turisty, má příjemný lidský rozměr,
všechno je v docházkové vzdálenosti a nesetkáte se tu ani s větším množstvím aut. Je to příjemné a bezpečné letovisko.

• podmořský svět Sea Life (Jesolo Lido 20 km)

• aquapark Caribe Bay (Jesolo Lido 20 km, viz str. 83)

V posledních letech bylo v letovisku vystavěno mnoho nových komplexů, které jistě splní vaši představu vysokého
standardu ubytování. Rádi vám při jejich výběru pomůžeme.

Napsali jste nám:

Eraclea Mare je jednak typickým moderním letoviskem severní Itálie s dostatkem kaváren, restaurací i obchodů,
zároveň si ale zachovává klid a pohodu malých a milých míst. V posledních letech dostalo letovisko impuls výstav
bou mnoha nových residencí a prostorných villaggií. I díky tomu mnoho takových apartmánů splňuje nejnáročnější
kritéria na úroveň bydlení. Tím spíše, že nestojí daleko od pláže a od centra. K hezké rodinné dovolené vám tu
chybět nic nebude, za zábavou a za nočním životem s diskotékami je však nutno zajet do nedalekých Jesolo Lido
nebo Caorle.

„Jsme rádi, že jsme si u vás našli tohle místo. Nechtěli jsme jezdit nikam daleko, ale měli jsme trochu
strach z čistoty moře a z přelidněných pláží severní
Itálie. Nakonec jsme byli moc spokojení a bylo zbytečné se bát. Moře bylo čisté a Eraclea Mare svým
klidem a velikostí pro nás tak akorát.“
Vít a Františka, Liberec

Víte, že:
• v Eraclea Mare máme delegátku, která vám ráda pomůže, když budete potřebovat?
• na místě nabízíme řadu organizovaných výletů i s českým doprovodem?
• do Eraclea Mare s námi dojedete naším autobusem s kvalitou Fun&Relax firmy RegioJet (více str. 6 - 7)?
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Residence Dei Lecci

Eraclea Mare
»» eracleamare.azzurro.cz
Eraclea Mare

Residence DEI LECCI (Via dei Lecci) se rozkládá na soukromém pozemku, nacházejícím se na klid
ném místě, ale přitom nedaleko centra. Od pláže ji dělí piniový háj. Apartmány typu bilo jsou umístěny
ve dvoupatrových řadových vilkách, a to buď v přízemí nebo v patře s terasou. Apartmány typu quadri
se nacházejí v třípatrových rohových vilkách s větší zahrádkou. Všechny apartmány mají vlastní sociál
ní zařízení (typ quadri trojí), TV, některé pračku a klimatizaci (na vyžádání, za poplatek). Ke každému
apartmánu náleží parkovací místo.

D quadri 9

A

28. 03. – 18. 04.
19. 09. – 26. 09.

4840

8880

B

18. 04. – 09. 05.
05. 09. – 19. 09.

8450

12400

C

09. 05. – 30. 05.
29. 08. – 05. 09.

9370

15010

D

30. 05. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

13710

18440

E

27. 06. – 01. 08.

15310

23500

F

01. 08. – 22. 08.

20240

26660

více na azzurro.cz

5

»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 56 € (bilo), 85 € (quadri),
pobytová taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: postýlka 21 €/týden, klimatizace 42 €/týden, plážový ser
vis cca 15 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:30 hod.

»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kanceláře 250 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, chodba s nikou a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - přízemí: obývací pokoj s kuchyní, 1. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou
postelí, 2. patro: ložnice se dvěma manželskými postelemi a dalším lůžkem.
19

A bilo 6

 residence I CICLAMINI (Eraclea Mare)

Nedávno postavená třípatrová residence leží
nedaleko centra. Klientům nabízí výtah, na sou
kromém pozemku bazén a parkoviště. Všechny
apartmány jsou moderně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, pračku, TV, klimatizaci (za po
platek) a terasu. Ke každému apartmánu náleží
parkovací místo.

 

10 residence PIAVE (Eraclea Mare)

D

Vila Paola

m)

Menší residence leží v klidné části a od pláže ji
dělí pouze piniový háj. Klientům nabízí jednodu
še, ale účelně vybavené apartmány s vlastním
sociálním zařízením, TV a balkonem. Typ trilo má
navíc pračku, typ bilo klimatizaci. Ke každému
apartmánu náleží parkovací místo.

 

22 residence ZARO (Eraclea Mare)

Vila PAOLA (Via Della Pineta) složená ze 4 apartmánů se nachází v piniovém háji poblíž pláže
a cca 200 m od centra. Prostorné a jednoduše vybavené apartmány mají dvojí sociální zařízení
a terasu v patře nebo venkovní posezení v přízemí. Ke každému apartmánu náleží 2 parkovací
místa.
»» Vzdálenost od: pláže 80 m; ubytovací kanceláře 310 m.
»» quadri - 3 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s menším rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» penta - 2 ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkláda
cím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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quadri 8

penta 10

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

10860

11510

B

30. 05. – 13. 06.

12400

13060

C

13. 06. – 27. 06.

20240

21220

D

27. 06. – 25. 07.

27420

28070

E

25. 07. – 01. 08.

28720

30350

F

01. 08. – 22. 08.

30520

31800

G

22. 08. – 29. 08.

19260

20240

H

29. 08. – 05. 09.

13710

14690

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 85 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 4 €/os., ručníky 2 €/os., vše
na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:30 - 19:00 hod. / sobota 09:00 - 10:00 hod.

Menší residence leží v těsné blízkosti pláže.
Klientům je k dispozici společná prádelna. Jed
noduše, ale funkčně vybavené apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV a terasu v přízemí
nebo balkon v patře. Ke každému apartmánu
náleží parkovací místo.
Více informací najdete na
eracleamare.azzurro.cz

Veneto

71

28.11.2019 18:54:28

Eraclea Mare

34

D

Bungalowy Boscoverde

»» eracleamare.azzurro.cz
Eraclea Mare

trilo 5

více na azzurro.cz

 

25 vila TRAMONTO (Eraclea Mare)

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

9870

B

30. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

12080

C

06. 06. – 27. 06.

17300

D

27. 06. – 25. 07.

22520

E

25. 07. – 01. 08.

23170

F

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

23660

G

08. 08. – 15. 08.

25060

H

22. 08. – 29. 08.

16320

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 28.02.
»» sleva 2% při pobytu min. 14 nocí

Vila složená z několika apartmánů se nachází
v piniovém háji poblíž pláže a asi 200 m od cen
tra. Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV, klimatizaci, některé mikrovln
nou troubu nebo pračku, balkon v prvním patře
nebo venkovní posezení v přízemí. Ke každému
apartmánu náleží parkovací místo.

 

20 residence BERLINO (Eraclea Mare)

Bungalowy BOSCOVERDE (Via della Pineta) leží v piniovém háji, jen pár kroků od pláže. Všechny bungalowy
jsou jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, verandu nebo zahrádku a parkovací místo,
některé mají TV nebo klimatizaci (na vyžádání, za poplatek).
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kanceláře 620 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s výklopným lůžkem nebo gaučem
a kuchyňským koutem.
17

»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, ply
nu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 65 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/týden, klimatizace 35 €/týden,
ložní prádlo 4 €/os., ručníky 2 €/os., vše na vyžádání při re
zervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30
€/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:30 - 19:00 hod. / sobota
09:00 - 10:00 hod.

D

Residence Sotto il Pino

Residence leží v centrální části letoviska, poblíž
obchodů a služeb a nedaleko pláže. Apartmány
jsou jednoduše, ale účelně vybaveny. Mají vlast
ní sociální zařízení, TV, klimatizaci (typ mono, za
poplatek) a menší terasu v přízemí (mono) nebo
balkon v patře (trilo). Apartmán typu trilo má na
víc pračku a mikrovlnnou troubu.

 

21 vila BRAYES (Eraclea Mare)

Čtyřapartmánová vila leží v piniovém háji, ne
daleko pláže. Klientům je k dispozici společná
oplocená zahrada a parkovací místo. Apartmány
mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV, některé
klimatizaci (za poplatek) a balkon v patře nebo
venkovní posezení v přízemí.
Více informací najdete na
eracleamare.azzurro.cz
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bilo 4

bilo 5

trilo 6

A

04. 04. – 23. 05.

10030

11180

10860

B

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 10. 10.

10030

11180

12070

C

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

14360

16480

19260

D

04. 07. – 08. 08.

17820

20730

25300

E

08. 08. – 22. 08.

20750

23610

28910

F

22. 08. – 29. 08.

16160

18600

22360

Co potěší:
»» sleva 500 Kč při pobytu min. 14 nocí
»» sleva 1000 Kč při pobytu min. 21 nocí
»» sleva 1500 Kč při pobytu min. 28 nocí
»» 21=14 v období 01.04. - 06.06. a 05.09. - 10.10.

A

B

C

D

E
Příjemná residence SOTTO IL PINO (Via Lungomarina) leží v piniovém háji, nedaleko pláže. Na
prostorném pozemku je klientům k dispozici bazén, dětský bazén a parkovací místo. Apartmány
mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek) a balkon v patře nebo terasu
v přízemí. Některé mají navíc klimatizaci (na vyžádání, za poplatek). Apartmány typu trilo mohou být
mezonetové.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kanceláře 390 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně s dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvou
gaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek
třiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo),
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 100 €, v případě pobytu se psem 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 11 €/os., Wi-Fi 25 €/tý
den, klimatizace 6 €/den (bilo), 7 € (trilo), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
30 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 13.06. a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

28.11.2019 18:54:30
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D

Camping Village Portofelice

Eraclea Mare
»» eracleamare.azzurro.cz

Suite home 4 Maxi home 4

Velmi pěkný a moderní camping VILLAGE PORTOFELICE (Viale dei Fiori) se nachází na okraji
letoviska a je obehnaný piniemi. Klientům je k dispozici recepce, bazénový komplex s bazénem pro
dospělé, dětským bazénem, fitness bazénem, bazén se dvěma tobogány, 2 hydromasážní bazény,
dále pak restaurace, pizzerie, bar, supermarket, půjčovna kol (za poplatek), prádelna (na žetony), Wi-Fi
a bohaté animační programy pro děti i dospělé. Najdete zde 2 hřiště na malou kopanou, tenisový kurt,
stolní tenis, basketbalové hřiště, hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště, velké hřiště s nafukovacími
prolézačkami a hernu (za poplatek) a nově i mini golf (za poplatek). Všechny typy ubytování mají vlastní
sociální zařízení, TV/SAT, trezor, mikrovlnnou troubu (mimo Suite Home), Wi-Fi, klimatizaci, parkovací
místo a venkovní posezení. Gold Caravan má navíc barbecue. Na vyžádání jsou k dispozici i zděné
Bungalowy nebo vilky typu Chalet s vlastní oplocenou zahrádkou.
»» Vzdálenost od: pláže 250 - 700 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Suite home (17 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma gauči, kuchyňský kout
na kryté verandě.
»» Maxi home (22 m²) - ložnice s manželskou postelí, pokoj se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem. 5. osoba za poplatek.
»» Gold home (36 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 pokoje se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau
čem a kuchyňským koutem. 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

V

Gold home 4

A

16. 05. – 23. 05.
12. 09. – 19. 09.

8290

9760

12900

B

23. 05. – 30. 05.

15030

18070

24050

C

30. 05. – 13. 06.
18. 07. – 01. 08.

24130

28880

37650

D

13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

19560

23530

31120

E

20. 06. – 11. 07.

17730

21390

28510

F

11. 07. – 18. 07.

22300

26740

35040

G

01. 08. – 22. 08.

30220

34360

44260

H

22. 08. – 29. 08.

25870

30450

39540

I

05. 09. – 12. 09.

13680

16410

21820

Eraclea Mare

»» V ceně: pronájem ubytovací jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, ložní prádlo, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neu
klidí sami, kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €/pobyt, po
bytová taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: polopenze 25 €/os./den, plná penze 35 €/os./den,
all inclusive 48 €/os./den, děti 3-8 let: polopenze 10 €/os./den, plná
penze 13 €/os./den, all inclusive 23 €/os./den, osoba navíc 190 Kč/
den v období 16.05. - 25.05. a 09.09. - 19.09., 335 Kč/den v období
25.05. - 30.05., 15.06. - 13.07. a 31.08. - 09.09., 455 Kč/den v období
30.05. - 15.06. , 13.07. - 01.08. a 24.08. - 31.08., 550 Kč/den v období
01.08. - 24.08., 2 lehátka a slunečník u bazénu 7,50 €/den v období do
30.06. a od 03.09. a 12 €/den v období 01.07. - 02.09., dětská postýlka
nebo židlička 4 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: Suite Home středa, neděle, Maxi Home kdykoli mimo čtvr
tek, Gold Home úterý, sobota 17:00 - 19:00 hod. / 08:00 do 10:00 hod.

více na azzurro.cz

 

32 vilaggio ARCO (Eraclea Mare)
6

D

Eraclea Palace Hotel****

telefon, trezor, minibar, TV/SAT, připojení k internetu, klimatizaci a balkon. Pokoje Living
jsou pouze dvoulůžkové. Pokoje Harmony jsou prostornéjší, až pro 4 osoby. Pokoj Easy
Suite má 2 oddělené pokoje a kuchyňský kout, je vhodný pro pětičlennou rodinu. Pokoj
Family Suite je tvořen dvěma oddělenými pokoji a má dvojí sociální zařízení a 2 balkony.

Nedávno postavený ERACLEA PALACE HOTEL**** (Via Dei Lecci) leží na okraji pini
ového háje, který jej dělí od pláže. Klientům je k dispozici recepce, výtah, klimatizovaná
restaurace, snídaňový sál, bar, Wi-Fi, fitness, wellness se saunou a tureckou lázní, dětský
koutek, společná prádelna (za příplatek), parkoviště a garáž (za příplatek). Na střeše hote
lu se nachází solární terasa s vyhřívaným bazénem a dětským bazénem, třemi vířivkami
a panoramatickým výhledem. Moderně vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén,
Living

»» Vzdálenost od: pláže 420 m; ubytovací kancelář v objektu.

Harmony

Easy Suite

Family Suite

polopenze

all inclusive

polopenze

all inclusive

polopenze

all inclusive

polopenze

all inclusive

A

16. 05. – 23. 05.

12800

15600

14370

17180

15880

18690

16590

19400

B

23. 05. – 04. 07.
05. 09. – 12. 09.

14030

16840

15760

18570

17270

20080

18130

20940

C

04. 07. – 11. 07.

16440

19250

17980

20790

19680

22480

21100

23900

D

11. 07. – 08. 08.
29. 08. – 05. 09.

16840

19650

18350

21160

20080

22880

21590

24390

E

08. 08. – 29. 08.

19650

22450

21800

24610

22670

25470

23530

26340

F

12. 09. – 19. 09.

12310

15110

13820

16620

15330

18130

15980

18780

»» V ceně: polopenze nebo all inclusive (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr
z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový
servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 70.
»» Slevy 3. a 4. osoba (Harmony, Family), 3. - 5. osoba (Easy Suite): 6-11 let
(Harmony) ...50%, 2-11 let (Family, Easy Suite) ...50%, 12-17 let (Family, Easy Suite)
...30%, 18-99 let (Family, Easy Suite) ...20%. Děti do 5 let (Harmony), do 2 let (Family,
Easy Suite) zdarma.
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»» Příplatky: parkovací místo 5 €/den, prádelna na žetony 4 €, půjčovna kol 1,50 €/
hod., 5 € za 1/2 dne nebo 7 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 19:00 hod. / kdykoli 08:00 - 10:00 hod., min. pobyt
5 nocí.

Villaggio je tvořeno zděnými bangalowy, ležící
mi v piniovém háji, nedaleko pláže. Klientům je
k dispozici bazén v nedalekém hotelu Marilú
(za poplatek). Pěkně vybavené bungalowy mají
vlastní sociální zařízení, pračku, mikrovlnnou
troubu, klimatizaci a venkovní posezení. Ke kaž
dému bungalowu náleží parkovací místo.
Více informací najdete na
eracleamare.azzurro.cz
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Jesolo Centro

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

1

RESIDENCE PRIULA, GABBIANO

web

16

RESIDENCE LE PALME

web

29

RESIDENCE RENA BIANCA

web

46

RESIDENCE CASA LEA

web

2

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

web

3

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

4

17

HOTEL BOLIVAR***

83

30

RESIDENCE AURORA

web

47

RESIDENCE VICENZA

web

18

VILA KATY, NIKY

web

31

HOTEL VENEZIA & LA VILLETTA***

82

48

RESIDENCE PATTY

web

web

19

RESIDENCE FRANCESCA

web

32

RESIDENCE VILLA RITA

web

49

RESIDENCE NIKY

web

RESIDENCE LA RIVA

web

20

RESIDENCE ROSSINI

web

33

JESOLO GOLF CLUB

web

50

RESIDENCE VILLA SORAYA

web

5

RESIDENCE FARO, CORALLO

web

21

HOTEL SALUS****

83

34

HOTEL EXCELSIOR****

web

51

VILA NORMA

web

6

RESIDENCE NEMBER, DOMUS, BELVEDERE

web

22

MINI & MAXI HERON***

web

35

HOTE EDEN****

web

52

VILA ZENITH

81

7

HOTEL AMERICAN***

web

23

HOTEL HERON***

web

36

HOTEL VIENNA***s

web

VILA GIGLIO

81

8

RESIDENCE ITALY, SUISSE PALACE

web

HOTEL FLORIDA****

web

37

VILA BIANCA

web

VILA ALBA

web

9

RESIDENCE DREAM PALACE, HELVETIA, MARCONI

web

24

VILLAGGIO SOLEADO

web

38

RESIDENCE HILDEBRAND, ADRIANA

web

53

APARTHOTEL & RESIDENCE HESPERIA****

web

10

RESIDENCE LA PERLA, HOTEL NELSON***

web

25

web

39

RESIDENCE PAPAYA, SCHWEITZER

web

54

RESIDENCE SANTA MONICA

web

11

HOTEL LUXOR & CAIRO****s

web

HOTEL CESARE AUGUSTUS****s,
MONACO & QUISISANA****

55

HOTEL BRIONI MARE****, VILA GENEROSA

web

83

web

web

HOTEL HARRY’S***

VILA PAOLA

RESIDENCE AUGUSTUS

12

26

40

RESIDENCE INTERNAZIONALE, PARENZO

web

web

web

web

VILLAGGIO BORGO DEI FIORI

HOTEL LE SOLEIL****

HOTEL MANILA***

13

27

41

56

VILA RAUZI

web

web

web

web

RESIDENCE VERA CRUZ

HOTEL MIAMI***

RESIDENCE GIANNINA

14

28

42
43

AQUAMARINA VILLAGE

web

57

HOTEL LONDON***, HOTEL TRITONE***

web

15

BLU VILLAGE

web

44

HOTEL TOLEDO***

web

58

HOTEL ALBATROS***

web

45

HOTEL COLOMBO****

82

59

PARKHOTEL CELLINI****,
ALMAR RESORT & SPA*****

web

Jesolo Lido

• 665 km z Mikulova
• 610 km z Dolního Dvořiště
• 650 km z Ružinova

San Donà di Piave, dálnice A4
Tarvisio - Venezia

San Donà
di Piave (23 km)

Proč si vybrat Jesolo Lido...

V Jesolo Lido najdete:

Napsali jste nám:

Opalování na pláži je přes den jistě fajn, ale po večerech určitě přijde vhod
nejdelší pěší zóna v Evropě. Díky své délce zde najdete všechny druhy
obchodů, od nejlevnějších až po značkové, supermarkety a restaurace
(některé i s garantovanou bezlepkovou kuchyní).

• aquapark Caribe Bay
(více na straně 83)

Z mnoha místních atrakcí upozorňujeme především na největší aquapark
v Itálii, Caribe Bay, dříve nazývaný Aqualandia. Rozkládá se na ploše 80000
m2, má nejvyšší věž na bungee jumping v Evropě a byl zvolen 10x po sobě
nejlepším italským aquaparkem. Nadchne nejen děti, ale celou rodinu, protože
se v něm dá strávit celý den.

• akvárium Tropicarium

„Děkujeme za skvělou dovolenou. Moc dlouho
jsme ji plánovali a vybírali, protože to byla naše
první společná dovolená u moře, a chtěli jsme
vybrat dobře. Myslíme, že se nám to povedlo
a že můžeme Jesolo doporučit všem.
Často teď vzpomínáme na procházky ozářenými večerními ulicemi, kde pořád něco hrálo,
všude byla zábava, plno obchodů. A vlastně
ještě jedno nás moc potěšilo, jak byli všichni ti
Italové neskutečně vstřícní.
Ve všech obchodech se na vás usmívají a je
vidět, že se nestresují. Úplně jsme se do Itálie
zamilovali.“

V Jesolo Lido je nedaleko pláže golfový klub. Má tu výhodu, že v jeho areálu
se můžete i ubytovat a užívat si jak golfu, tak i blízké pláže nebo nakupování
na obchodní třídě.
Pro milovníky přírody můžeme doporučit celodenní výlety do okolních lagun,
při kterých můžete pozorovat bohaté ptačí populace. V letovisku jsou rozsáhlé
pěší i běžecké stezky, je protkané kilometry cyklistických cest, které vybíhají
do širokého okolí kolem lagun.

• lunapark New Jesolandia
• dětský park Gomma Piuma
• podmořský svět Sea Life
• 4 diskotéky
• 18jamkové golfové hřiště
• psí pláž Bau Bau Beach

Šimon a Veronika, Ostrava

V roce 2018 Jesolo Lido vyhlásilo akci Vše pro psa, kterou se chce prezen
tovat jako letovisko nakloněné všem turistům, přijíždějících se svými mazlíčky,
a nabídnout jim ty nejlepší podmínky pro společnou dovolenou.
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čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

60

HOTEL FALKENSTEINER*****

web

73

HOTEL CHRISTIAN***

web

83

RARK RESIDENCE

web

61

RESIDENCE BALI

web

74

RESIDENCE EL PALMAR

78

84

CAMPING PARCO CAPRARO

web

62

RESIDENCE GIARDINO, LARA

web

HOTEL ALTINATE***

80

85

HOTEL & RESORT GALLIA****s

web

63

PARK HOTEL BRASILIA ****s

web

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

web

86

RESIDENCE ARISTON

76

64

RESIDENCE BENELUX

77

75

HOTEL VIANELLO***

80

HOTEL BELLEVUE & RESORT****s

web

RESIDENCE I TULIPANI

web

76

RESIDENCE IL PANFILO

79

87

HOTEL PICOBELLO***

web

65

HOTEL CARAVELLE & MINI CARAVELLE***

web

RESIDENCE NAUTILUS

web

88

JESOLO CAMPING VILLAGE

76

66

RESIDENCE MICHELANGELO, RESIDENCE YORK

web

77

RESIDENCE SANTA FÉ

web

67

RESIDENCE AQUAMARINA

web

78

RESIDENCE COSTA DEL SOL

77

68

RESIDENCE RUBINO

web

79

HOTEL ORIENT & PACIFIC****

web

69

RESIDENCE MINI JET, MEXICO

web

80

RESIDENCE TORINO, DIPLOMATIC

web

HOTEL RUHL***, TERMINI****

web

81

RESIDENCE SAN NICHOLAS

79

70

VILA DANIELA

web

71

RESIDENCE ELLE

web

72

RESIDENCE SEMIRAMIS

web

82

HOTEL SANTIAGO***, RESIDENCE HOUSTON

web

RESIDENCE APOLLO

78

RESIDENCE BRIONI

web

Charakter pláže

Pobytová taxa

jemný, zlatavý písek, prostorná, převážně placená, menší část volná, pozvolný
vstup do moře. U hotelů a residencí, které mají plážový servis v ceně, je pláž privátní

Pro rok 2020 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2019: apartmány 1,00 €/os./den; campingy 1,00 – 2,00 €/os./den
hotel 1,50 – 4,00 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.06. - 30.09., děti do 10 let zdarma.

Protože většina turistů chce bydlet u pláže, nesahá Jesolo
Lido hluboko do vnitrozemí, ale je rozprostřeno podél 12 km
dlouhé pláže. Dělí se na 4 části, které jsou od sebe velmi odlišné a dají se v nich prožít různé typy dovolených. Proto je
důležité správně se rozhodnout pro tu vhodnou pro vás.

rezidence i pěkné soukromé apartmány v klidné ulici. Najdete zde
také vše potřebné pro zábavu i pro nákupy, ale v přijatelné míře. Je
to vhodná část pro příjemně strávenou dovolenou. Zároveň bychom
ji rádi doporučili těm turistům, kteří rádi jezdí s pejsky, protože zde
najdou skvělou psí pláž Bau Bau Beach.

Co hledáte vy? Zábavu nebo naopak klid? Chcete být blízko obchodních tříd? Jedete s dětmi nebo se psem?

Jak už z názvu vyplývá, nejrušnější je „Centro“. Nabízí jak rušné
obchodní třídy, které se na večer mění na pěší zóny, tak mnoho
zábavy pro malé i velké. V této části se nachází většina disko
ték a nočních podniků a pro rodinnou zábavu např. Tropicarium
Park, Sea Life, New Jesolandia a Pista Azzurra. Při vjezdu do
centra vás ohromí veliké nákupní centrum s nespočetnými ob
chody, ale také s McDonaldem nebo Burger Kingem. Centrální
část v posledních letech prochází bouřlivým vývojem a na mnoha
místech stojí nové, velmi elegantní apartmánové výškové resi
dence, ve vzdálenější pozici od moře vyrostla zase nová čtvrť
vilek s bazénem.

„Pineta“ je nejvýchodnější a zaručeně nejklidnější částí letoviska.
Můžete zde strávit odpočinkovou dovolenou obklopeni piniovými
háji. Je vhodná pro ty, kteří chtějí mít na dosah výhody velkého měs
ta a přitom mít výsady ubytování jako v lese a nedaleko od moře.
Také pláže jsou zde méně obsazeny výletníky a mnohdy se zde dají
najít místa k soukromí. I když nabízí všechny potřebné služby, zá
bavu a rušné obchodní třídy máte na dosah v sousední části „Est“
nebo přímo v centru letoviska, vzdáleném asi 7 km, kam se lze po
hodlně dopravit i veřejnou dopravou.
„Est“ je vlastně jak klidná, tak i slušně živá část. Nachází se zde
hodně různorodých ubytovacích kapacit, drahé, krásné hotely pří
mo na pláži i ty slušné a levnější, které stojí o kousek dál, elegantní

Víte, že:
• v Jesolo Lido máme
delegátku, která vám
ráda pomůže, když
budete potřebovat?
• na místě nabízíme řadu
organizovaných výletů
i s českým doprovodem?
• do Jesolo Lido s námi
dojedete naším
autobusem s kvalitou
Fun&Relax firmy
RegioJet (více str. 6 - 7)?

„Ovest“ je sice méně rušnou částí, ale i zde najdete nákupní třídu
s obchody a restauracemi v dostatečném množství. Děti bude kro
mě různých atrakcí přitahovat především rozlehlý aquapark Caribe
Bay nebo Adventure Golf. Za zmínku stojí také bludiště Le Messi.
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Jesolo Lido Pineta

88

D

Jesolo Camping Village

»» jesololidopineta.azzurro.cz

Premium 4

JESOLO LIDO PINETA

více na azzurro.cz

 

84 camping PARCO CAPRARO

(Jesolo Lido Pineta)

A

11. 04. – 16. 05.
12. 09. – 19. 09.

9210

B

16. 05. – 23. 05.

10130

C

23. 05. – 30. 05.

11880

D

30. 05. – 06. 06.

16450

E

06. 06. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

19190

F

13. 06. – 20. 06.

18280

G

20. 06. – 27. 06.

21930

H

27. 06. – 04. 07.

25590

I

04. 07. – 11. 07.

27420

J

11. 07. – 15. 08.

31480

K

15. 08. – 22. 08.

29240

L

22. 08. – 29. 08.

24680

M

05. 09. – 12. 09.

11050

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.
- 7. osobu)
»» sleva 625 Kč/mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 4=3 a 7=4 v období 18.04. - 30.05. a 12.09. - 19.09.
»» 7=5 v období 11.04. - 18.04. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.

Příjemný camping se nachází v klidné části a je
obklopený zelení. Od pláže jej dělí piniový háj,
kterým vede soukromá cesta na pláž. Klien
tům je k dispozici bazén, dětský bazén, solární
terasa se slunečníky a lehátky (za poplatek),
recepce s trezorem, bar, restaurace, pizzerie,
supermarket, posilovna, tělocvična, herna,
dětské hřiště, fotbalové hřiště, hřiště na bea
chvolley, basketbalové hřiště, animace, minic
lub, půjčovna kol (za poplatek), lékařské služby,
prádelna (za poplatek) a Wi-Fi (za poplatek).
Caravan Standard má zavedenou elektřinu,
malý kuchyňský kout s lednicí a 4plotýnkovým
vařičem na kryté, uzavíratelné verandě. Tekoucí
voda a sociální zařízení jsou společná v rámci
campingu, sprcha za poplatek (€0,50/30litrů).
Caravan Aqua a mobilhomy mají vlastní sociální
zařízení. Mobilhomy mají navíc TV a klimatizaci.
Ke každé ubytovací jednotce náleží jedno par
kovací místo.

Velmi pěkné JESOLO CAMPING VILLAGE (Viale Oriente) se nachází v klidné části letoviska, obklopené
piniovým hájem. Díky své poloze přímo u pláže a nabízeným službám je vhodné pro rodinnou dovolenou.
Klientům je k dispozici bazén pro dospělé s dětskou částí a se skluzavkami, solární terasa s lehátky, bar
u bazénu, restaurace s pizzerií, supermarket, dětské hřiště, volejbalové hřiště, stolní tenis, různé animační
programy a miniklub. Za poplatek pak fitness centrum, Wi-Fi (v některých částech kempu), prádelna a lé
kařské služby. Mobilhome je prostorný a pěkně vybavený, má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, barbecue
a venkovní posezení.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 270 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a ku
chyňským koutem. 5. - 7. osoba za poplatek.
86

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/
den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. 1 zvíře do 15 kg),
na dotaz, za poplatek 150 Kč/den + 600 Kč/pobyt za extra
úklid.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 30.05. a od 05.09. min. po
byt 3 noci.

D

Residence Ariston

 

87 hotel PICOBELLO*** (Jesolo Lido Pineta)

Rodinný hotel se nachází v nejklidnější části
letoviska a je obklopený piniovým hájem. Dří
vější hotel Hungaria má nyní nového majitele
a v letošním roce prošel částečnou renovací.
Klientům nabízí bazén, výtah, recepci, Wi-Fi.
klimatizovanou restauraci, bar a kryté, oploce
né parkoviště. Všechny pokoje jsou jednoduše
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, klimatizaci, trezor, telefon a balkon. Poko
je Family jsou prostornější, 4. lůžko je vždy na
patrové posteli.
Více informací najdete na
jesololidopineta.azzurro.cz
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B bilo 4

C trilo 5/6

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

6910

9210

B

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

10280

12570

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

11420

13710

D

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

12570

16450

E

11. 07. – 25. 07.

17820

20560

F

25. 07. – 08. 08.

19420

22390

G

08. 08. – 22. 08.

20010

22940

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03., min. pobyt 7 nocí
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 27.06. - 01.08.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 13.06. - 27.06. a 27.06. - 01.08.
Příjemná residence ARISTON (Via Francesco Foscari) leží v piniovém háji přímo u pláže, cca
500 m od obchodů a restaurací, do hlavního centra vzdáleného cca 3 km jezdí místní autobus.
V pětipatrové residenci je k dispozici výtah, prádelna, parkoviště a privátní pláž. Apartmány jsou
jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek),
trezor a balkon nebo terasu.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 8,7 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem nebo patrovou postelí, obývací
pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně s dalším lůžkem, ložnice s patrovou postelí,
obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plá
žový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sa
mi, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., ručníky 6 €/os., Wi-Fi
35 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.
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D

Residence Costa del Sol

Jesolo Lido Est
»» jesololidoest.azzurro.cz
Jesolo Lido Est

více na azzurro.cz

BAU BAU BEACH
A1 mono 4 A2 mono 4

Moderní bezbariérová residence COSTA DEL SOL (Via Altinate) na
cházející se pouhých 50 m od pláže přímo na promenádě, je vhodná
pro příjemnou rodinnou dovolenou. Klienti mají k dispozici bazén s dět
skou částí, recepci, Wi-Fi u bazénu, prádelnu (za poplatek) a parkoviště.
Apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV, klimatizaci a balkon
(mimo typu A2). Typy B1 a C1 jsou s přímým výhledem na moře, B2
a C2 s bočním výhledem. Na vyžádání jsou možné i apartmány s bez
bariérovým přístupem.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář 4,5 km.
»» mono - obývací pokoj se dvěma rozkládacími dvougauči a kuchyň
ským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí případně s dalším lůžkem, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
64

B1 bilo 5

B2 bilo 4

C1 trilo 6

C2 trilo 6

5860

7470

6680

9240

8750

9370

8780

12500

11910

14260

13280

12500

11910

15830

15050

19390

18600

13. 06. – 20. 06.

10930

10440

14690

13680

18020

17040

E

20. 06. – 27. 06.

14360

13770

18180

17200

21410

20600

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

17400

16250

22000

20400

25000

24150

G

04. 07. – 01. 08.

19390

18380

25560

24480

31240

29340

H

01. 08. – 22. 08.

20910

20110

26890

25890

32000

30870

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

6480

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

C

30. 05. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

D

Co potěší:
Při objednávce do 31.03.:
»» sleva 5% min. pobyt 7 nocí
»» 7=5 v období 23.05. - 30.05. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 11.07. a od 29.08.
Bez časového omezení:
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06. a od 29.08.
»» 14=12 v období 30.05. - 11.07. a 15.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 08.08. a 08.08. - 22.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 50 €/týden, závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 30.05. a od
12.09. min. pobyt 4 noci.

D

Residence Benelux
G mono 3

H bilo 4/5

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

5300

5990

B

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

8680

10970

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

10510

12570

D

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

12110

13480

E

11. 07. – 25. 07.

15310

17820

F

25. 07. – 08. 08.

17590

20330

G

08. 08. – 22. 08.

17990

21810

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03., min. pobyt 7 nocí
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06. a 27.06. - 01.08.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 13.06. - 27.06. a 27.06. - 01.08.
Pětipatrová residence BENELUX (Via Sacile) je díky své poloze v klidné zóně ve východní
části letoviska a nedaleké privátní pláži vhodná pro rodiny s dětmi. V přízemí residence se na
chází pizzerie, v blízkém okolí pak různé obchůdky a restaurace. Klientům je k dispozici výtah,
bazén se solární terasou a parkoviště (omezená kapacita). Všechny apartmány jsou jednoduše
a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), klimatizaci
(za poplatek) a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kanceláře 5,2 km.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, gaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., ručníky 6 €/os.,
klimatizace 35 €/týden, Wi-Fi 35 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

Pro klienty, kteří chtějí trávit dovolenou v letovis
ku Jesolo Lido ve společnosti svých čtyřnohých
miláčků, je v letovisku Jesolo Lido k dispozici
speciální psí pláž. Ta se nachází na pomezí
centrální a východní části, před všeobecnou
nemocnicí - Via Levantina 100.
Otevírací doba: 8:00 - 19:00 (květen - září)
Klientům jsou k dispozici misky na vodu, sprchy,
agility park a místo vyhrazené ke koupání psů.
Provozní řád:
- pejsek musí být označen tetováním nebo mi
kročipem
- při vstupu musí majitel předložit psí pas nebo
očkovací průkaz (pejsek musí mít všechna po
vinná očkování)
- pejsek musí být veden na vodítku (náhubek
s sebou) a musí mít obojek proti blechám
nebo jiný antiparazitární prostředek
- koupání v moři je povoleno pouze ve vyznače
né části a pod dohledem majitele
- psi nesmí volně pobíhat po areálu. Majitel
psa odpovídá za jakoukoli újmu na majetku či
zdraví třetích osob
- majitel je povinen neprodleně odstranit psí
exkrementy
- v případě dlouhodobého nevhodného chování
psa nebo jeho majitele může dojít k vykázání
z pláže
Ceník k dispozici v CK.
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Jesolo Lido Est

82

D

Residence Apollo

»» jesololidoest.azzurro.cz
Jesolo Lido Est

B/C trilo 5

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

62 residence LARA (Jesolo Lido Est)

Velmi pěkná residence APOLLO (Via L. Da Vinci) leží přímo na pláži ve východní části letoviska, na klidném
místě, ale přitom nedaleko restaurací, barů a obchodů. Na oploceném pozemku je k dispozici bazén a dětský
bazén se solární terasou. Disponuje recepcí, dvěma výtahy, krytým parkovištěm pod budovou (pouze středně
velké vozy, na vyžádání). Jednoduše zařízené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon
s bočním výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 4,8 km.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a nika s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku
chyňským koutem.
74

82 residence BRIONI (Jesolo Lido Est)

78

Veneto
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B

11420

C

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

14850

D

20. 06. – 27. 06.

16450

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

20110

F

04. 07. – 01. 08.

22850

G

01. 08. – 22. 08.

24290

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply
nu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 50 €/týden,
závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová
taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 06.06. a od 05.09. min.
pobyt 4 noci.

D

Residence El Palmar

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

Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz

7140

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

Co potěší:
»» sleva 10% v období 25.04. - 06.06. a 29.08. - 26.09. při
objednávce do 31.03.
»» sleva 5% v období 06.06. - 29.08. při objednávce do 31.03.
»» 7=5 v období 23.05. - 30.05., 13.06. - 20.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 04.07., 29.08. 05.09. a 12.09. - 26.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 06.06.
»» 14=11 v období 06.06. - 27.06.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 20.06. - 11.07. a 22.08.
- 12.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 15.08. a 15.08. - 29.08.

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

Obytný dům leží přímo na pláži, kousek od ná
městí Torino. Klientům je k dispozici recepce,
výtah a privátní pláž. Parkování je možné v okolí
objektu. Apartmány jsou jednoduše vybavené
s vlastním sociálním zařízením a balkonem.

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

A mono 4

C trilo 5

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

6910

9210

B

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

11420

14850

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

12570

17140

D

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

13710

18730

E

11. 07. – 25. 07.

18280

22850

F

25. 07. – 08. 08.

21020

25590

G

08. 08. – 22. 08.

22040

26990

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03., min. pobyt 7 nocí
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 27.06. - 01.08.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 13.06. - 27.06. a 27.06. - 01.08.

Větší residence EL PALMAR (Via Altinate) se nachází přímo u privátní pláže a nedaleko Piaz
za Torino. Klientům nabízí bazén, dětský bazén, výtah a parkoviště s omezenou kapacitou.
Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek),
klimatizaci (typ mono, za poplatek), trezor (typ mono) a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář 6,2 km.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, nika s manželskou
postelí.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plá
žový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., ručníky 6 €/os., kli
matizace 35 €/týden, Wi-Fi 35 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

28.11.2019 18:54:41
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D

Residence Il Panfilo

Jesolo Lido Est
»» jesololidoest.azzurro.cz
Jesolo Lido Est

Velmi pěkná residence IL PANFILO (Via Altinate) leží přímo na pláži ve východní
části letoviska. Klientům je k dispozici bazén a dětský bazén. Residence disponuje
recepcí, výtahem, krytým parkovištěm pod budovou (pouze pro středně velké vozy)
nebo v blízkosti se nachází veřejné, nekryté parkoviště. Prostorné a vkusně vybave
né apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci (na vyžádání), balkon
a vyhrazené parkovací místo. Typ C1 má balkon s přímým výhledem na moře, C2
s bočním výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kanceláře 4,4 km.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dalšími dvěma lůžky a kuchyň
ským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo patrovou postelí, obývací
pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice se třemi lůžky, ložnice se dvěma lůžky (možná patrová postel), obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
81

A mono 4

B bilo 5

C2 trilo 7

C1 trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

7660

10230

11610

12600

B

23. 05. – 30. 05.
13. 06. – 20. 06.

10280

13680

17040

17820

C

30. 05. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

13090

17040

19780

20760

D

20. 06. – 27. 06.

16190

20600

23830

25030

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

19620

24610

28660

29860

F

04. 07. – 01. 08.

21910

27690

33510

36110

G

01. 08. – 22. 08.

23710

29590

36490

39610

více na azzurro.cz

 

72 residence SEMIRAMIS (Jesolo Lido Est)

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» 7=6 v období 25.04. - 06.06. a od 05.09.
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06. a od 29.08.
»» 14=12 v období 30.05. - 11.07. a 15.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 08.08. a 08.08. - 22.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 50 €/týden, závěrečný úklid 45 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 4 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
30.05. a od 12.09. min. 4 noci.

Čtyřpatrová residence je díky své poloze velmi
oblíbená, leží hned u privátní pláže a nedaleko
obchodů a restaurací. Klientům nabízí výtah,
bazén pro dospělé, dětský bazén a parkoviště.
Pěkně vybavené apartmány mají vlastní sociální
zařízení, pračku, trezor, klimatizaci a terasu s pří
mým výhledem na moře. Ke každému apartmá
nu náleží parkovací místo.

 

76 residence NAUTILUS (Jesolo Lido Est)

D

Residence San Nicholas
G mono 4
A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

5760

B

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

9600

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

10510

D

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

12570

E

11. 07. – 25. 07.

15540

F

25. 07. – 08. 08.

18280

G

08. 08. – 22. 08.

19110

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03., min. pobyt 7 nocí
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 27.06. 01.08.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 13.06. - 27.06. a 27.06.
- 01.08.

Příjemná residence SAN NICHOLAS (Via Flavio Gioia) se nachází ve východní části letoviska, nedaleko Piazza
Torino a jen 50 m od pláže. Svým klientům nabízí bazén, k dispozici má výtah i parkovací místo. Apartmány jsou
jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), klimatizaci (na
vyžádání, za poplatek) a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kanceláře 6,6 km.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, nika s manželskou postelí.
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply
nu a elektřiny, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, ložní prádlo 6 €/os., ruč
níky 6 €/os., klimatizace 35 €/týden, Wi-Fi 35 €/týden, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35
€/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 06.06. a od 05.09. min.
pobyt 4 noci.

Čtyřpatrová residence leží hned u privátní plá
že, bez nutnosti přecházení silnice, ve východní
části letoviska. Klientům je k dispozici výtah,
bazén a parkoviště. Apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV, balkon (typ C2 s bočním
a C1 s přímým výhledem na moře) a vyhrazené
parkovací místo.

 

69 residence MEXICO (Jesolo Lido Est)

Čtyřpatrová residence je složena ze dvou samo
statných budov a 110 apartmánů. Klientům na
bízí dva výtahy, bazén pro dospělé a dětský ba
zén, parkovací místo nebo garáž. Residence leží
hned u pláže, ve východní části letoviska, každá
má privátní pláž s plážovým servisem, apartmány
jsou vždy pěkně a účelně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, TV a balkon.
Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz
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Jesolo Lido Est

V

74

D

Hotel Altinate***

»» jesololidoest.azzurro.cz
Jesolo Lido Est

více na azzurro.cz
65 hotel CARAVELLE*** (Jesolo Lido Est)

Hotel leží ve východní části letoviska, na klidném
místě přímo u pláže a cca 20 m od obchůdků,
restaurací a barů. Klientům je k dispozici hala,
recepce, místnost s TV/SAT, bar s terasou, dva
vnitřní bary, restaurace a dva výtahy, konferenční
místnost, Wi-Fi, solární terasa s lehátky, bazén
pro dospělé a dětský bazén, privátní pláž, par
koviště a diskotéka. Všechny pokoje mají telefon,
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, Wi-Fi, trezor,
minibar, klimatizaci a některé balkon.

Basic
snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

6170

6910

6660

7410

B

06. 06. – 11. 07.

8910

9670

9400

10190

C

11. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

10120

10910

10640

11400

D

08. 08. – 22. 08.

11990

12750

12480

13230

E

29. 08. – 05. 09.

7620

8410

7890

8660

A

69 hotel RUHL*** (Jesolo Lido Est)

Standard

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 5% při objednávce do 30.04.
»» 7=6 v období 13.06. - 27.06. a 12.09. - 19.09., min. pobytu 7 nocí
Hotel leží ve východní části letoviska, cca 50 m
od obchodní třídy, ale přitom na klidném mís
tě hned u pláže. Klientům je k dispozici výtah,
recepce, místnost s TV/SAT, bar s terasou
a restaurace, společné prostory jsou klimatizo
vané. Dále pak bazén a dětský bazén, vířivka,
solární terasa se slunečníky a lehátky, půjčo
vání kol, dětský koutek a oplocené parkoviště.
V poledne je u bazénu zdarma servírován první
chod. Všechny pokoje jsou vkusně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, klima
tizaci, Wi-Fi, trezor a balkon.

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

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu včetně nápo
jů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 75.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-6 let ...50%, 7- 11 let ...30%, 12 let a výše ...15%. Dítě do 2 let zdarma
(bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: klimatizace 5 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., v období 16.05. - 06.06.
a 05.09. - 19.09. min. 3 noci, 06.06. - 11.07. a 29.08. - 05.09. min. 4 noci.

»» Vzdálenost od: pláže 80 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

75

D

Hotel Vianello***

69 hotel TERMINI**** (Jesolo Lido Est)

s balkonem
snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

02. 05. – 30. 05.

6570

7250

8840

9520

B

30. 05. – 27. 06.

7870

8550

10120

10790

C

27. 06. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

9220

9890

11470

12140

D

08. 08. – 22. 08.

11290

11950

13500

14160

E

29. 08. – 05. 09.

7970

8640

10220

10900

F

05. 09. – 26. 09.

7030

7710

9290

9970

A

Hotel leží cca 50 m od obchodní třídy, ale při
tom na klidném místě hned u pláže. Klientům je
k dispozici výtah, recepce, místnost s TV/SAT,
bar s terasou a restaurace, společné prostory
jsou klimatizované. Dále pak bazén a dětský ba
zén, solární terasa se slunečníky a lehátky, půj
čování kol, dětské hřiště a oplocené parkoviště.
V poledne je u bazénu zdarma servírován oběd
formou prvního chodu. Všechny pokoje jsou
vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení,
fén, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi, trezor a balkon.
Více informací najdete na
jesololidoest.azzurro.cz
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jednolůžkový

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» zdarma dítě do 6 let jako 3. osoba na pokoji se dvěma dospělými.
Rodinný hotel VIANELLO*** (Via Torcello) se nachází ve východní části letoviska na
klidném místě, cca 150 m od obchodní třídy a 350 m od náměstí Piazza Torino. Pro
klienty je k dispozici dětský bazén a bazén se solární terasou, lehátky a slunečníky,
dětské hřiště, výtah, restaurace, bar, klimatizované společné prostory s Wi-Fi a sou
kromé parkoviště. Všechny pokoje jsou jednoduše vybavené, mají vlastní sociální za
řízení, telefon, TV/SAT, trezor, klimatizaci (na vyžádání, za příplatek) a balkon. 4. lůžko
je vždy na patrové posteli. V případě obsazení 3. a 4. osobou se jako 3. osoba počítá
vždy starší z dětí.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu včetně
vody, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji,
plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 75.
»» Příplatky: klimatizace 5 €/den, na vyžádání.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 6-10 let ...50%, 11 let a výše ...10%. Dítě jako 3. osoba do 6 let
zdarma (včetně lůžka a stravy), jako 4. osoba do 6 let ...50%.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 21:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli min. pobyt
4 noci.

28.11.2019 18:54:45

52

D

Vila Zenith

Jesolo Lido Centro
»» jesololidocentro.azzurro.cz
Jesolo Lido Centro

Útulná vila ZENITH (Via Bafile) leží v bezprostřední blízkosti pláže a poblíž pěší zóny plné obchůdků,
restaurací a kaváren. Dvoupatrová budova nabízí 6 apartmánů, každý s vlastním sociálním zařízením (ně
které apartmány quadri s dvojím), TV, pračkou a klimatizací (na vyžádání). Ke každému z apartmánů náleží
1 parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 30 m; ubytovací kanceláře 840 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku
chyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyň
ským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s manželskou postelí případně s dalším
lůžkem, ložnice se dvěma oddělenými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
52

B bilo 5

C1 trilo 6

D quadri 7/8

A

25. 04. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

7270

9800

10660

B

23. 05. – 30. 05.
29. 08. – 05. 09.

9730

12530

13940

C

30. 05. – 06. 06.
13. 06. – 20. 06.

11130

13940

16190

D

06. 06. – 13. 06.

12530

15340

17590

E

20. 06. – 27. 06.

14950

18540

21410

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

20270

22850

24280

G

04. 07. – 01. 08.

22710

25570

27020

H

01. 08. – 22. 08.

24160

29880

35590

38 residence ADRIANA (Jesolo Lido Centro)

Residence se nachází v centrální části letoviska,
nedaleko náměstí Mazzini. Klientům je k dispozi
ci výtah a parkoviště (cca 200 m od residence).
Všechny apartmány jsou jednoduše vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za po
platek), Wi-Fi (na vyžádání, za poplatek), TV/SAT,
trezor, pračku a balkon.

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06.
»» 14=12 v období 30.05. - 11.07. a 15.08. - 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 22.08. a od 29.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 50 €/týden, závěrečný
úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., vše na vy
žádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
kdykoli v období do 30.05. a od 12.09. min. 4 noci.

C1 trilo 7

C2 trilo 7

A

25. 04. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

12340

11220

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

15050

14520

C

30. 05. – 13. 06.

19260

18150

D

13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

16740

15900

E

20. 06. – 27. 06.

23700

22850

F

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

27030

25720

G

04. 07. – 01. 08.

28590

29010

H

01. 08. – 22. 08.

35590

32740

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» 14=11 v období 25.04. - 06.06. a 13.06. - 27.06.
»» 14=12 v období 30.05. - 20.06., 20.06. - 11.07., 15.08. - 05.09.
a od 05.09.
»» 14=13 v období 04.07. - 08.08., 08.08. - 22.08. a 29.08. - 12.09.

»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kanceláře 820 m.
»» C1 trilo 7 - 2 ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským
koutem.
»» C2 trilo 7 - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s roz
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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40 residence AUGUSTUS (Jesolo Lido Centro)

D

Vila Giglio

Oplocená vila GIGLIO (Via Bafile) leží v klidné části centra letoviska, nedaleko pláže i obchodní třídy. Apart
mány mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon. Některé s výhledem na moře. Ke každému apart
mánu náleží parkovací místo.

více na azzurro.cz

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis 50 €/týden, závěrečný
úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 75.
»» Vratná kauce: 100 €, 50 €/os. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: postýlka 4 €/den, ložní prádlo 6 €/os., vše na vy
žádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/
pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10 hod.,
kdykoli v období do 30.05. a od 12.09. min. 4 noci.

Komfortní residence leží v centrální části letovis
ka, na obchodní třídě a blízko pláže. Cca 250 m
od residence je klientům k dispozici parkoviště.
Apartmány jsou klimatizované s vlastním sociál
ním zařízením, TV, trezorem a menším balkonem.
Typ B2 je menší než B1.
39 residence PAPAYA (Jesolo Lido Centro)

Novější residence s výtahem se nachází v klid
né části a přitom nedaleko centra s obchody
a restauracemi. Na oploceném pozemku je
k dispozici bazén pro dospělé a menší dětský
bazén, solární terasa a kryté parkovací místo.
Všechny jsou pěkně a moderně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV, pračku, myčku a kli
matizaci. Apartmán trilo 7 může být v přízemí se
zahrádkou nebo v patře s terasou s výhledem na
bazén. Apartmán trilo 6 je v 1. patře s terasou.
Více informací najdete na
jesololidocentro.azzurro.cz

Veneto
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Jesolo Lido Centro

V

31

D

Hotel Venezia & La Villetta***

»» jesololidocentro.azzurro.cz
Jesolo Lido Centro

více na azzurro.cz

Tropicarium Park

Velká výstava vzácných a zajímavých zvířat
z celého světa. Obdivovat zde můžete jak su
chozemské, tak mořské živočichy od predátorů
jako jsou krokodýli až po roztomilé vačice. Nej
větším lákadlem jsou pak rozhodně hraví tuč
ňáci. Součástí parku je i Aquarium s množstvím
tropických a vzácných druhů ryb, mořských
koníků a medúz.

Sea Life

Elegantní hotel VENEZIA & LA VILLETTA*** (Via S. Trentin) skládající se ze dvou budov
propojených nadzemním tunelem, se nachází přímo v centru letoviska a zároveň nedaleko pláže.
K hotelu náleží privátní pláž, oplocená zahrada s dětským hřištěm a animačním programem, hlídání
dětí (za poplatek), půjčovna kol, dětských kol (včetně příslušenství) a dětského vozíku za kolo (2
hodiny zdarma), restaurace (možnost vegetariánského menu), bar s terasou, Wi-Fi v hotelu i na
privátní pláži, výtah a oplocené parkoviště (omezená kapacita). Na vyžádání je k dispozici postýlka
(za příplatek), dětská židlička, podsedák a sportovní kočárek. Až čtyřlůžkové pokoje Classic Superior
jsou elegantně vybavené, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, trezor, ledničku (na vyžádání,
za příplatek), klimatizaci, topení a balkon nebo terasu. Na vyžádání jsou možné pokoje Family (pro 4
osoby + 1 postýlka, 2 propojené pokoje, jeden s patrovou postelí), které mají vždy výhled do zahrady
(za povinný poplatek) nebo pokoje s bezbariérovým přístupem. Za příplatek pak pokoj Junior Suite
(pro 2 osoby, podkrovní s terasou) a pokoj Junior Suite Superior (pro 3-6 osob, podkrovní s tera
sou, vířivka na vyžádání). Některé pokoje Classic Superior, Junior Suite a Junior Suite Superior mají
kuchyňský kout (na vyžádání při rezervaci).
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.

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

V

45

A

7930

9070

12470

B

30. 05. – 13. 06.
20. 06. – 25. 07.

11020

12140

15520

C

13. 06. – 20. 06.

8710

9830

13210

D

25. 07. – 08. 08.

10570

11690

15070

E

08. 08. – 22. 08.

13060

14160

17480

F

22. 08. – 29. 08.

11600

12720

16080

G

29. 08. – 05. 09.

9670

10790

14170

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» sleva 5% na druhý týden při objednávce 14 nocí
»» V ceně: snídaně, polopenze, plná penze (snídaně formou bufetu, oběd
a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 75.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-10 let ...50%, 11 let a výše ...10%. Dítě jako 3.
osoba do 3 let zdarma, jako 4. osoba 640 Kč/den.
»» Příplatky: pokoj s výhledem na moře nebo do zahrady (povinně Family)
5 €/os./den, postýlka 8 €/den, malá lednice 3 €/den, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 12:00 - 18:00 hod. / sobota do 09:30 hod., na
vyžádání neděle, pondělí, min. pobyt 5 nocí.

D
snídaně

polopenze

plná penze

09. 05. – 23. 05.
12. 09. – 10. 10.

7250

8610

-

B

23. 05. – 30. 05.

7600

8950

-

C

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

9670

11020

14390

D

20. 06. – 11. 07.

11920

13270

16640

E

11. 07. – 25. 07.
29. 08. – 05. 09.

12590

14170

17540

F

25. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

14170

15740

19110

G

08. 08. – 22. 08.

15930

17480

20800

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10 % při objednávce do 31.03.
»» sleva 7=6 v období 09.05. - 29.05., 13.06. - 20.06., 04.07. - 11.07.
a 05.09. - 12.09.

Nedávno zrenovovaný hotel COLOMBO**** (Via Aquileia) leží v centru letoviska, nedaleko pláže i ob
chodní třídy. Klientům je k dispozici recepce, výtah, klimatizovaná restaurace, snídaňový sál, konferenční
sál, půjčovna kol (za poplatek) a parkoviště. Na střeše se nachází panoramatická solární terasa s lehátky,
bazén s dětskou částí a zóna relax s křesílky a vířivkou (za příplatek). Nově hotel nabízí také Wellness &
Spa, kde je klientům k dispozici např. sauna, biosauna, turecká lázeň, chromoterapie atd. (za příplatek).
Pokoje Standard jsou prostorné a pěkně vybavené. Mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, minibar,
telefon, klimatizaci a balkon. Na vyžádání a za příplatek je k dispozici trezor a Wi-Fi.
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plná penze

A

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

Veneto

polopenze

Hotel Colombo****

New Jesolandia

82

snídaně
04. 04. – 30. 05.
05. 09. – 19. 09.

»» Vzdálenost od: pláže 180 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
obědy a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar), na osobu a 7
nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 75.
»» Slevy 3. a 4. osoba: dítě 2 roky ...80%, 3-5 let ...50%, 6-11 let ...30%,
12 a výše ...10%. Dítě do 2 let povinně 13 €/den (včetně postýlky).
»» Příplatky: Wi-Fi na pokoji 5 €/pobyt, wellness 15 €, trezor 1,50 €/
den, půjčovna kol 1,50 €/hod.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:30 hod.,
kdykoli v období do 29.05. a od 12.09. min. pobyt 2 noci, 29.05. 20.06. a 05.09. - 12.09. min. pobyt 3 noci, 20.06. - 11.07. min. pobyt
4 noci, 11.07. - 08.08. a 22.08. - 05.09. min. pobyt 5 nocí.
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V

17

D

Hotel Bolivar***
Standard

»» jesololidoovest.azzurro.cz

jednolůžkový

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

A

02. 05. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

6550

7300

8300

9040

B

30. 05. – 27. 06.
05. 09. – 12. 09.

9350

10120

11130

11870

C

27. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

11000

11760

12770

13510

D

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

12140

12890

13900

14660

E

01. 08. – 22. 08.

13430

14180

15180

15910

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.

Částečně zrekonstruovaný hotel BOLIVAR*** (Via Verdi) se nachází v západní části letoviska, na
jedné z rušnějších obchodních tříd a cca 250 m od Piazza Marina. Pro hosty je k dispozici den
ní i noční recepce, bazén se slunečníky a lehátky, výtah, klimatizovaná restaurace, bar s terasou,
Wi-Fi, společenská místnost s TV/SAT, soukromé parkoviště. Všechny pokoje mají vlastní sociální
zařízení, telefon, TV/SAT, minibar, trezor, klimatizaci (na vyžádání, za příplatek), fén a balkon, některé
mají stropní ventilátor. Jednolůžkové pokoje jsou bez balkonu.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

12

»» V ceně: snídaně, polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu
bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plá
žový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 75.
»» Příplatky: klimatizace 7 €/den.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-11 let ...50%, 12 let a výše ...15%. Dítě do 2 let zdar
ma.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 18:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min.
pobyt 5 nocí.

D

hotel Harry’s***
Standard

Jesolo Lido Ovest

jednolůžkový

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

A

02. 05. – 06. 06.
19. 09. – 26. 09.

6410

7410

7660

8680

B

06. 06. – 04. 07.
05. 09. – 19. 09.

8210

9240

9740

10770

C

04. 07. – 08. 08.
22. 08. – 05. 09.

9620

10640

11150

12190

D

08. 08. – 22. 08.

12370

13370

13740

14760

Jesolo Lido Ovest

více na azzurro.cz

4€

sleva

Do aquaparku

CARIBE BAY
Jesolo Lido

pro klienty
CK Azzurro,

kteří si zakoupí pobyt
v letovisku Jesolo Lido

Aquapark

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» 7=6 v období 01.05. - 05.06. a 12.09. - 27.09.

Příjemný hotel HARRY’S*** (Via Verdi) se nachází v západní části letoviska. Klientům nabízí bazén
s dětskou a hydromasážní částí, solární terasu s lehátky a slunečníky, denní i noční recepci, výtah,
restauraci, bar s terasou, Wi-Fi, společenskou místnost s TV a menší parkoviště. Všechny pokoje
mají vlastní sociální zařízení, telefon, TV/SAT a balkon, na vyžádání a za příplatek pak klimatizaci
a trezor.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

21

»» V ceně: snídaně, polopenze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr
z menu včetně vody, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém po
koji, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 75.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Dítě do 2 let zdarma.
»» Příplatky: klimatizace 45 €/týden nebo spolu s trezorem a minibarem 60
€/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdy
koliv v období 01.05. - 06.06. a 19.09. - 27.09. min. pobyt 2 noci, kdykoliv
v období 06.06. - 08.08. a 22.08. - 19.09. min. pobyt 4 noci.

D

Hotel Salus****

Hotel SALUS**** (Via Verdi) leží v západní části letoviska, nedaleko soukromé pláže a jen pár kroků od
obchodní třídy. Klientům nabízí bazén s hydromasážní částí, dětský bazén, solární terasu se slunečníky
a lehátky a parkoviště. Dále je zde k dispozici recepce, výtah, bar, restaurace, Wi-Fi, půjčovna kol a dětský
koutek. V dětském koutku je kuchyňský kout s možností ohřevu dětských jídel. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, fén, TV/SAT, minibar, trezor, klimatizaci a balkon. Pokoje Standard mají výhled na bazén. Na vyžá
dání je možný pokoj Family s přímým výhledem na moře (info o ceně v CK).
»» Vzdálenost od: pláže 70 m; ubytovací kancelář v objektu.

veneto_2020_70_99_castC+D.indd 83

snídaně

polopenze

A

02. 05. – 23. 05.
12. 09. – 03. 10.

11230

12950

B

23. 05. – 30. 05.

11350

13070

C

30. 05. – 11. 07.

12090

13820

D

11. 07. – 08. 08.

12950

14680

E

08. 08. – 22. 08.

15540

17270

F

22. 08. – 29. 08.

13690

15420

G

29. 08. – 05. 09.

12210

13940

H

05. 09. – 12. 09.

11480

13200

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře
výběr z menu, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém
pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 75.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3- 6 let ...50%, 7-12 let ...30%, 13 a výše
...10%. Dítě do 3 let povinně 10 €/den se snídaní, 18 €/den s po
lopenzí (včetně postýlky).
»» Příplatky: kratší pobyt +10 €/os./den, lehátko u bazénu 3 €/den,
parkovací místo 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 15 kg), na dotaz, za poplatek
15 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00
hod., kdykoli v období do 11.07. a od 30.08. min. 3 noci, 11.07.
- 30.08. min. 5 nocí.

CARIBE BAY je považován za nejlepší park
s vodní tématikou v celé Itálii. Na ploše 80.000 m²
nabízí 8 tématických částí, 26 atrakcí mezi nimiž
stojí za zmínku nejvyšší skluzavka v celé Evropě
nebo bazén s vlnami a pískem, jediný na světě.
O zábavu se postarají i 4 různé animační pro
gramy. Součástí parku je i několik míst s rych
lým občerstvením, cukrárna, hřiště na plážový
volejbal a parkoviště. K dopravě je možné využít
vláčku z centra Jesola nebo veřejné dopravy.
V provozu: 26.05. - 10.09.
Otevírací doba: 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: 35 €/os., 31 € děti 1 m - 1,40 m
výšky, děti do 1 m výšky zdarma.
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1
2
3

4

Cavallino lido
čís.

Cavallino Lido

• 669 km z Mikulova
• 616 km z Dolního Dvořiště
• 659 km z Ružinova

název

str.

1

CAMPING MIRAMARE

web

2

CAMPING CA’ SAVIO

89

3

CAMPING CA’ PASQUALI

web

4

CAMPING VILLAGE CAVALLINO

90

THE GREEN PARK HOTEL****s,
RESIDENCE CA’ DEL PIOPPO

web

5

CAMPING VELA BLU

web

6

CAMPING UNION LIDO

web

7

CAMPING ITALY VILLAGE

90

8

RESIDENCE GARUDA

web

9

HOTEL CA’ DI VALLE***

91

HOTEL CAVALLINO BIANCO***

web

San Donà di Piave, dálnice
A4 Tarvisio – Venezia

San Donà
di Piave (23 km)

Proč si vybrat Cavallino Lido...

V okolí najdete:

Napsali jste nám:

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

• aquapark Caribe Bay
(Jesolo Lido 10 km, více na str. 83)

„Když dojedete na kole až na ten poslední
ostrůvek, kam se dá dostat a díváte se přes
lagunu na Benátky, čas i staletí se rozplynou.“

Využijte polohy letoviska u Benátek a vyjeďte z nedalekého přísta
viště Punta Sabbioni na výlet. Kromě historického centra Benátek
se trajektem dostanete i na ostrovy Murano, Burano a Torcello.
Pro děti ideální. Většina campingů má tolik různých atrakcí, bazé
nů a sportovních možností, že večer budou padat do postele úna
vou. A během dne oceníte pořádané animační programy, roz
dělené podle věku, kde se o děti starají vyškolení animátoři. A vy
si můžete v klidu číst, sportovat nebo se věnovat zbytku rodiny.
Campingy mají ještě jednu nespornou výhodu, kterou rodiče ocení,
a sice zákaz pohybu aut v zónách bydlení a kolem bazénů.

• podmořský svět Sea Life
(Jesolo Lido 10 km)
• lunapark New Jesolandia
(Jesolo Lido 10 km)
• akvárium Tropicarium
(Jesolo Lido 10 km)
• Jesolo Golf Club
(Jesolo Lido 10 km)

Karel, Liberec
„Cavallino je bomba. Tolik bazénů v kempu
a takový prostor na pláži. Skvělý.“
Vanesa, Pardubice

84
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m)

16

10

4
5

7

6

8

9

15

13
11 12

14

17

19

20 21 24
22

čís.

název

str.

čís.

název

27

23

18

26

25

str.

10

VILLAGGIO LIDO

86

21

RESIDENCE TAMERICI

web

11

CAMPING JOKER, VILLAGGIO AI FRASSINI

web

22

RESIDENCE PORTO SOLE

87

12

RESIDENCE EUROBEACH

87

23

RESIDENCE LE GINESTRE

web

13

RESIDENCE CA’ D’ORO

web

24

RESIDENCE LE DUNE

web

14

SANT’ANGELO VILLAGE

91

25

CAMPING VILLA AL MARE

web

15

RESIDENCE NUOVO SILE

86

26

RESIDENCE FARO VECCHIO

88

16

CAMPING KLAUS

88

27

VILLAGGIO AL PORTICCIOLO

web

17

RESIDENCE SAN MARCO

web

RESIDENCE SOLLEONE

web

18

CENTRO VACANZE OPERA NASCIMBENI***

web

19

CAMPING RESIDENCE VILLAGE

89

20

VILA FARO VECCHIO, VILLAGGIO LE BRICCOLE

web

Charakter pláže

Pobytová taxa

jemný, zlatavý písek, prostorná, převážně placená, menší část volná, pozvolný vstup
do moře. U hotelů a residencí, které mají plážový servis v ceně, je pláž privátní.

Pro rok 2020 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2019: apartmány 0,50 – 1,00 €/os./den; hotel 0,50 – 1,50 €/os./den;
villaggio/camping 1,00 - 2,00 €/os./den. Taxa byla vyžadována v období 01.06. - 30.09.

Tento poloostrov, rozprostírající se od Jesolo Lido ze severu smě
rem do benátské laguny, je prakticky velkým přírodním parkem
protkaným bezpočtem říček a kanálů, posetý rodinnými farmami
a nově zbudovanými campingy a prázdninovými vesničkami.
Díky tomu, že nově budované kapacity se nemusely prostorově
omezovat, je většina campingů rozlehlých a velkoryse řešených
a mohly hodně prostoru věnovat bazénům (některé campingy jich
mají několik), širokému sportovnímu zázemí a také zachovat velké
množství zeleně, do které jsou zasazeny.
Cavallino Lido je příkladem citlivého přístupu k přírodě, kde vedle
ubytovacích kapacit vzniklo také velké množství turistických a cyk
listických stezek. Ostatně sama laguna je zařazena do Světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, k překvapení turistů se
i zde pořádají potápěčské exkurze a bohatost světa pod hladinou
je ohromující.
Možná by to zkušení potápěči nečekali, ale jen pár kilometrů od
pobřeží, v hloubce 15 až 40 m, mohou milovníci potápění a pod
mořského světa obdivovat tzv. Le Tegnùe. Jedná se o místa, kde

se jinde písčité dno stává skaliskem s mnoha zákoutími, bohatými
na mořské živočichy.
I přes turistický ruch místní obyvatelé stále žijí tradičním životem
v malých městečkách Treporti, Ca’ Savio nebo Ca’ Pasquali, kde
si můžete na místních trzích nakoupit zeleninu a ovoce nebo třeba
čerstvé ryby.
Chcete-li navštívit Benátky nebo některý z přilehlých ostrovů, mů
žete využít lodní přepravy z přístavu Punta Sabbioni, který se na
chází na východním cípu letoviska Cavallino Lido. Naleznete zde
parkoviště (placené) a prodej občerstvení a suvenýrů. Do přístavu
míří také linkové autobusy ze všech okolních přímořských letovi
sek. Tzv. vaporetto odplouvá z přístavu několikrát za hodinu. Je
možné využít přímé linky do Benátek nebo okružní linky, která za
hrnuje i ostrovy Murano a Burano. Cesta na náměstí San Marco
trvá cca 30 minut. Jízdenky lze zakoupit jednorázové, celodenní
nebo týdenní.

Víte, že:
• v Cavallino Lido máme
delegátku, která vám
ráda pomůže, když budete
potřebovat?
• na místě nabízíme řadu
organizovaných výletů
i s českým doprovodem?
• do Cavallino Lido
s námi dojedete naším
autobusem s kvalitou
Fun&Relax firmy RegioJet
(více str. 6 - 7)?
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Cavallino Lido

10

D

Villaggio Lido

»» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

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

apartmán

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

O mono 4

M trilo 6

L trilo 5

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

5300

8060

9210

B

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

7540

10280

12570

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

9140

12570

13710

D

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

11420

14850

15990

E

11. 07. – 25. 07.

14170

19420

21700

F

25. 07. – 08. 08.

18280

26270

27420

G

08. 08. – 22. 08.

19110

26990

28780

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03., min. pobyt 7 nocí
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 06.06., 13.06. - 20.06. a 27.06. - 01.08.
»» 14=12 v období 30.05. - 13.06., 13.06. - 27.06. a 27.06. - 01.08.
Villaggio LIDO (Via Austria) je komplex apartmánů v řadových vilkách, ležící cca 450 m od
privátní pláže. Klientům nabízí bazén pro dospělé, dětský bazén, Wi-Fi u bazénu a parkovací
místo pro každý apartmán. Jednoduše vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT
a trezor. Typ mono má navíc klimatizaci, bungalow za poplatek. Typ trilo má balkon.

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

»» Vzdálenost od: pláže 450 m; ubytovací kanceláře 6,6 km.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, rozkládacím dvougaučem (max. děti do 12 let)
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem (max. děti do 12 let) a kuchyňským koutem.
»» bungalow trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gau
čem a kuchyňským koutem.
15

»» V ceně: pronájem apartmánu/bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, klimatizace (pouze mono), plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., klimati
zace (bungalow) 35 €/týden, Wi-Fi 35 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžá
dání kdykoli v období do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 4 noci.

D

Residence Nuovo Sile

21 residence TAMERICI (Cavallino Lido)

Velmi pěkný komplex pěti residencí leží jen pár
kroků od pláže, nedaleko obchodů a restaurací.
Na soukromém pozemku je klientům k dispozici
bazén, dětský bazén, Wi-Fi a soukromé parko
viště. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV,
klimatizaci, balkon nebo venkovní posezení.
Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz
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bungalow

Residence NUOVO SILE (Via F. Baracca) se nachází v klidné části letoviska, cca 700 m od
obchodů a restaurací. Komplex řadových vilek nabízí komfort a pohodlí, k dispozici jsou 2 bazény pro dospělé, 2 dětské bazény, parkoviště a garáž (na vyžádání, za poplatek). Apartmány
jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV (pouze trilo), trezor a klimatizaci (obojí na
vyžádání, za poplatek), Wi-Fi (za poplatek) a balkon nebo zahrádku v přízemí.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kanceláře 1,5 km.
»» bilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 6

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

7240

9210

B

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

11420

14690

C

20. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

14690

17950

D

04. 07. – 25. 07.

17630

20560

E

25. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

19580

22520

F

08. 08. – 22. 08.

21850

24420

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, de
legát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sa
mi, pobytová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: 200 €, 100 €/os. mládežnické skupiny (18-24 let).
»» K dokoupení: ložní prádlo 13 €/os., trezor 10 €/týden, klimatizace 40 €/tý
den, Wi-Fi 20 €/týden, garáž 10 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.
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12

D

Residence Eurobeach

Cavallino Lido
»» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

více na azzurro.cz
mono 3

bilo 5

A

04. 04. – 23. 05.
05. 09. – 24. 10.

10110

12410

B

23. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

12790

17180

C

20. 06. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

17000

23580

D

01. 08. – 22. 08.

18350

24830

27 villaggio AL PORTICCIOLO

(Cavallino Lido)

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
Moderní a velmi pěkná residence EUROBEACH (Via Fausta) leží přímo u pláže, nedaleko ob
chodů a restaurací. Na soukromém pozemku je klientům k dispozici bazén a dětský bazén,
solární terasa s lehátky, parkoviště. V residenci je výtah a Wi-Fi. Všechny apartmány mají vlastní
sociální zařízení, fén, pračku (typ bilo), telefon, TV/SAT, Wi-Fi, trezor, klimatizaci (na vyžádání, za
poplatek). Typy bilo jsou přízemní se zahrádkou a venkovním posezením nebo v nejvyšším patře
s balkonem. Typy mono se nacházejí v prvním či druhém patře a jsou s balkonem. Na vyžádání
a za poplatek jsou k dispozici apartmány orientované směrem k moři.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, gaučem a kuchyňským koutem. Možnost 4. lůž
ka (na vyžádání, za poplatek).
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a gaučem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku
chyňským koutem. Možnost 6. lůžka (na vyžádání, za poplatek).
22

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 21 €, pobytová taxa viz str.
85.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: apartmán s přímým výhledem na moře 1885 Kč/týden, 4. a 6.
lůžko 1465 Kč/os./týden, klimatizace 35 €/týden, ložní prádlo 14 €/os., ruční
ky 7 €/os., postýlka (do 3 let) 14 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (pouze v nízké sezóně), na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 20.06. a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

D

Residence Porto Sole

Příjemné villaggio se nachází v klidné části leto
viska. Villaggio je součástí přístavního komplexu
Marina del Cavallino, který nabízí možnost ukot
vení vlastní lodě. Zdarma je zde možné využívat
posilovnu, rozlehlý park s dětským hřištěm,
hřištěm na fotbal a na košíkovou. Komplex dále
nabízí restauraci, bazén, vířivku, půjčovnu lodí
a jiných vodních plavidel, diving center atd. Vil
laggio nabízí bazén pro dospělé a dětský bazén,
solární terasu s lehátky a parkovací místo pro
každý apartmán. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV, pračku, kávovar, klimatizaci a balkon
nebo terasu.

27 residence Solleone

(Cavallino Lido)

Oblíbená residence PORTO SOLE (Via Tirreno) je složena ze tří identických samostat
ných budov, které leží na soukromém pozemku přímo u pláže a cca 800 m od obchodů
a restaurací. Komplex nabízí bazén a dětský bazén, Wi-Fi (za poplatek), solární terasu
a 1 parkovací místo na apartmán. Klientům je k dispozici společná prádelna (za popla
tek). Apartmány jsou pěkně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor a klimatizaci
(obojí na vyžádání, za poplatek), venkovní krb, v přízemí zahrádku nebo v patře prostorný
balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář 370 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky nebo pa
trovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem. Možnost 5.
lůžka (na vyžádání, za poplatek).
»» quadri - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, ložnice
s jedním lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
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patro trilo 4

přízemí trilo 4

quadri 6

A

25. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

11180

12830

14470

B

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

18930

20560

22520

C

20. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

22850

24480

26110

D

04. 07. – 25. 07.

24480

26440

27740

E

25. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

27740

29700

31010

F

08. 08. – 22. 08.

28910

30840

32130

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, po
bytová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: 200 €, 100 €/os. mládežnické skupiny (18-24 let).
»» K dokoupení: 5. osoba 60 €/týden, ložní prádlo 13 €/os., trezor 10 €/pobyt, klima
tizace 40 €/týden, plážový servis cca 70 €/týden, Wi-Fi 20 €/týden, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence se nachází v klidné části letoviska.
Villaggio je součástí přístavního komplexu Mari
na del Cavallino, který nabízí možnost ukotvení
vlastní lodě. Zdarma je zde možné využívat po
silovnu, rozlehlý park s dětským hřištěm, hřištěm
na fotbal a na košíkovou. Komplex dále nabízí
restauraci, bazén, vířivku, půjčovnu lodí a jiných
vodních plavidel, diving center atd. Residence
nabízí bazén, dětský bazén, solární terasu s le
hátky a parkovací místo pro každý apartmán.
Apartmány jsou mezonetové a mají dvojí sociální
zařízení, TV, pračku, kávovar, klimatizaci, balkon
v patře a zahrádku v přízemí.
Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz

Veneto
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D

Residence Vecchio Faro

»» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

více na azzurro.cz
20 vila FARO VECCHIO (Cavallino Lido)

Vila se nachází v klidné části, nedaleko pláže.
Klientům nabízí výtah, bazén a solární terasu se
slunečníky a lehátky. Recepce a půjčovna kol
(za poplatek) je k dispozici v nedaleké residenci
Vecchio Faro. Pěkně vybavené apartmány mají
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, Wi-Fi
a klimatizaci (obojí za poplatek) a zahrádku v pří
zemí nebo balkon v patře. Ke každému apartmá
nu náleží parkovací místo.

24 residence LE DUNE (Cavallino Lido)

Moderní residence leží v klidné části letoviska,
nedaleko pláže. Klientům nabízí vyhřívaný ba
zén s hydromasážní částí a vyhřívaný dětský
bazén, solární terasu se slunečníky a lehátky,
posilovnu a garážová stání. V sousedním kempu
Villa al mare je možné využít restauraci, pizzerii,
bar, supermarket, bazén pro děti se skluzavkou
a animace. Za poplatek pak půjčovnu kol, vířivku
a prádelnu. Moderně vybavené apartmány mají
vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, pračku, WiFi (za poplatek), trezor, klimatizaci a terasu s po
sezením a barbecue (mimo Smeraldo). Apartmá
ny trilo mají navíc myčku a mikrovlnnou troubu.

bilo 5

A trilo 7

B trilo 5

A

16. 05. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

13710

15670

15010

B

30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

20240

24120

24450

C

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

21700

26270

26050

D

04. 07. – 01. 08.

24450

29050

27090

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

25030

33060

31130

F

08. 08. – 22. 08.

29520

35340

33730

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.12.2019
»» sleva 5% v období 16.05. - 13.06. a 05.09. - 30.09., při objednávce od
01.01.2020
Příjemná residence VECCHIO FARO (Via del Faro) se nachází v klidné části, nedaleko privátní
pláže. Klientům nabízí recepci, výtah, bazén s hydromasážní částí a bazén na terase s lehátky.
K dispozici je také půjčovna kol (za poplatek). Pěkně vybavené apartmány mají vlastní sociální
zařízení, fén, mikrovlnnou troubu, TV/SAT, trezor, Wi-Fi a klimatizaci (obojí na vyžádání, za popla
tek), terasu v přízemí nebo balkon v patře. Ke každému apartmánu náleží kryté parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougau
čem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
případně s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
16

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plá
žový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 80 € (bilo), 100 € (trilo), pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, klimatizace 1,50 €/hod., Wi-Fi 20 €/týden,
ložní prádlo 12 €/os., půjčovna kol 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.

D

Camping Klaus

20 villaggio LE BRICCOLE (Cavallino Lido)

mobilhome

Pěkné villaggio se nachází nedaleko pláže
a cca 1 km od centra letoviska. Skládá se ze tří
identických residencí, které nabízí na společném
pozemku bazén pro dospělé a dětský bazén,
Wi-Fi, solární terasu a parkovací místo na kaž
dý apartmán. Apartmány jsou pěkně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, klimatizaci
a zahrádku nebo terasu.
Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz
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Oblíbený camping KLAUS (Via del Granatiere) leží v klidné části letoviska, nedaleko
pláže. Na prostorném, oploceném pozemku je klientům k dispozici recepce, dětské
hřiště a půjčovna kol (za poplatek). U pláže pak restaurace/pizzerie Klaus, vzdálená
cca 150 m. Mobilhomy mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi a klimatizaci (obojí
na vyžádání, za poplatek) a krytou terasu. Mobilhomy Karin jsou nové. Ke každému
mobilhomu náleží parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 200 - 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Buerstner (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem.
»» Karin (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a dalším vyvý
šeným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

cena za osobu

Buerstner 4

Karin 5

2 - 5 let

A

16. 05. – 30. 05.
12. 09. – 19. 09.

6 - 11 let 12 a více let

8290

9500

0

760

864

B

30. 05. – 04. 07.

10450

13190

840

1080

1285

C

04. 07. – 01. 08.

12680

15420

1217

1422

1662

D

01. 08. – 22. 08.

13320

16530

1265

1501

1720

E

22. 08. – 29. 08.

11890

14850

1194

1301

1538

F

29. 08. – 05. 09.

10620

13390

889

1106

1317

G

05. 09. – 12. 09.

8600

10030

120

806

924

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, poby
tová taxa viz str. 85.
»» K dokoupení: ložní prádlo 5 €/os., ručníky 7 €/os., klimatizace 0,40 €/hod, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: na dotaz, za poplatek 5 €/den v období do 04.07. a od 23.08., 6 €/den v ob
dobí 04.07. - 23.08.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli 08:00 - 09:00 hod., min. pobyt
7 nocí.

28.11.2019 18:55:02
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D

Camping Residence Village

Cavallino Lido
»» cavallinolido.azzurro.cz

Standard 4

CAVALLINO LIDO

A

16. 05. – 23. 05.
05. 09. – 19. 09.

12710

B

23. 05. – 30. 05.

12790

C

30. 05. – 06. 06.

17550

D

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

20110

E

27. 06. – 11. 07.

26500

F

11. 07. – 01. 08.

30160

G

01. 08. – 08. 08.

30580

H

08. 08. – 15. 08.

28780

I

15. 08. – 22. 08.

27420

J

22. 08. – 29. 08.

22850

Co potěší: (slevy 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. a 6.
osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 16.05. - 30.05. a 12.09. - 19.09.
»» 7=5 v období 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
Klidnější camping RESIDENCE VILLAGE (Via F. Barraca) se rozkládá na 9 ha pozemku a je obklopen piniovým
hájem. V areálu je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, bar, rychlé občerstvení, supermarket, bazén s hydro
masážní částí a dětský bazén se skluzavkami, solární terasa s lehátky, různé animační programy a dětské hřiště.
Ke sportování pak menší fotbalové hřiště, basketbalové hřiště, tenisové kurty a na pláži volejbalové hřiště. Za po
platek mohou klienti využít Wi-Fi, půjčovnu kol a šlapadel, lékařské služby a prádelnu. Mobilhomy jsou moderně
vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a venkovní
posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je
povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6.
osoba za poplatek.
2

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, ply
nu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15
€/os., 20 €/dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo
dětská židlička 2 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 30.05. a od 05.09. min. po
byt 3 noci, v období 30.05. - 27.06. min. pobyt 7 nocí.

více na azzurro.cz

 

13 residence CA’ D’ORO (Cavallino Lido)

D

Camping Ca’ Savio
Premium 4
23. 05. – 30. 05.

12790

B

30. 05. – 06. 06.

19190

C

06. 06. – 13. 06.
20. 06. – 27. 06.

21020

D

13. 06. – 20. 06.

18280

E

27. 06. – 11. 07.

27420

F

11. 07. – 08. 08.

32380

G

08. 08. – 15. 08.

31480

H

15. 08. – 22. 08.

30160

I

22. 08. – 29. 08.

24680

J

29. 08. – 05. 09.

21930

K

05. 09. – 12. 09.

10970

L

12. 09. – 03. 10.

10130

A

Pěkná residence leží nedaleko pláže a asi 500
m od obchodů a restaurací. Na prostorném
pozemku nabízí klientům bazén pro dospělé,
dětský bazén a parkoviště. Pěkně vybavené
apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
trezor, pračku, Wi-Fi a klimatizaci (obojí za popla
tek) a balkon nebo terasu.

1

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.
a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 23.05. - 30.05. a 12.09. - 03.10.
»» 7=5 v období 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.

Velice oblíbený camping CA’ SAVIO (Via Ca’ Savio) leží v borovicovém háji a je ideálním místem pro strávení
rodinné dovolené. Klientům nabízí 2 bazénové komplexy, jeden s bazény pro dospělé (v provozu cca 30.05.
- 05.09.) a druhý s dětskými bazény s prolézačkami a skluzavkou. Dále restauraci s pizzerií, bar, rychlé občerst
vení, supermarket, dětské hřiště, animační programy (24.05. - 05.09.) , hřiště na malou kopanou, plážový volejbal
a basketbal. Za poplatek je k dispozici internet a Wi-Fi, prádelna, minigolf, půjčovna kol a šlapadel, stolní tenis
a dětské hřiště s nafukovacími prolézačkami. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek) a venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací
místo.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 350 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem. 5. a 6. osoba za poplatek.
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»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, ply
nu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/
den, klimatizace 10 €/20 hodin, 20 €/40 hodin, Wi-Fi u re
staurace a v některých společných prostorách 30 €/týden,
vše na vyžádání při rezervaci.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00
hod., kdykoli v období do 30.05. a od 05.09. min. pobyt 3 no
ci, kdykoli v období 30.05. - 27.06. min. pobyt 7 nocí.

camping MIRAMARE (Cavallino Lido)

Výhodně situovaný camping leží v ideální pozici
vůči přístavu Punta Sabbioni, odkud je možná
lodní doprava do nedalekých Benátek i na os
trovy Murano a Burano. Klientům je zde k dis
pozici recepce, market, salónek s TV, půjčovna
kol, prádelna s pračkou a sušičkou (za poplatek),
svoz na pláž a do přístavu, společné barbecue,
dětské hřiště, volejbalové hřiště a stolní tenis.
Nově také vyhřívaný bazén a dětský bazén se
skluzavkou, solární terasa se slunečníky a le
hátky. U bazénu se nachází bar a restaurace
s pizzerií, ve které je k dispozici Internet point.
V celém objektu je k dispozici Wi-Fi. Mobilhomy
a bungalow Baby casa mají vlastní sociální za
řízení, klimatizaci a parkovací místo. Bungalow
Legno je bez sociálního zařízení (společné v rám
ci campingu).
Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz
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Cavallino Lido
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D

Camping Italy Village

»» cavallinolido.azzurro.cz
Standard Extra 4

CAVALLINO LIDO
A

25. 04. – 16. 05.

9210

B

16. 05. – 23. 05.

11880

C

23. 05. – 30. 05.

14620

D

30. 05. – 06. 06.

19190

E

06. 06. – 13. 06.
20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

20110

F

13. 06. – 20. 06.

18280

G

27. 06. – 04. 07.

23760

H

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

27420

I

11. 07. – 22. 08.

27880

J

05. 09. – 12. 09.

12790

K

12. 09. – 19. 09.

10130

více na azzurro.cz
3

camping CA´PASQUALI (Cavallino Lido)

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5 a 7=6 platí i pro 5. a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 09.05. - 30.05. a 12.09. - 19.09.
»» 7=5 v období 25.04. - 09.05. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 20.06. a 29.08. - 05.09.

Moderní a rozlehlý camping se nachází v klidné
lokalitě, uprostřed piniového háje přímo u privátní
pláže. Je vhodný pro strávení rodinné dovolené.
Klienti mají k dispozici aquapark s bazénem pro
dospělé, dětským bazénem se skluzavkami,
hydromasážní vanu, solární terasu se slunečníky
a lehátky, bar u bazénu, restauraci, pizzerii, prá
delnu, různé animační programy a miniklub. Ke
sportovnímu vyžití slouží dětské hřiště, volejba
lové a fotbalové hřiště, stolní tenis, půjčovna kol
a fitness centrum. Všechny maxicaravany jsou
vkusně vybaveny. Mají vlastní sociální zařízení,
fén, TV/SAT, trezor, klimatizaci, myčku, mikro
vlnnou troubu, Wi-Fi, verandu s venkovním po
sezením a parkovací místo. Na vyžádání je mož
né dokoupit stravování v místní restauraci.

5

Malý camping ITALY VILLAGE (Via Fausta) se nachází v piniovém hájku, nedaleko pláže. Díky své
poloze je vhodný pro strávení klidné rodinné dovolené. Klientům je k dispozici bazén pro dospělé
s hydromasážní částí, dětský bazén, vodní skluzavka, solární terasa s lehátky a slunečníky, restaura
ce s pizzerií, rychlé občerstvení, bar na pláži, supermarket, Wi-Fi a prádelna (za poplatek), pořádají se
zde animační programy a miniklub pro děti. Klienti mohou zdarma využít dvou aquaparků v sousedícím
campingu Union Lido, stejně jako volejbalového a basketbalového hřiště, za poplatek pak minigol
fu, tenisových kurtů, půjčovny šlapadel a kurzů windsurfingu. Mobilhomy jsou moderně vybavené,
prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a kryté
venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 400 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a výsuvným lůžkem, obývací
pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek (6. osoba je povoleno pouze
dítě, max. 150 cm).
4

Více informací najdete na
cavallinolido.azzurro.cz
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Camping Village Cavallino

camping VELA BLU (Cavallino Lido)

Komfortní camping se nachází přímo u privátní
pláže, v klidné lokalitě obkolopené piniovým há
jem. Klientům je k dispozici nový bazénový kom
plex s bazénem pro dospělé, dětským bazénem
se skluzavkami a hydromasážní částí, solární te
rasa s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, různé
animační programy a sportovní kurzy, miniklub,
hudební večery, bar, restaurace, pizzerie, menší
supermarket a prádelna. Všechny maxicaravany
jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zaří
zení, fén, TV/SAT, myčku, mikrovlnnou troubu,
trezor, klimatizaci, Wi-Fi, verandu s venkovním
posezením a parkovací místo. Na vyžádání je
možné dokoupit stravování v místní restauraci.

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20
€/dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den,
vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdy
koli v období do 30.05. a od 05.09. min. pobyt 3 noci, v období 30.05.
- 27.06. min. pobyt 7 nocí.

Komfortní CAMPING VILLAGE CAVALLINO (Via delle Batterie) leží přímo u písčité
pláže, v klidné lokalitě obklopené piniovým hájem. Klientům nabízí recepci, restau
raci s pizzerií, supermarket, různé obchůdky a bazén s hydromasážní částí, dětský
bazén se skluzavkami a solární terasu. Zdarma jsou k dispozici animace pro děti,
miniclub, stolní tenis, dětské hřiště, plážový volejbal a bankomat. Za poplatek minigolf,
fitness, zóna Wellness, prádelna, trezor, telefon, Wi-Fi, půjčovna kol a lékařské služby.
Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální
zařízení, klimatizaci (za poplatek), TV/SAT a venkovní posezení. Pro každý je vyhraze
no jedno parkovací místo. Typ Classic je prostornější. Na vyžádání je možné dokoupit
stravování v místní restauraci. V nabídce jsou i mobilhomy pro 4 až 6 osob s příjezdem
v neděli, více na azzurro.cz.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» San Marco, Classic (18 a 22 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» Lux (31 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem. 5. osoba za poplatek.

Baia San Marco 4

Baia Classic 4

Baia Lux 5

A

18. 04. – 25. 04.
09. 05. – 23. 05.
19. 09. – 31. 10.

10130

10130

10130

B

25. 04. – 02. 05.
05. 09. – 12. 09.

16270

17180

17910

C

02. 05. – 09. 05.

11880

12140

12350

D

23. 05. – 30. 05.

13660

14500

15020

E

30. 05. – 13. 06.

22480

25410

27230

F

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

20840

22660

26320

G

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

27230

29060

30890

H

11. 07. – 25. 07.

35800

37600

39400

I

25. 07. – 08. 08.

34550

36370

38200

J

08. 08. – 22. 08.

35800

37600

39400

K

12. 09. – 19. 09.

15170

16080

16820

Co potěší: (nelze kombinovat)
»» 7=6, 10=8 a 14=11 v období 04.04. - 28.05. a 12.09. - 31.10.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 70 €, pokud klienti neuklidí sami, poby
tová taxa viz str. 85.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: 5. osoba 240 Kč/den (pouze Lux), postýlka 3 €/den, ložní prádlo 10 €/
os., 12 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., klimatizace 7 €/den, plážový servis 8 €/den (v ob
dobí 01.04. - 01.06. a 31.08. - 04.11.), 18 € (01.06. - 03.08. a 24.08. - 31.08.), 23 €
(03.08. - 24.08.), Wi-Fi 22 €/týden, snídaně 12 €/os./den, 10 €/děti do 12 let, polopenze
34 €/os./den, 28 €/děti do 12 let, plná penze 44 €/os./den, 36 €/děti do 12 let, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (pouze Lux), na dotaz, za poplatek 4 €/den (v období
04.04. - 28.05. a 05.09. - 31.10.), 7,50 € (28.05. - 11.07. a 22.08. - 05.09.), 8,50 €
(11.07. - 22.08.) a 35 €/úklid.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 22:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdykoli v období
04.04. - 30.05. a 12.09. - 31.10., min. pobyt 3 noci.
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Sant’Angelo Village

Cavallino Lido
»» cavallinolido.azzurro.cz
CAVALLINO LIDO

caravan

Velmi oblíbené SANT’ANGELO VILLAGE (Via Fr. Baracca) leží uprostřed ze
leně a přímo u privátní pláže. Klientům nabízí aquapark s vyhřívaným bazénem
pro nejmenší, dětským bazénem s tobogány, skluzavkami a jinými atrakcemi,
bazén pro dospělé s hydromasážní částí. V Parku růží vhodném k odpočinku
a relaxaci se nacházejí vířivky a dětský bazén. Dále je zde k dispozici sportov
ní areál s tenisovými kurty (za poplatek), posilovna, půjčovna kol a elektrických
kol (za poplatek), stolní tenis, dětské hřiště, Wi-Fi (za poplatek), supermarket,
restaurace s pizzerií, snack bar a animace pro děti i dospělé. Na pláži pak hřiš
tě na beachvolley, petanque a dětské hřiště. Všechny obytné jednotky mají
vlastní sociální zařízení, TV a klimatizaci. Caravan a Maxicaravan S 4 mají ku
chyňský kout na uzavíratelné verandě. Ostatní Maxicaravany mají kuchyňský
kout jak v obývacím pokoji, tak na verandě. Maxicaravany S 6, S Extra a Com
fort Tre mají navíc mikrovlnnou troubu.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 400 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Karavan LS (12 m²) - karavan s manželskou postelí, patrovou postelí a gau
čem (určeno pro max. 3 dospělé a 2 děti do 10,99 let). Krytá, uzavíratelná
veranda s kuchyňským koutem.
»» Maxicaravan S 4 (16 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem nebo dvěma gauči (určeno pro max. 2 dospělé
a 2 děti do 10,99 let). Krytá, uzavíratelná veranda s kuchyňským koutem.
»» Maxicaravan Midi, S 5 (18 m², 22 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložni
ce se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem (určeno
pro max. 4 dospělé a 1 dítě do 10,99 let).
»» Maxicaravan S 6 (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma
lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem (ur
čeno pro max. 4 dospělé a 2 děti do 10,99 let).
»» Maxicaravan Comfort Tre 7 (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 lož
nice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem (urče
no pro max. 6 dospělých a 1 dítě do 10,99 let).

V

9

maxicaravan

LS 5

S4

Midi 5

S5

S6

Comfort
Tre 7

A

09. 05. – 16. 05.
12. 09. – 19. 09.

9740

11280

12870

13470

14390

16120

B

16. 05. – 23. 05.

12210

13690

15560

16320

18020

20400

C

23. 05. – 30. 05.

15510

16910

19150

20110

22850

26110

více na azzurro.cz

D

30. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

18250

21110

22530

23670

26850

30730

Lodí do Benátek

E

27. 06. – 04. 07.

21880

24200

26310

27520

30670

35880

F

04. 07. – 01. 08.

26710

28330

31350

32650

35760

42750

G

01. 08. – 08. 08.

27260

28860

32020

33450

36550

43590

H

08. 08. – 15. 08.

28000

29570

32920

34520

37600

44710

I

15. 08. – 22. 08.

27450

29040

32250

33720

36810

43870

J

22. 08. – 29. 08.

23080

25240

27570

28800

31940

37600

K

05. 09. – 12. 09.

14600

16900

18390

19300

21510

24470

Co potěší:
»» sleva 10% v období 09.05. - 05.07. a 29.08. - 20.09. při pobytu 14 nocí
»» V ceně: pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo (mi
mo Karavan LS), klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa
viz str. 85.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 14 €/jednolůžko a 20 €/dvoulůžko, plážový servis cca 51,50 €/
týden (v období do 30.06. a od 26.08., 63 €/týden v období 30.06. - 25.08.), Wi-Fi v objektu
5 €/2 hod., 10 €/5 hod. nebo 20 €/15 hodin připojení.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 21:00 hod. / sobota 07:00 - 09:30 hod.

D

Hotel Ca’ di Valle***

Chcete-li navštívit Benátky nebo některý z při
lehlých ostrovů, můžete využít lodní přepravy
z přístavu Punta Sabbioni, který se nachází
na východním cípu letoviska Cavallino Lido.
Naleznete zde parkoviště (placené) a prodej
občerstvení a suvenýrů. Do přístavu míří také
linkové autobusy ze všech okolních přímoř
ských letovisek.
Tzv. vaporetto odplouvá z přístavu několikrát za
hodinu. Je možné využít přímé linky do Bená
tek nebo okružní linky, která zahrnuje i ostrovy
Murano a Burano. Cesta na náměstí San Marco
trvá cca 30 minut.
Jedna plavba: cca 7,50 €
Celodenní jízdenka: 20 € (neomezený počet pla
veb na všech dostupných linkách, v rámci 24 hod.)

Týdenní jízdenka: 60 €

Classic
snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

04. 01. – 30. 05.
12. 09. – 26. 12.

7590

10200

9520

12240

B

30. 05. – 06. 06.

9830

12530

11470

14190

C

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

10200

12920

11790

14510

D

27. 06. – 04. 07.

10250

12970

11840

14560

E

04. 07. – 08. 08.

10570

13270

12140

14840

F

08. 08. – 22. 08.

10840

13500

12610

15270

G

22. 08. – 29. 08.

10290

13000

11910

14620

H

05. 09. – 12. 09.

8340

10980

10170

12890

A

Příjemný hotel CA’ DI VALLE*** (Via Fausta) leží nedaleko pláže. Klientům nabízí vý
tah, bar s terasou, halu s recepcí, Wi-Fi ve společných prostorách, místnost s TV/SAT,
bazén s hydromasážní a dětskou částí, solární terasu a garážové stání. V zahradě je
k dispozici minigolf. Pěkně vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/
SAT, Wi-Fi, trezor, telefon, klimatizaci a balkon. Pokoje Comfort jsou zrenovované.
Na vyžádání jsou k dispozici i prostorné pokoje Junior Suite s výhledem na bazén,
Superior Suite s terasou s výhledem na moře nebo jednolůžkové pokoje.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.
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Comfort

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez
nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový
servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 85.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-6 let ...40%, 7-9 let ...25%, 10-12 let ...15%. Dítě do 3 let povinně
11 €/den (včetně postýlky a stravy).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 4 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 12:00 - 21:00 hod. / kdykoli do 11:00 hod., min. pobyt 3 noci,
kratší pobyt za příplatek +10%.
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Rosolina Mare
čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

1

RESIDENCE WANDA

93

22

VILA SILVIA

web

39

VILA JOLANDA

94

59

RESIDENCE VITTORIA

web

2

VILA UMBERTO

93

23

RESIDENCE EL PATIO

95

VILA SANDRA, BEATRICE

web

60

HOTEL SOLE***

99

RESIDENCE GILDO

web

24

RESIDENCE ALESSANDRO

97

40

RESIDENCE EDEN

web

RESIDENCE INTERCONTINENTAL

web

3

VILA ARMIDA

93

VILLA GABRIELLA, AURORA

web

41

VILA GRAZIA, RESIDENCE MILADY

web

61

RESIDENCE VERANDA

web

4

RESIDENCE CASA MORO

web

25

VILA MARTA

web

42

RESIDENCE SPORTING

94

62

RES. MAREBELLO, GRAZIELLA, SAN MARCO

web

5

APARTHOTEL MILAN***

web

26

VILLAGGIO TURISTICO ROSAPINETA SUD

web

43

VILA BERTA

web

63

RESIDENCE IRIS, PEGGY, MONICA

web

6

RESIDENCE TITO LIVIO

web

27

RESIDENCE ISOLA

web

44

RESIDENCE MAIREN

97

64

RESIDENCE PINETA

web

7

RESIDENCE BELLAVISTA

web

28

web

VILA PAOLA, FIORELLA, MEDEA

web

65

RESIDENCE DANIELE

97

8

VILA FEDERICA

web

VILA REANA, BOSCOLO, DOMINGA,
ALIDA, LINDA

web

66

web

93

web

VILA SERENA, MARINA

VILA NIDE

VILA SOLARIS

10

30

46

VILY ADRIANA, VILA DONATELLA,
PINETA, LETIZIA

web

web

web

VILA CA’ CLAUDIA

RESIDENCE PIRATA

VILA LUCIA

45

9

29

web

web

11

VILLA BRENNERO

web

web

VILA RE SPLENDOR

RESIDENCE GIOVANNA

RESIDENCE LIGHTHOUSE

47

67

12

VILA ORCHIDEA

web

web

web

web

VILA YOTA, MARIATERESA, RES. GIOIA

VILA SABRINA, DE SANTIS

VILLAGGIO TIZÉ

31

48

68

13

VILA CORTINA

96

96

web

web

VILA ALPHA, BETA, OMEGA

RESIDENCE ZEFRIDO

RESIDENCE CORALLO

32

49

69

93

web

14

VILA SIVIGLIA, FAUSTA

web

web

RESIDENCE LAURA

VILLAGGIO MEDITERRANEO

VILA SIGMA, WALLY

50

70

95

99

web

RESIDENCE PARK

HOTEL ALEXANDER***

VILLAGGIO SOLMARE

33

51

71

web

web

98

RESIDENCE FIUME, VILA TIZIANA

RESIDENCE DELTA

CAMPING VILLAGE ROSAPINETA

34

52

72

35

VILY EUROPINETA, BIANCA, ORNELLA

web

53

RESIDENCE PINI

web

36

VILY MARIA

web

54

VILA ROSAPANNA

web

37

VILA LUISA

93

55

RESIDENCE SETTIMO CIELO

web

VILA ANNA, EMANUELA

web

56

RESIDENCE MARA, NETTUNO

web

VILA CAPRI

web

57

HOTEL OLYMPIA***

99

58

RESIDENCE ACQUAMARINA

web

15

RESIDENCE PIAZZETTA

95

16

VILLAGGIO ROSOLINA MARE CLUB

98

17

VILA MARTINA

web

18

VILA FONTANA

web

19

VILA DEBORA

web

20

VILA RODIGIUM

web

21

RES. GERMANA, VILA PAGODA, ROSWAL

web

38

Rosolina Mare

• 730 km z Mikulova
• 675 km z Dolního Dvořiště
• 715 km z Ružinova

Mirano, dálnice A4,
Tarvisio - Venezia

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 2020 zatím není stanovena. Výše taxy v roce 2019: 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.

Proč si vybrat Rosolina Mare...

V Rosolina Mare a okolí najdete:

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.

• lunapark

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 ob
chodů, 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, teni
sové 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.

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

Napsali jste nám:
„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
s sebou vzít našeho pejska.“
Zdeněk, Hodonín

Nabízí však také nádherné široké pláže s jemným zlatavým pískem a pozvolným vstupem do vody oceněné modrou
vlajkou Evropské unie za čistotu.
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Residence

50

Laura,

Vila Nide,

30

37

Rosolina Mare

Vila Luisa

»» rosolinamare.azzurro.cz
Rosolina Mare

Laura

Luisa

LAURA, NIDE

Nide
Residence LAURA (Via delle Petunie) leží blízko centra letoviska, je vybavena výtahem a ke
každému apartmánu náleží vyhrazené parkovací místo. Apartmány se nachází v patře a jsou
vybaveny terasou. Vila NIDE (Via della Volpe) leží v klidné části letoviska obklopená piniemi.
Apartmán je umístěn v polosuterénu, kam vede široká příjezdová cesta, na které má parko
vací místo. Jednopatrová vila LUISA (via Milano) leží v klidné části letoviska a nedaleko
pláže. Náleží k ní prostorná oplocená zahrada se vzrostlými piniemi, která zároveň slouží
k parkování a lze ji využít k venkovnímu posezení. Všechny apartmány jsou jednoduše
a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (mimo Nide) a mikrovlnnou
troubu (obojí za poplatek).
»» Vzdálenost od: pláže 350 m Luisa, 400 m Nide, 600 m Laura; ubytovací kanceláře 120
m Laura, 450 m Luisa, 650 m Nide.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí případně s patrovou postelí, obývací pokoj případně
s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou nebo patrovou postelí, obývací
pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem.

Residence

1

Wanda,

3

Vila Armida,

2

LUISA

A bilo 3/4

B bilo 4

D trilo 4

E trilo 5

A

11. 04. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

3620

4280

5590

6580

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

4930

5590

7900

9210

C

04. 07. – 01. 08.

7830

8490

11420

13060

D

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

9790

11100

14030

15670

E

08. 08. – 22. 08.

14780

15420

17990

19280

 

18 vila FONTANA (Rosolina Mare)

Co potěší:
»» sleva 10 % při objednávce do 31.01.
V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa viz str. 92.
Vratná kauce: 100 €.
K dokoupení: klimatizace (mimo Nide) 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.
»»
»»
»»
»»

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 leto
viska (Piazza San Giorgio). Residence nabízí klientům na soukromém oploceném pozemku společnou
zahradu a vyhrazené parkovací místo pro každý apartmán, residence Wanda disponuje navíc ven
kovním barbecue. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV (Armida TV/SAT), Wi-Fi (Um
berto), klimatizaci a balkon, terasu nebo v přízemí venkovní posezení.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m Armida, 150 m Wanda, Umberto; ubytovací kanceláře 1,7 km.
»» bilo (30-35 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně dalšími dvěma lůžky, někde s patrovou
postelí, obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem.

Nedávno zrekonstruovaná vila se čtyřmi apart
mány 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 spo
lečnou zahradou. Všechny apartmány jsou jed
noduše vybaveny, mají TV a mikrovlnnou troubu
(na vyžádání, za poplatek).

 

Vila Umberto

40 residence EDEN (Rosolina Mare)

Umberto
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WANDA

WANDA,
ARMIDA

UMBERTO

bilo 2

bilo 5

bilo 4

A

16. 05. – 13. 06.

4280

4930

4610

B

13. 06. – 27. 06.

6200

7830

7180

C

27. 06. – 18. 07.

7510

10120

8490

D

18. 07. – 08. 08.

9140

12080

10440

E

08. 08. – 15. 08.

12210

15740

13490

F

15. 08. – 22. 08.

10280

13810

11890

G

22. 08. – 29. 08.

6850

8810

7830

H

29. 08. – 19. 09.

4930

6250

5260

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek
třiny, klimatizace.
»» Povinné poplatky v CK: závěrečný úklid 1200 Kč.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 92.
»» 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 06.06. a od 05.09. min. pobyt 7 nocí. Příjezd po 20.
hodině za poplatek 40 €.

Třípatrová residence se nachází jen pár kroků od
pláže a disponuje prostornou zahradou rozděle
nou na část pro děti a místo pro parkování. Pro
storné a účelně vybavené apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV, mikrovlnnou troubu (na vy
žádání, za poplatek), pračku a balkon.

 

37 residence INTERCONTINENTAL

(Rosolina Mare)

Residence se nachází v centrální části letoviska pří
mo na hlavní obchodní třídě a zároveň poblíž pinio
vého háje. V blízkosti na náměstí Europa se konají
večerní trhy a zábavný program, v okolí jsou restau
race a obchůdky. Residence disponuje výtahem
a parkovacím místem. Apartmány typu mono jsou
příjemně a účelně vybavené TV, klimatizací a Wi-Fi
(obojí na vyžádání, za poplatek) a balkon.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

Veneto
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Rosolina Mare

42

Residence Sporting

»» rosolinamare.azzurro.cz
Rosolina Mare

více na azzurro.cz

 

71 villaggio SOLMARE (Rosolina Mare)

Oblíbené villaggio leží na klidném místě, cca 300
m od centra a je vhodné pro rodiny s dětmi. Na
pláže jezdí za poplatek vláček. Celý komplex je
rozložený na velkém oploceném pozemku, k dis
pozici je bazén pro dospělé s dětskou částí, slu
neční terasa s lehátky (za poplatek). Apartmány
jsou moderně vybavené a mají vlastní sociální
zařízení, TV, Wi-Fi, některé mikrovlnnou troubu,
pračku a klimatizaci (obojí na vyžádání, za po
platek), balkon nebo terasu a parkovací místo.
Apartmány v přízemí mají vlastní venkovní krb.
Typ quadri je mezonetový s dvojím sociálním za
řízením a dvěma balkony.

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 vlast
ním 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.
»» Vzdálenost od: pláže 450 m; ubytovací kanceláře 310 m.
»» bilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a ku
chyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem nebo dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
39

bilo 6

trilo 6

quadri 8

A

11. 04. – 06. 06.
05. 09. – 19. 09.

6220

7370

8290

B

06. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

8910

11150

13710

C

04. 07. – 18. 07.

12110

13940

17140

D

18. 07. – 01. 08.

13710

16450

18050

E

01. 08. – 08. 08.

15520

18440

19340

F

08. 08. – 22. 08.

17770

20690

21590

G

29. 08. – 05. 09.

6910

8520

9210

Co potěší:
»» sleva 15 % v období do 30.05. a od 05.09.
»» sleva 10 % v období 06.06. - 20.06.
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elek
třiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 25 € (bilo, trilo), 35 € (qua
dri), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 92.
»» 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 60-80 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.

Vila Jolanda

 

70 villaggio MEDITERRANEO

(Rosolina Mare)

Velmi pěkné villaggio se nachází cca 200 m od
centra, na pěkném místě naproti piniovému
háji. Skládá se z řadových vilek a třípatrové re
sidence. 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 (za poplatek). Na pláže jezdí
v pravidelných intervalech vláček (za poplatek).
Všechny apartmány jsou pěkně a moderně vy
baveny, mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon
nebo zahrádku s venkovním posezením. Ke kaž
dému apartmánu je vyhrazené parkovací místo.
Na vyžádání lze objednat Wi-Fi, pračku, klimati
zaci (vše za poplatek) nebo mikrovlnnou troubu.
Apartmány ve vilce jsou mezonetové a mají navíc
venkovní krb.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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D trilo 7

E trilo 8

quadri 8

A

11. 04. – 06. 06.
05. 09. – 19. 09.

6680

7370

8290

B

06. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

10360

11240

12200

C

04. 07. – 18. 07.

13020

13940

15440

D

18. 07. – 01. 08.

15310

16450

18160

E

01. 08. – 08. 08.

17820

18730

20110

F

08. 08. – 22. 08.

20010

20690

21590

G

29. 08. – 05. 09.

7650

8320

9510

Co potěší:
»» sleva 15 % v období do 30.05. a od 05.09., min. pobyt 7 nocí
»» sleva 10 % v období 06.06. - 20.06.
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
Residence Vila JOLANDA (Via Trieste) se nachází blízko pláže a zároveň nedaleko centra s obchody,
bary a restauracemi. Skládá se ze tří budov a na společném pozemku umožňuje parkování ve dvoře
se zahradou. Apartmány jsou jednoduše a vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi,
klimatizaci (obojí na vyžádání, za poplatek) a terasu nebo zahrádku s venkovním posezením, některé
s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kanceláře 450 m.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím nebo
vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice se dvěma manželskými postelemi, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s ku
chyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 25 € (trilo), 35 € (quadri),
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 92.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 25 €/týden (trilo), 50 € (quadri), přistýlka ne
bo postýlka 18 €/týden, ložní prádlo 6,50 €/os., ručníky 4,50 €/os.,
Wi-Fi až 8 přístrojů 25 €/týden, plážový servis 60-80 €/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.,
kdykoli do 06.06. a od 05.09. min. pobyt 5 nocí.

28.11.2019 18:55:22

15

Rosolina Mare

Residence Piazzetta

»» rosolinamare.azzurro.cz
Rosolina Mare

apartmán / vilka

trilo 4

A

09. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

6580

B

13. 06. – 20. 06.

7830

C

20. 06. – 27. 06.

9630

D

27. 06. – 04. 07.

13380

E

04. 07. – 01. 08.

15500

F

01. 08. – 08. 08.

15670

G

08. 08. – 22. 08.

19440

H

22. 08. – 29. 08.

14850

I

29. 08. – 05. 09.

9380

více na azzurro.cz

 

24 vila AURORA (Rosolina Mare)

Co potěší:
»» sleva 10 % v období A-C a F při objednávce do 14.02.

Residence PIAZZETTA (Via Francesi) leží mezi dvěma centry v letovisku a nedaleko pláže. Klientům je k dis
pozici bazén pro dospělé s dětskou částí a vyhrazené parkoviště. Všechny apartmány mají vlastní sociální
zařízení, TV, klimatizaci (za poplatek) a balkon s venkovním posezením. Vilky jsou mezonetové s vnitřním točitým
schodištěm, mají menší terasu v patře a zahrádku v přízemí.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře 1,1 km.
»» apartmán - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» vilka - přízemí: obývací pokoj s gaučem, případně rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem (vhodným pou
ze pro 1-2 děti) a kuchyňským koutem, 1. patro: ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí. 5.
a 6. osoba za poplatek.

Residence

23

El Patio,

33

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, ply
nu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 €, poby
tová taxa viz str. 92.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba (pouze vilka) 20 €/týden, ložní
prádlo nebo ručníky 10 €/os., klimatizace 30 €/týden, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod. Příjezd po 21. hodině za poplatek 50 €.

Park

El Patio

EL PATIO

Velmi pěkná residence EL PATIO (Via dei Fagiani) leží v pini
ovém hájku, nedaleko pláže a cca 450 m od centra. Klientům je
k dispozici bazén s dětskou částí, dětské hřiště a parkovací mís
to. Residence PARK (Via dei Tigli) leží nedaleko centra, na spo
lečném pozemku nabízí bazén, menší dětské hřiště, rozlehlou za
hradu 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 pří
zemí a parkovací místo. Typ trilo 7 a quadri jsou mezonetové.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m El Patio, 400 m Park; ubytovací
kanceláře 60 m Park, 320 m El Patio.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí nebo se třemi lůžky, někde
s patrovou postelí, obývací pokoj případně 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. Typ trilo 7 je mezonetový
a má samostatné lůžko na chodbě.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, ložnice s francouzským
lůžkem nebo se dvěma lůžky, ložnice s jedním lůžkem, obý
vací pokoj případně s gaučem nebo rozkládacím dovugaučem
a kuchyňským koutem.
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34 vila TIZIANA (Rosolina Mare)

Park

El Patio

El Patio

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

PARK

bilo 4

trilo 5

trilo 6

trilo 7 / quadri 5/7

trilo 5

A

16. 05. – 06. 06.

6580

8550

8880

9540

7900

B

06. 06. – 13. 06.

11420

14690

15010

15670

9470

C

13. 06. – 27. 06.

11750

15010

15340

15990

12080

D

27. 06. – 08. 08.

15990

19260

19910

20240

16320

E

08. 08. – 15. 08.

17990

21200

21850

22490

18950

F

15. 08. – 22. 08.

19600

23130

23770

24090

21520

G

22. 08. – 29. 08.

13380

14690

15340

15670

12400

H

29. 08. – 05. 09.

9870

10530

10860

11510

9540

I

05. 09. – 19. 09.

6910

7570

7900

8550

6910

Co potěší:
»» sleva 10 % při objednávce do 28.02.
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
»» 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. 92.
»» 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, na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Příjemná vila leží v klidné části letoviska, na spo
lečném pozemku využívají klienti zahradu a par
koviště. Apartmán typu trilo se nachází v přízemí,
typ quadri má navíc druhé sociální zařízení a je
v podkroví. Apartmány jsou vkusně a účelně
zařízené, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi
(na vyžádání, za poplatek), pračku, klimatizaci
(za poplatek), venkovní posezení a vyhrazené
parkovací místo.

 

29 vila LUCIA (Rosolina Mare)

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 vyhraze
ným parkovacím místem pro každý apartmán.
Apartmán v 1. patře má vlastní sociální zařízení,
TV, Wi-Fi, pračku, mikrovlnnou troubu a balkon.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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Rosolina Mare

32

Vila Alpha, Omega, Beta

»» rosolinamare.azzurro.cz
Rosolina Mare

Omega

Alpha

více na azzurro.cz

 

17 residence MARTINA (Rosolina Mare)

ALPHA, OMEGA

BETA

trilo 5

trilo 5

A

09. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

6580

6580

B

13. 06. – 20. 06.

6850

7830

C

20. 06. – 27. 06.

8160

9300

D

27. 06. – 04. 07.

12570

13220

E

04. 07. – 01. 08.

13550

14850

F

01. 08. – 08. 08.

13710

15010

G

08. 08. – 22. 08.

17830

18470

H

22. 08. – 29. 08.

14200

15500

I

29. 08. – 05. 09.

8220

9540

Co potěší:
»» sleva 10 % v období A-C a F při objednávce do 14.02.

Beta

Pěkná jednopatrová residence se nachází jen pár
kroků od pláže a nedaleko obchodů a restaura
cí. Na pozemku residence je klientům k dispozici
parkoviště a společná zahrada. Apartmány jsou
jednoduše vybaveny, všechny mají vlastní sociál
ní zařízení, TV, klimatizaci (za poplatek) a balkon
nebo venkovní posezení.
9

 residence PIRATA (Rosolina Mare)

Alpha

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; ubytovací kanceláře 550 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.

13

Residence Cortina

Pěkná jednopatrová residence stojí jen pár kroků
od pláže a cca 250 m od centra letoviska. V pří
zemí residence se nachází restaurace, klientům
nabízí parkovací místo pro každý apartmán.
Všechny apartmány jsou standardně vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, pračku, TV, klima
tizaci a Wi-Fi (obojí za poplatek, některé mají
balkon.

 

43 vila BERTA (Rosolina Mare)

Dvoupatrová vila nabízí celkem 6 apartmánů na
prostorném pozemku, kde se zároveň nachází
společné parkoviště. Tato residence leží cca
400 m od moře a nedaleko centra s obchody.
Apartmány jsou velmi prostorné, nedávno zre
konstruované a jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, TV, klimatizací (za poplatek), pračkou,
trezorem a venkovním posezením na terase
v patře nebo přízemí.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz

96
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 €, po
bytová taxa viz str. 92.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 6. osoba (mimo Beta) 20 €/týden, přistýlka
20 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os., klimati
zace 30 €/týden, Wi-Fi (mimo Beta) 20 €/týden, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod. Příjezd po 21. hodině za poplatek 50 €.

bilo 5

trilo 7

quadri 7/9

A

09. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

6580

6580

9210

B

13. 06. – 20. 06.

7180

8160

11100

C

20. 06. – 27. 06.

8160

9950

11750

D

27. 06. – 04. 07.

12730

15830

19910

E

04. 07. – 01. 08.

14200

17790

22850

F

01. 08. – 08. 08.

14360

18110

23010

G

08. 08. – 22. 08.

18150

20720

23770

H

22. 08. – 29. 08.

13710

16810

19910

I

29. 08. – 05. 09.

9380

9700

9870

Co potěší:
»» sleva 10 % (typ bilo, trilo) v období A-C a F při objednávce do 14.02.
»» sleva 5 % (typ quadri) v období do A-C a F při objednávce do 14.02.
Zrekonstruovaná residence CORTINA (Via Biancospino) leží na klidném místě, cca 300 m od ná
městí S. Giorgio, každý apartmán nabízí klientům parkovací místo. Apartmány jsou nově vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, pračku, TV a klimatizaci (za poplatek) a terasu nebo venkovní posezení.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kanceláře 1,3 km.
»» bilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, mezi ložnicí a obývacím pokojem 2 vyklápěcí lůžka,
obývací pokoj s kuchyňským koutem. 6. osoba za poplatek.
»» trilo - ložnice s manželskou a patrovou postelí, ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s roz
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 8. osoba za poplatek.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, ložnice s manželskou postelí a dal
ším lůžkem nebo patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně s gaučem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 € (bilo, trilo), 50 € (qua
dri), pobytová taxa viz str. 92.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: osoba navíc (mimo quadri) 20 €/týden, přistýlka 20 €/
týden, ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os., klimatizace 30 €/týden, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Pří
jezd po 21. hodině za poplatek 50 €.

28.11.2019 18:55:32

24

Rosolina Mare

Residence Alessandro

»» rosolinamare.azzurro.cz
Rosolina Mare

bilo 4

B trilo 4

A trilo 6

Deluxe trilo 5

A

16. 05. – 13. 06.

7240

7900

9540

10530

B

13. 06. – 27. 06.

10120

11750

13710

15990

C

27. 06. – 18. 07.

13060

14690

17300

20240

D

18. 07. – 08. 08.

15990

18280

21220

24480

E

08. 08. – 15. 08.

20560

23450

27630

31800

F

15. 08. – 22. 08.

17990

20560

24090

27630

G

22. 08. – 29. 08.

11420

13060

15340

17630

H

29. 08. – 19. 09.

8880

9870

11510

13490

více na azzurro.cz

 

65 residence LIGHTHOUSE (Rosolina Mare)

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; ubytovací kanceláře 840 m.
»» bilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougau
čem 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.

Residence

44

Mairen,

65

V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
Povinné poplatky v CK: závěrečný úklid 1200 Kč (bilo, trilo), 1795 Kč (Deluxe).
Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 92.
Vratná kauce: 200 €.
K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 10 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., 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
06.06. a od 05.09. min. pobyt 7 nocí. Příjezd po 20. hodině za poplatek 40 €.
»»
»»
»»
»»
»»

 

69 residence CORALLO (Rosolina Mare)

Daniele

Mairen

Daniele

Moderní, nedávno postavená residence MAIREN (Via Trieste) se nachází
v klidné lokalitě plné zeleně, cca 500 m od centra a pár kroků od pláže. Nedáv
no postavená luxusní residence DANIELE (Via dei Salici) stojí v poklidné části
letoviska, blízko centra a cca 650 m od pláže. Obě residence disponují výtahem
a jedním až dvěma parkovacími místy pro každý apartmán. Všechny apartmány
jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci
a balkon, terasu nebo zahrádku v přízemí s venkovním posezením. Typ Deluxe
má navíc fén, myčku, kávovar, varnou konvici, mikrovlnnou troubu, 2 parko
vací místa v garáži a plážový servis v ceně. Apartmány na residenci Daniele jsou
navíc vybaveny Wi-Fi.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m Mairen, 650 m Daniele; ubytovací kanceláře
260 m Mairen, 280 m Daniele.
»» mono (40 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí, gaučem a kuchyňským
koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice
s patrovou postelí, obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» deluxe trilo (55 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí,
obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

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.

Mairen

MAIREN
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Nedávno postavená residence stojí na hlavní po
břežní 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.

DANIELE

mono 3

trilo 6

Deluxe trilo 5

B trilo 5

A trilo 4/5

A

16. 05. – 13. 06.

5920

9540

10530

7900

8550

B

13. 06. – 27. 06.

8810

13710

15990

11750

12730

C

27. 06. – 18. 07.

11100

17300

20240

14690

15990

D

18. 07. – 08. 08.

13380

21220

24480

18280

19260

E

08. 08. – 15. 08.

17670

27630

31800

23450

25060

F

15. 08. – 22. 08.

15420

24090

27630

20560

21850

G

22. 08. – 29. 08.

9790

15340

17630

13060

14030

H

29. 08. – 19. 09.

7240

11510

13490

9870

10200

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, plážový
servis (pouze Deluxe).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (mono, trilo), 60 € (Deluxe), pobytová taxa
viz str. 92.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 10 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., plážový servis 40 €/
týden (květen, červen, září), 70 € (červenec, srpen), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena (mimo Deluxe), na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
06.06. a od 05.09., min. pobyt 7 nocí. Příjezd po 20. hodině za poplatek 40 €.

 

52 residence DELTA (Rosolina Mare)

Residence se nachází na okraji letoviska obklo
pená piniovými háji, jejíž poloha zajišťuje klidnou
dovolenou. Residence se skládá ze dvou budov,
disponuje bazénem pro dospělé a dětským ba
zénem, výtahem a vyhrazeným parkovištěm.
Apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, balkon s venkov
ním posezením a parkovací místo.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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Rosolina Mare

16

Villaggio Rosolina Mare Club

»» rosolinamare.azzurro.cz
Rosolina Mare

bungalow 5

vilka 5

mobilhome 6

A

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

8520

11280

12200

B

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

13130

16810

17730

C

20. 06. – 27. 06.

15540

19190

20110

D

27. 06. – 04. 07.

17360

20790

21700

E

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

18730

23300

24220

F

01. 08. – 08. 08.

21930

26500

27420

G

08. 08. – 22. 08.

24510

29460

30360

více na azzurro.cz

 

26 villaggio ROSAPINETA SUD

(Rosolina Mare)

Velmi oblíbené villaggio leží na rozsáhlém pozem
ku přímo u pláže a nedaleko od centra. Klientům
je k dispozici bazén pro dospělé, dětský bazén,
vířivka, terasa se slunečníky a lehátky, posilovna,
hřiště na minigolf a další sportoviště, za poplatek
je půjčovna kol, wellness a prádelna se sušičkou.
Najdete zde supermarket, bary, pizzerii, restaura
ci a obchůdky. Pro děti je zde dětské hřiště, ani
mace a miniklub. Bungalowy a mobihomy jsou
pěkně a vkusně zařízené, mají TV, klimatizaci,
Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, terasu s venkovním
posezením a parkovací místo.

8

 vila FEDERICA (Rosolina Mare)

Velmi oblíbené villaggio ROSOLINA MARE CLUB (Via dei Francesi) se nachází v klidné části leto
viska 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, minik
lub (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. Na vyžádání
jsou k dispozici bezbariérové vilky vhodné pro vozíčkáře.
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CAMPING VILLAGE ROSAPINETA

 

35 vila BIANCA (Rosolina Mare)

Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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»» 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. 92.
»» 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, pl
ná penze 27 €/os., 14 €/děti 4-11 let; půjčení kola 8 €/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 A min. pobyt 4 noci.

»» Vzdálenost od: pláže 10 - 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
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.

Dvoupatrové vily leží na klidném místě v letovisku
jen pár kroků od pláže a nedaleko menšího cen
tra. 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.

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, moder
ně vybavené, mají TV, pračku, Wi-Fi, klimatizaci
(obojí za poplatek) a venkovní posezení.

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» 14=12 v období 23.05. - 06.06.
»» sleva 20 % v období 30.05. - 06.06.

Camping Village ROSAPINETA (Strada Nord) se rozkládá v piniovém háji na kraji letoviska
s privátní pláží vč. služeb a sportovního vyžití, některé za poplatek. Kemp má vlastní recepci s in
formační kanceláří, Wi-Fi v blízkosti hlavního obchodního centra, společnou prádelnu (na mince),
lékařskou službu. V kempu najdete 2 bazény (v provozu 14.05. - 16.09.) pro dospělé, s dětskou
částí, skluzavkou a vířivkou. V areálu jsou klientům k dispozici sportoviště: fotbalové a basketbalo
vé hřiště, hřiště na malou kopanou, tenisový kurt a minigolf, na pláži hřiště na beach volejbal a pe
tanque. 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; ubytovací kancelář v objektu.
»» Standard (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvý
šeným 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 rozklá
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 5. - 7. osoba za poplatek.

Standard 4

Plus 4

A

16. 05. – 23. 05.
05. 09. – 12. 09.

9210

11050

B

23. 05. – 30. 05.

11050

12900

C

30. 05. – 06. 06.

11970

14740

D

06. 06. – 13. 06.

13710

16450

E

13. 06. – 20. 06.

13710

15540

F

20. 06. – 27. 06.

15540

17360

G

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

20110

21930

H

04. 07. – 11. 07.

21020

23760

I

11. 07. – 18. 07.

21930

24680

J

18. 07. – 25. 07.

22850

25590

K

25. 07. – 15. 08.

24290

26090

L

15. 08. – 22. 08.

22490

24290

M

29. 08. – 05. 09.

12900

15660

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. - 7. osobu)
»» sleva 625 Kč/mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 4=3 a 7=4 v období 16.05. - 30.05.
»» 7=5 v období 05.09. - 13.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 11.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 11.07. a 29.08. - 13.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, kli
matizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Plus),
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 92.
»» 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, vše
na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v ob
dobí A-F, min. pobyt 7 nocí v období C-M, min. pobyt 3 noci v období A-B.
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V

60

Rosolina Mare

Hotel Sole***

»» rosolinamare.azzurro.cz
Rosolina Mare

více na azzurro.cz

 

45 vilka CA’ CLAUDIA (Rosolina Mare)

polopenze
30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

6350

B

13. 06. – 27. 06.

6750

C

27. 06. – 01. 08.
22. 08. – 05. 09.

7200

D

01. 08. – 08. 08.

8210

E

08. 08. – 22. 08.

11290

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 tera
sou, společenskou místnost s TV a Wi-Fi, půjčovnu kol (omezený počet) a soukromé parkoviš
tě. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, trezor, telefon, TV/SAT, klimatizaci (za příplatek)
a balkon. Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové pokoje.
»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

Hotel

51

Alexander***,

57

Samostatná, velmi pěkná řadová vilka leží v klid
né části letoviska. Klientům nabízí dvoupodlažní
apartmán s vlastním vchodem, prostornou za
hradu, krb a parkovací místo. Apartmán má dvojí
sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci a Wi Fi
(obojí za poplatek).

»» V ceně: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu včetně ná
pojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 92.
»» 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 restaurace), na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:30 - 23:30 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min.
pobyt 3 noci.

Olympia***

 

24 vilka GABRIELLA (Rosolina Mare)

Samostatně stojící vilka stojí na rozlehlém po
zemku se zahradou cca 500 m2. Vilka nabízí
ubytování v soukromí, k dispozici je úschovna
kol, prádelna a 2 parkovací místa. Vila je moder
ně zařízena, má 2 sociální zařízení, TV, klimatizaci
(za poplatek), mikrovlnnou troubu, krb, terasu
v přízemí a balkony v patře.

5

 aparthotel MILAN (Rosolina Mare)

Olympia

Alexander
Oba rodinné hotely stojí naproti sobě na jedné z větších obchodních tříd (Viale dei Pini), kousek od plá
že 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 pono
řen mezi piniemi, hostům je k dispozici recepce s trezorem, výtah, restaurace, bar s terasou, společen
ská 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; ubytovací kancelář v objektech.

veneto_2020_70_99_castC+D.indd 99

snídaně

polopenze

plná penze

A

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 19. 09.

7770

9710

12470

B

20. 06. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

8740

10920

13650

C

08. 08. – 22. 08.

10870

13590

16280

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí
ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 92.
»» 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.

Rodinný aparthotel 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 so
ciální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, pračku,
klimatizaci, topení a balkon nebo terasu v příze
mí. Apartmány typu Superior a Family Suite jsou
větší, mají navíc myčku a mikrovlnnou troubu.
Více informací najdete na
rosolinamare.azzurro.cz
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Emilia Romagna
• region, který je stále dobře dostupný z ČR, nabízí spoustu klidnějších i rušnějších
letovisek s krásnými písčitými plážemi
• za návštěvu stojí historická města ve vnitrozemí jako je Bologna, Ravenna,
Ferrara, Marzabotto nebo San Marino
• od Lido Adriano po Cattolica jsou v blízkosti ubytovacích kapacit zábavní
parky jako Mirabilandia, Fiabilandia, Italia in Miniatura, letecké muzeum Parco
dell´Aviazione nebo expozice Ferrarri v Maranello

Nabídka letovisek regionu Emilia Romagna
Lido di Volano
Apartmány a vilky Lido di Volano

Casalborsetti
101

101
102

Lido di Pomposa
Camping Vigna sul Mar

102

Lido di Spina
Residence Miami
Residence Athena
Residence Swimming
Residence Plaja Blanca
Apartmány a vilky Lido di Spina
Villaggio Marina
Camping Mare e Pineta

105

Residence Algarve

105

Rimini Marina Centro

Marina Romea

Lido delle Nazioni
Villaggio Spiaggia Romea
Villaggio Samoa

Rimini Viserba

Residence Mare Pineta

103
103
103
103
103
104
104

Villaggio Del Sole

Hotel Vannucci***

Lido Adriano
106
106
106
107
107

Residence Belvedere
Residence Giotto
Residence Teresa
Long Beach Village
Villaggio Blu Marlin

Cesenatico
Hotel Rondinella***
Hotel Star***s
Hotel David***
Hotel Santa Martina***

108
108
109
109

110

111

Rimini Miramare
Hotel Marinella***
Hotel Touring****

111
111

Riccione
Vila Lidia
Residence Levante
Hotel Gran San Bernardo***

112
112
113

Cattolica
Hotel London***
Hotel Cormoran****

113
113

Rimini Viserbella
110

Emilia Romagna

Residence Beach Paradise

Lido di Volano
Lido delle Nazioni
Lido di Pomposa
Lido degli Estensi
Lido di Spina
Casalborsetti
Marina Romea Rimini Viserbella
Lido Adriano
Rimini Viserba
Rimini Marina Centro
Rimini Miramare
Cesenatico
Riccione
Cattolica
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Lido di Volano

Apartmány a vilky Lido di Volano

»» lidodivolano.azzurro.cz
z Mikulova

760 km

z Dolního Dvořiště

705 km

z Ružinova

745 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna
Codigoro (15 km)
Ubytování příklad

apartmány
Ubytování příklad

Ubytování příklad
Apartmány a vilky LIDO DI VOLANO jsou maximálně pětipatrové domy se společnou
zahradou umístěné v různých částech letoviska. Všechny apartmány a vilky jsou jednoduše,
ale funkčně vybavené dle vkusu jejich majitelů, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (na
vyžádání, pouze u některých typů trilo, za poplatek) a balkon nebo venkovní posezení. Místo
je vhodné ke strávení klidné rodinné dovolené a pro ty, kteří nevyhledávají rušný noční život
ani obchodní třídy. Wi-Fi je k dispozici na některých plážích.
»» Vzdálenost od: pláže 250 - 800 m; ubytovací kanceláře 50 - 750 m.
»» bilo - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, případně s dalším lůžkem, ložnice
se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským
koutem.

vilky

trilo 5

bilo 4

trilo 5/6

A

25. 04. – 30. 05.

3950

3950

4930

B

30. 05. – 27. 06.

4930

5590

5920

C

27. 06. – 25. 07.

7510

8160

9790

D

25. 07. – 01. 08.

6530

7830

9790

E

01. 08. – 08. 08.

7710

8350

10280

F

08. 08. – 22. 08.

16060

16060

19280

G

22. 08. – 29. 08.

9790

9790

13060

H

29. 08. – 05. 09.

5920

7240

11510

I

05. 09. – 26. 09.

4610

4610

5260

Lido di Volano se rozkládá na podlouhlém
písčitém výběžku mezi mořem a jedním z nesčetných jezer v této oblasti. Je ponořené do
zeleně, mezi zástavbou a pláží se rozprostírá
krásný borovicový háj. Toto letovisko nenabízí příliš mnoho možností pro večerní život,
stejně tak i co se týká nákupů, ale kdo dává
přednost klidné dovolené, měl by tuto oblast
určitě navštívit.

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

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 0,35 €/os./noc (od
11 let, max. na 14 nocí).
Lido di Volano

»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami,
pobytová taxa viz str. 101.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka (pouze vilka trilo) nebo postýlka 20 €/týden, ložní prádlo
10 €/os., klimatizace 30 €/týden.
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.

Lido delle Nazioni

Villaggio Spiaggia Romea

»» lidodellenazioni.azzurro.cz
z Mikulova

770 km

z Dolního Dvořiště

717 km

z Ružinova

758 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna
Codigoro (15 km)

bilo 4

trilo 6

05. 04. – 24. 05.
13. 09. – 27. 09.

15610

23410

B

24. 05. – 14. 06.

20560

28900

C

14. 06. – 21. 06.
30. 08. – 13. 09.

23220

33430

D

21. 06. – 19. 07.
23. 08. – 30. 08.

30430

41700

E

19. 07. – 02. 08.

34310

46790

F

02. 08. – 09. 08.
16. 08. – 23. 08.

37910

50210

G

09. 08. – 16. 08.

40170

52810

A

Villaggio SPIAGGIA ROMEA (Viale Oasi) se nachází u delty řeky Pád, která je zapsána mezi
památky Unesco. Nabízí tak pobyt vhodný pro všechny milovníky přírody, který spojuje odpočinek s aktivní dovolenou pro všechny věkové kategorie. Zajímavostí je vstřícnost villaggia ke
čtyřnohým mazlíčkům, pro které je vyhrazena část pláže u jezera a v Bau Bau Gym. Villaggio leží
u soukromého jezera a jeho součástí je bazén pro dospělé a 2 dětské bazény se skluzavkou,
slunečníky a lehátky. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi (mimo pláž a jezero), restaurace,
pizzerie, bar, obchod, dětské hřiště, společenská místnost s TV, diskotéka a parkoviště. Za poplatek je půjčovna kol, jízda na koni, prádelna a wellness. Ke sportovnímu vyžití slouží (některé
u jezera) posilovna, tenisové kurty, fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště, petanque, stolní
tenis, lukostřelba, aerobik, kanoe, minigolf, šlapadla a windsurf. V průběhu letní sezóny jsou pořádány animační programy, sportovní kolektivní kurzy a zábavné programy v rámci miniklubu (od
4 let). Apartmány jsou umístěny ve vilkách se samostatným vchodem, mají vlastní sociální zařízení, fén (na vyžádání), klimatizaci, Wi-Fi, trezor, TV, telefon a terasu. Typy bilo jsou vždy v přízemí
a trilo v patře. Možnost dokoupení polopenze nebo plné penze (platba na místě).
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; jezera 30 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
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Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 31.01., min. pobyt 7 nocí
»» sleva 5% při objednávce od 01.02. - 28.02., min. pobyt 7 nocí
»» 14=12 a 7=6 v období 05.04. - 24.05. a 13.09. - 27.09. při objednávce do
30.04.
»» 14=13 v období 24.05. - 13.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €, min.
pobyt 7 nocí, jinak 50 €), ložní prádlo, ručníky, utěrky, plážový servis (u moře
i u jezera), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 101.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 10 €/den (min. pobyt 7 nocí, jinak 25 €/den), výměna
ložního prádla nebo ručníků 5 €/os., půjčení kola 15 €/den, 5 €/hod., jízda
na koni 22 €/hodina, polopenze 30 €/os./den (v období A,B), 34 € (C-E), 53
€ (F), 63 € (G), děti 2-11,99 let 13 € (A,B), 18 € (C-E), 28 € (F), 38 € (G), plná
penze 37 € (A,B), 41 € (C-E), 60 € (F), 70 € (G), děti 2-11,99 let 20 € (A,B), 25
€ (C-E), 35 € (F), 45 € (G).
»» Zvířata: povolena, max. 2 na apartmán, za poplatek 10 €/den (v období A-C),
15 € (D-G).
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 17:00 - 22:00 hod. / sobota, neděle do
10:00 hod., kdykoli v období A,B min. pobyt 3 noci.

Lido delle Nazioni je nevelké, ale přitom
velmi dobře vybavené letovisko ponořené v pásech pinií, které jej ze všech stran
obklopují a pronikají i mezi vilkové komplexy až téměř ke klidnému a příjemnému
obchodnímu centru. Letovisko je vhodné
především pro klidnou rodinnou dovolenou,
pláže jsou zde čisté, dobře vybavené, před
velkými vlnami chráněné kamennými vlnolamy v moři. Nabízí se zde řada příležitostí
pro sport i zábavu.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.
Lido delle Nazioni
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Lido delle Nazioni

Villaggio Samoa

»» lidodellenazioni.azzurro.cz
Lido delle Nazioni

více na azzurro.cz
» TAHITI camping & THERMAE BUNGALOW
PARK (Lido delle Nazioni)

Upolu Extra 5

Savaii 5

18. 04. – 30. 05.
29. 08. – 19. 09.

10790

12370

B

30. 05. – 04. 07.

14670

15900

C

04. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

19900

22770

D

08. 08. – 22. 08.

25520

28220

A

Camping je ideálním místem pro strávení pohodové rodinné dovolené. Klientům je k dispozici
recepce, supermarket, Wi-Fi, restaurace, bar,
bazény, dětské hřiště, barbecue, stolní tenis,
tenisový kurt, hřiště na petanque, fotbal a střelbu z luku, prádelna, termální lázně, miniklub,
diskotéka a parkoviště.
Více informací najdete na
lidodellenazioni.azzurro.cz

Lido di Pomposa

Villaggio SAMOA (Viale Libia) se nachází v klidné části letoviska, v docházkové vzdálenosti na
pláž. Na oploceném pozemku je klientům k dispozici bazén, dětský bazén a hřiště. Dále pak
recepce, bar, stolní tenis, hřiště na volejbal a kryté parkoviště. Nedávno renovované bungalowy
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, Wi-Fi (Upolu za poplatek), klimatizaci a zastřešenou terasu.
Novější bungalowy Savaii mají navíc mikrovlnnou troubu a myčku.
»» Vzdálenost od: pláže 800 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Upolu Extra - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem.
»» Savaii - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí a dalším
lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.

Co potěší:
»» sleva 25% v období 18.04. - 13.06. a 05.09. - 19.09.
»» zdarma parkování u pláže při zakoupení plážového servisu
»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (pokud klienti neuklidí
sami), pobytová taxa viz str. 101.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 10 €/os., plážový servis 70 €/týden.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Camping Vigna sul Mar

»» lidodipomposa.azzurro.cz

Standard 4

Premium 4

8290

9210

z Mikulova

773 km

z Dolního Dvořiště

720 km

z Ružinova

761 km

B

23. 05. – 30. 05.

9210

10130

Ferrara Sud, dálnice A13 Ferrara - Porto
Garibaldi

C

30. 05. – 06. 06.

11970

19340

D

06. 06. – 13. 06.

13820

20260

E

13. 06. – 20. 06.

13710

17360

A

Codigoro (21 km)
Lido di Pomposa je přímořské letovisko
v provincii Ferrara. Zdejší pláž se rozprostírá podél oblasti Commacchia a je dlouhá 23 km. Nachází se zde chráněný park
Delta del Po. Tento přírodní park pokrývá
plochu více než 52.000 ha a je možné jej
poznat pěšky nebo na kole. Letovisko je
vhodné spíše pro rodinnou dovolenou,
ale najde se zde i řada sportovního vyžití
a zábavy. Dalším velkým kladem této oblasti je její strategická poloha z hlediska
uměleckého a kulturního. V blízkosti je
Ravenna, Ferrara, San Marino, Benátky
a Florencie.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.
Lido di Pomposa
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Rozlehlý camping VIGNA SUL MAR (Via Capanno Garibaldi) je obklopen krásným borovicovým parkem Delta del Po. Svým klientům nabízí klidné místo k odpočinku, zároveň je i místem
plným zábavy a bohatého sportovního vyžití. V areálu je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, 2 bazény (v provozu od konce května do půlky září), jeden s hydromasážní částí, dětský
bazén, solární terasa se slunečníky a lehátky (za poplatek), bar u bazénu a na pláži, dětský
koutek a hřiště, minimarket, prádelna se sušárnou (na žetony), Wi-Fi a trezor (za poplatek). Ke
sportovnímu vyžití je k dispozici hřiště na malou kopanou, plážový volejbal, stolní tenis, animace
(červen - srpen), tenisové kurty (vzdáleny cca 500 m) a půjčovna kol (za poplatek). Mobilhomy
jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, oba typy mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci,
barbecue, venkovní posezení a parkovací místo u mobilhomu. Typ Premium je prostornější.
»» Vzdálenost od: pláže 500 - 600 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Standard (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším
vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm, 60 kg), obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.
»» Premium (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem, 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

11. 04. – 23. 05.
05. 09. – 12. 09.

F

20. 06. – 27. 06.

16450

21020

G

27. 06. – 04. 07.

21930

26500

H

04. 07. – 11. 07.

21930

28330

I

11. 07. – 25. 07.

24680

31070

J

25. 07. – 01. 08.

24680

32900

K

01. 08. – 08. 08.

26090

34180

L

08. 08. – 15. 08.

25190

33280

M

15. 08. – 22. 08.

23390

30580

N

22. 08. – 29. 08.

19190

23760

O

29. 08. – 05. 09.

12790

16450

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 18.04. - 30.05.
»» 7=5 v období 11.04. - 18.04. a 05.9. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 11.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 11.07. a 29.08. - 12.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Premium), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 102.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20
€/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: malého vzrůstu (max. jedno zvíře do 15 kg) povolena, na dotaz, za
poplatek 150 Kč/den a 600 Kč/pobyt/extra úklid (pouze Standard).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. /sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období 30.05. - 27.06., min. pobyt 7 nocí, v období do 30.05. a od 05.09.
min. pobyt 3 noci.

28.11.2019 20:33:24

Lido di Spina

Residence Miami, Athena, Swimming, Plaja Bianca

»» lidodispina.azzurro.cz

Plaja Blanca

Residence MIAMI (Via Caravagio) je menší komplex třípatrových budov s bazénem. Leží
na klidném místě, obklopeném zelení, cca 100 m od obchodů a restaurací. Apartmány mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci (u většiny), balkon, terasu nebo předzahrádku. Parkování
je možné na veřejném parkovišti naproti residence. Residenci ATHENA (Via Raffaello Sanzio) tvoří několik třípatrových budov nedaleko centra, v jejichž areálu je bazén a parkovací
místa. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, balkon, terasu nebo předzahrádku. Residence SWIMMING a PLAJA BIANCA (Via Raffaello Sanzio) jsou tvořeny jednopatrovými řadovými vilkami rozmístěnými kolem bazénu. Ke každé vilce náleží parkovací
místo. Apartmány mají vlastní sociální zařízení a balkon, terasu nebo předzahrádku.
»» Vzdálenost od: pláže 500 m Miami, 700 - 800 m Athena, Swimming, Plaja Bianca; ubytovací kanceláře 1400 m Miami, 800 m Athena, Swimming, Plaja Blanca.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.

780 km
725 km

z Ružinova

765 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna

Swimming

Codigoro (27 km)

MIAMI
ATHENA

Miami

z Mikulova
z Dolního Dvořiště

SWIMMING
PLAJA BLANCA

A bilo 4

trilo 5/6

A

18. 04. – 06. 06.

6880

10130

B

06. 06. – 20. 06.

9870

13160

C

20. 06. – 04. 07.

11420

14690

D

04. 07. – 08. 08.

14690

18930

E

08. 08. – 22. 08.

19280

25700

F

22. 08. – 29. 08.

15990

18930

G

29. 08. – 05. 09.

9540

10530

H

05. 09. – 10. 10.

7200

10790

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 4% při objednávce do 28.02.
»» sleva 10% při objednávce 2 týdnů v období 13.06. - 27.06., 04.07. - 25.07.
a 15.08. - 29.08.
»» sleva 20% při objednávce 2 týdnů v období 18.04.- 13.06., 06.06. - 20.06.
a 22.08. - 19.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (Miami, Athena).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami,
pobytová taxa viz str. 103.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: postýlka nebo přistýlka 15 €/týden, ložní prádlo 9 €/os., ručníky
3 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:30 hod.

Lido di Spina má dlouhé písčité pláže
a společně s Lido degli Estensi tvoří střední část riviéry pod Benátkami patřící do
kraje Emilia-Romagna. Nachází se cca 70
km pod Benátkami ve směru na Ravennu.
Lido di Spina uzavírá 23 km dlouhé pobřeží
Comacchio. Klientům nabízí poklidnou, ale
i zábavnou dovolenou. Místo je proslulé
nalezištěm starého města Etrusků, podle
nichž dostalo své pojmenování. Pro milovníky umění je zde muzeum Remo Brindisi
s druhou, po Benátkách nejvýznamnější
italskou sbírkou moderního umění. Při večerních procházkách lze obdivovat moderní obchodní třídu. Nejnavštěvovanější ulice
během letní sezóny zejména ve večerních
a nočních hodinách je Carducci. Typická
kuchyně kraje Emilia Romagna více než
svými tradičními jídly a gastronomickou vytříbeností konkuruje místními rybími specialitami, kterým vévodí zejména úhoř.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 0,35 - 0,80 €/os./
noc (od 12 let, handicapovaní taxu neplatí).

Lido di Spina

Apartmány a vilky Lido di Spina

více na azzurro.cz
» residence SIRENA (Lido degli Estensi)
apartmány

Jednoduše a prakticky zařízené apartmány v residencích a vilkách
jsou rozmístěny po celém letovisku Lido di Spina a všechny nedaleko
centra. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, některé TV, pračku a klimatizaci (nelze garantovat), balkon nebo předzahrádku. Parkovat je možné na parkovišti uvnitř areálu nebo na ulici.
»» Vzdálenost od: pláže 300 - 500 m apartmány, 500 - 800 m vilky;
ubytovací kanceláře 500 - 2000 m.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s 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.
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vilky

mono 2/3

bilo 4

trilo 5

trilo 6

bilo 4

trilo 5

trilo 6

A

18. 04. – 06. 06.

4570

4900

5430

5760

6220

6880

7200

B

06. 06. – 20. 06.

7240

7900

8220

8550

8550

9210

9870

C

20. 06. – 04. 07.

8000

8980

10120

10440

10770

11100

11420

D

04. 07. – 08. 08.

11420

12080

13060

13380

14850

15010

15500

E

08. 08. – 22. 08.

15100

17030

18470

18790

20240

21200

21200

F

22. 08. – 29. 08.

9470

12080

12730

13380

14030

15340

15340

G

29. 08. – 05. 09.

6090

6580

7400

8060

8390

8550

8550

H

05. 09. – 10. 10.

5230

5560

6090

6410

6880

7200

7200

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 4% při objednávce do 28.02.
»» sleva 10% při objednávce 2 týdnů v období 13.06. - 27.06., 04.07. - 25.07. a 15.08. - 29.08.
»» sleva 20% při objednávce 2 týdnů v období 18.04. - 13.06., 06.06. - 20.06. a 22.08. - 19.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu / vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz
str. 103.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: přistýlka nebo postýlka 15 €/týden, ložní prádlo 9 €/os., ručníky 3 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:30 hod.

Residence má velmi výhodnou pozici, je blízko pláže i od hlavní pěší zóny. Třípatrová, nově
vybavená residence disponuje výtahem a celkem 16 apartmány. Moderně vybavené apartmány mají samostatný vchod s bezpečnostními dveřmi, vlastní sociální zařízení, klimatizaci,
Wi-Fi, TV, pračku, mikrovlnnou troubu, v přízemí jsou bez venkovního posezení, v patře
s terasou. Pro každý apartmán je vyhrazeno
jedno parkovací místo.
Více informací najdete na
lidodegliestensi.azzurro.cz
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Lido di Spina

Villaggio Marina, Camping Mare e Pineta

»» lidodispina.azzurro.cz
Lido di Spina

vilka příklad

více na azzurro.cz
» residence DORIA II (Porto Garibaldi)

Třípatrová residence má skvělou polohu, stojí
na klidném místě blízko pláže, v bezprostředním
okolí se nachází dětské hřiště, restaurace, pizzerie a parkoviště, ve vzdálenosti cca 300 m jsou
obchody. Tenisové kurty a bazén jsou vzdáleny
cca 800 m, diskotéka 500 m, nedaleko je půjčovna kol a prádelna na žetony. Součástí residence je zahrada s barbecue.

vilka příklad

MARINA

Více informací najdete na
portogaribaldi.azzurro.cz
» villaggio TEODORICO (Punta Marina)

Villaggio se nachází na klidném místě, nedaleko
od pláže, kterou lemuje hustý borovicový háj.
Součástí komplexu je recepce, bazén pro dospělé, dětský bazén a dětské hřiště. Ubytování je
v moderních mezonetových vilkách s oplocenou
zahrádkou.
Více informací najdete na
puntamarina.azzurro.cz

» residence AMANDA (Lido Adriano)

Třípatrová residence disponuje 11 vkusně vybavenými apartmány vhodnými pro dovolenou
rodin s dětmi. Od pláže je vzdálena cca 100
metrů, v blízkosti jsou obchody, centrum města
s dalšími službami je vzdáleno 350 m.
Více informací najdete na
lidoadriano.azzurro.cz
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mobilhome příklad

mobilhome příklad

mobilhome příklad
Villaggio MARINA a camping MARE E PINETA (Via delle Acacie) tvoří společně rozlehlé villaggio přímo u privátní pláže. Klientům
je k dispozici bazén pro dospělé, dále nově vybudovaný vodní park
s bazény a atrakcemi pro děti (v provozu cca 15.05. - 15.09), restaurace, pizzerie, bar, supermarket, prádelna a parkoviště. Komplex
nabízí bohaté sportovní vyžití i zábavné animace (cca 23.05. - 08.09.).
K dispozici a za poplatek je lékařská služba, Wi-Fi (ve společných
prostorách, 1. hodina zdarma), půjčovna kol, fitness centrum se saunou a spinning. Na pláži lze využít hřiště na plážový volejbal, kurzy
windsurfingu, kanoe, lukostřelbu a v bazénu kurzy plavání pro děti
i dospělé. Některé přízemní vilky mají dvojí sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT a předzahrádku s venkovním posezením. Apartmány (typ
B) jsou ve dvoupatrové budově u pláže, některé s výhledem na moře,
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, TV/SAT,
terasu nebo zahrádku s barbecue. Mobilhomy jsou pěkně a funkčně
vybavené, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci a kryté venkovní
posezení. Mobilhome Rosa má navíc mikrovlnnou troubu. Pro každý
mobilhome je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m apartmány, 50 - 100 m vilky I. a II.,
300 m vilky III., 500 m mobilhomy; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou nebo patrovou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňkou.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňka.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj a kuchyňka. U typu III. je prostorný kuchyňský kout.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. U typu Rosa
3 ložnice.

Marina
bilo 4

Tamerici
bilo 4

vilka I.
trilo 5/6

vilka II.
quadri 5/6

vilka III.
quadri 5/6

A

25. 04. – 16. 05.
12. 09. – 19. 09.

8840

9400

11420

11790

13080

B

16. 05. – 30. 05.

13820

14740

19160

19530

20260

C

30. 05. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

18640

19560

25770

27050

28880

D

04. 07. – 01. 08.

21930

23400

31440

33450

35090

E

01. 08. – 22. 08.

25190

26990

33100

35260

37780

F

29. 08. – 05. 09.

15200

16120

21050

21680

22720

G

05. 09. – 12. 09.

10260

10930

13630

14000

15130

»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (bilo), 60 € (vilka), pobytová taxa viz str. 103.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: výměna ložního prádla 5 €/os., ručníky 5 €/os., Wi-Fi 1 €/1 hod., 2. parkovací místo
3 € - 7,50 € /den (dle období).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo pláž), na dotaz, za poplatek 2,60 € - 5,50 € /den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

MARE E PINETA

Giglio
trilo 4

Chalet
trilo 4

Mimosa
trilo 4+1

Space
trilo 4

Ametista
trilo 4

Rosa
quadri 6

A

25. 04. – 16. 05.
12. 09. – 19. 09.

7920

8110

8290

9030

8840

9580

B

16. 05. – 30. 05.

11420

12340

12710

14000

13820

14920

C

30. 05. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

14440

15900

18100

19920

19370

20470

D

04. 07. – 01. 08.

21020

21570

22480

24130

23400

25410

E

01. 08. – 22. 08.

22490

24830

26990

30580

28600

31480

F

29. 08. – 05. 09.

12280

13360

14250

15690

15410

16510

G

05. 09. – 12. 09.

8920

9320

9550

10450

10260

11110

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ložní prádlo,
plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pouze při pobytu kratším než 4 noci, pobytová taxa
viz str. 103.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: výměna ložního prádla 5 €/os. ručníky 5 €/os., 2. parkovací místo 3 € - 7,50 €/den (dle
období), Wi-Fi 1 €/1 hod., 5. a 7. osoba 10 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo pláž), na dotaz, za poplatek 2,60 € - 5,50 € /den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kratší pobyt na vyžádání.
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Casalborsetti

Residence Mare Pineta

»» casalborsetti.azzurro.cz
z Mikulova

818 km

z Dolního Dvořiště

705 km

z Ružinova

799 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna
Ravenna (21 km)
V době Italského království se v nynějším
populárním letovisku nacházelo pouze
stanoviště, které sloužilo jako občerstvovací místo pro hlídky na pobřeží. Ve druhé
polovině devatenáctého století získal post
strážce Giovanni Borsetti, rodák z Goro.
Borsetti, podřízený celnici, byl zaměstnán
jako strážce proti pašerákům, ale neopomněl vykonávat také manuální práci.
Stal se ševcem, neboť v této oblasti nebyl nikdo, kdo by tuto službu poskytoval.
Po odchodu do důchodu se nevrátil do
svého rodného města, dále žil mezi rybáři
a místními obyvateli, kteří si jej pro jeho ryzí
charakter, pracovitost a vstřícnou povahu,
velmi vážili. Proto bylo místo po Borsettim
pojmenováno. V současnosti je vyhledávaným místem pro dovolenou, a to zejména
kvůli písčitým plážím s pozvolným vstupem
do moře.

bungalow trilo 6

Residence MARE PINETA (Via Giovanni Spallazzi) se nachází na okraji letoviska, nedaleko pláže, od
které ji dělí pouze piniový háj. Na prostorném, oploceném pozemku je klientům k dispozici recepce, bazén
pro dospělé s dětskou částí, olympijský bazén, restaurace (možnost dokoupení stravy), pizzerie, bar, supermarket, prádelna (za poplatek) a Wi-Fi u baru. V rámci klubové karty jsou bohaté animační programy,
miniklub a slunečníky a lehátka u bazénů. Všechny bungalowy mají vlastní sociální zařízení, mikrovlnnou
troubu, TV, klimatizaci, venkovní posezení a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bungalow - přízemí: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem, nika s patrovou postelí. 1. patro přístupné po vnějším točitém schodišti: ložnice se dvěma
lůžky (7. a 8. osoba za poplatek).

A

23. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

11840

B

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

15410

C

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

18020

D

04. 07. – 08. 08.

23240

E

08. 08. – 22. 08.

25440

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, klubová karta, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa
viz str. 105.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: 7. a 8. osoba 50 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., ručníky 5 € /os., trezor (na recepci) 15 €/týden,
dětská židlička 25 €/týden, polopenze 25 €/os./den, 20 €/děti
3-12 let, plná penze 35 €/os./den, 25 €/děti 3-12 let, all inclusive
60 €/os./den, 40 €/děti 3-12 let.
»» Zvířata: na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 10:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./noc.
Casalborsetti

Marina Romea

Villaggio Del Sole

»» marinaromea.azzurro.cz
z Mikulova

825 km

z Dolního Dvořiště

701 km

z Ružinova

803 km

Ferrara Sud, dálnice A13 Padova Bologna
Ravenna (15 km)

Villaggio DEL SOLE (Viale Italia) stojí na klidném místě obklopené zelení vzrostlých
borovic, které poskytují příjemný stín zejména v letních dnech. Výhodou villaggia je
přímý vstup na volnou i placenou pláž bez nutnosti přecházet silnici. Součástí prostorného komplexu je recepce, trezory, bar, restaurace (možnost dokoupení stravy),
pizzerie, bazén (přihřívaný, v provozu cca 30.05. - 30.08.), minimarket, půjčovna kol
(za poplatek), prádelna se sušičkami (na žetony), posilovna, hřiště na plážový tenis
a volejbal, petanque, basketbal a stolní tenis. V průběhu letní sezóny jsou pořádány denní a večerní animace v rámci miniklubu (cca 30.05. - 30.08.). Mobilhomy mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci a venkovní oplocené posezení.
»» Vzdálenost od: pláže 250 - 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (17,5 m²) - ložnice s manželskou postelí a malým kuchyňským koutem. Možnost 3. lůžka (za příplatek, na vyžádání při rezervaci).
»» bilo (19,8 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» trilo (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem. Možnost 5. lůžka (za příplatek, na vyžádání při rezervaci vyvýšené lůžko, vhodné pouze pro děti).
»» quadri (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, ložnice
s jedním lůžkem případně patrovou postelí, obývací pokoj a kuchyňským koutem.
Možnost 6. lůžka (na vyžádání při rezervaci).
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Mosaico
mono 2

Prestige
bilo 2

Cottage
trilo 4

Family
quadri 5

A

25. 04. – 30. 05.
29. 08. – 12. 09.

10870

9860

16580

19900

B

30. 05. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

12790

11610

19740

23760

C

27. 06. – 25. 07.

15540

13530

23300

28330

D

25. 07. – 22. 08.

17810

14930

25910

31480

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» 7=5 v období 25.04. - 30.05. a 29.08. - 12.09.
»» 7=6 v období 25.07. - 08.08. při objednávce do 15.06.
»» sleva 15% při objednávce mobilhomu Family při obsazení max. 4 osobami a min. pobytu 3 noci - pouze v období do 27.06. a od 22.08.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid
(kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €), ložní prádlo (s týdenní výměnou), plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 105.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
» » K dokoupení: 3., 5. a 6. osoba 420 Kč/den (v období do 30.05. a od 29.08.), 480
Kč (30.05. - 27.06. a 22.08. - 29.08.), 555 Kč (27.06. - 25.07.), 600 Kč (25.07. 22.08.), plná penze 27 €/os./den, 20 € (děti 0-8 let), polopenze 22 €, 15 € (děti
0-8 let).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. min. pobyt 7 nocí,
kratší pobyt než 3 noci na vyžádání za příplatek 22 €/mobilhome.

Marina Romea byla vybudována s cílem
stát se vyhledávaným turistickým letoviskem, není zde tedy žádné historické centrum, pouze hotely a jiné ubytovací kapacity. Letovisko je obklopeno překrásným
borovicovým hájem, který v létě poskytuje
příjemný stín.

charakter pláže
písčitá, volná i placená, pozvolný vstup do
moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.
Marina Romea

Emilia Romagna
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Lido Adriano

Residence Belvedere

»» lidoadriano.azzurro.cz
z Mikulova

815 km

z Dolního Dvořiště

760 km

z Ružinova

800 km

Ravenna, dálnice A14 Bologna - Ancona
Ravenna (13 km)
Menší moderní letovisko vzdálené 10 km
od Ravenny bylo vybudováno v šedesátých
letech, a proto nemá vlastní historický střed
nebo výrazné architektonické památky. Zato
je vybaveno moderní turistickou infrastrukturou s mnoha obchody, kavárnami a cukrárnami, diskotékami a menším aquaparkem.
Vedle toho samozřejmě nabízí písčité pláže
s jemným okrovým pískem a mírným vstupem do moře, bazény s tobogány a řadu zábavních parků v okolí, z nichž nejznámější je
především Mirabilandia, jemuž se někdy říká
italský Disneyland.

charakter pláže
jemný, zlatavý písek, prostorná volná i placená, pozvolný vstup do moře; na pláži jsou WC
a sprchy, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

trilo 6

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./den, děti do
14 let zdarma.
Lido Adriano

A

02. 05. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

3620

B

30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

6580

C

13. 06. – 27. 06.

11420

D

27. 06. – 08. 08.

14690

E

08. 08. – 22. 08.

20880

F

22. 08. – 29. 08.

13060

G

29. 08. – 05. 09.

9790

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce dvou týdnů

Residence BELVEDERE (Viale Caravaggio) je komplex tvořený několika šestipatrovými budovami situovaný pár kroků od pláže, bez nutnosti přecházet silnici. Nejbližší obchody jsou vzdáleny cca 600 m. Klientům
je k dispozici bazén pro dospělé a dětský bazén (v provozu cca 01.06. - 15.09.), recepce, výtahy a nehlídané parkoviště (omezená kapacita). Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor (na vyžádání)
a 2 balkony (nebo balkon a lodžii), u většiny s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 45 € (kuchyňský
kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 45 €/pobyt), pobytová
taxa viz str. 106.
»» Vratná kauce: 70 €.
»» K dokoupení: přistýlka nebo postýlka 45 €/týden, ložní prádlo 15
€/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 18:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Residence Giotto, Teresa

více na azzurro.cz
» GRAND HOTEL AZZURRA CLUB***
(Lido Adriano)
Giotto

Hotel byl postaven přímo v centru letoviska u privátní pláže. Klientům je k dispozici recepce, hala,
Wi-Fi, výtah, restaurace s terasou a výhledem na
moře, diskotéka s americkým barem, animace
a večerní představení, bazén pro dospělé, dětský bazén, parkoviště, 2 tenisové kurty, petanque, menší fotbalové hřiště, půjčovna kol, stolní
tenis, plážový volejbal, windsurfing a lukostřelba.
Více informací najdete na
lidoadriano.azzurro.cz
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Teresa
Dvoupatrová residence GIOTTO (Via Giotto) a pětipatrová residence TERESA (Via Caravaggio) stojí
nedaleko pláže a cca 500 m od centra s obchůdky a restauracemi. Na soukromém oploceném pozemku
nabízí klientům společnou zahradu. Apartmány jsou jednoduše, ale funkčně vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení, TV, pračku (Teresa), dva balkony a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m Teresa, 400 m Giotto; ubytovací kanceláře 830 m Teresa, 1990 m Giotto.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo francouzskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

GIOTTO

TERESA

trilo 5/6

trilo 5/6

A

23. 05. – 06. 06.
12. 09. – 26. 09.

3950

4610

B

06. 06. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

5920

7240

C

13. 06. – 27. 06.

7180

8490

D

27. 06. – 11. 07.

9470

10770

E

11. 07. – 01. 08.

10440

11750

F

01. 08. – 08. 08.

12530

13810

G

08. 08. – 22. 08.

20880

22490

H

22. 08. – 29. 08.

11240

13710

I

29. 08. – 05. 09.

8160

9470

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 106.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» Zvířata: na dotaz, nutno nahlásit při rezervaci.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:30 - 19:00 hod. / sobota do 09:00
hod., min. pobyt 7 nocí, v případě kratšího pobytu (10-12 nocí)
bude účtována cena za 14 nocí.
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Lido Adriano

Long Beach Village

»» lidoadriano.azzurro.cz
Lido Adriano

8€

sleva

Do lunaparku
a zábavního parku

MIRABILANDIA
u Ravenny
v oblasti Emilia Romagna

pro klienty
CK Azzurro

Komplex LONG BEACH VILLAGE (Viale Donizetti) se nachází přímo u pláže a je
vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Součástí villaggia je recepce s Wi-Fi, bazén
(v provozu cca 10.05. - 20.09.) se solární terasou vybavenou slunečníky a lehátky
(omezený počet), půjčovna kol, hřiště ma volejbal a stolní tenis, restaurace, bar, prádelna a dětské hřiště. Parkování je možné u apartmánů, jedna z budov má apartmány
pouze v patře a pod nimi jsou parkovací místa. Apartmány jsou vkusně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, trezor a klimatizaci, v patře balkon, v přízemí
malé venkovní posezení. Na vyžádání jsou bezbariérové apartmány. Závěrečný úklid
provádí klienti vždy sami.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, dalším lůžkem, obývací pokoj s jedním nebo
dvěma lůžky, případně s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 2

bilo 3

bilo 4

bilo 5

A

04. 04. – 30. 05.
05. 09. – 10. 10.

9210

9670

10590

12900

B

30. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

13710

14850

17140

18280

C

27. 06. – 04. 07.

15990

17140

20560

23990

D

04. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

25130

26270

28560

30840

E

08. 08. – 22. 08.

30360

31480

33730

35980

Co potěší:
»» sleva 10 % v období 04.04. - 26.06. a 05.09. - 01.10. při objednání do 13.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
ručníky, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 106.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: zapůjčení kola 10 €/den, 2. plážový servis 20 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 7 nocí.

Villaggio Blu Marlin

Aquapark

MIRABILANDIA se skládá z části Mirabilandia
Park o rozloze 30 ha a vodního zábavního parku
Mirabilandia Beach o rozloze 10 ha. Počtem 1,7
milionu návštěvníků ročně je to po Gardalandu
druhý nejnavštěvovanější zábavní park v Itálii.
Největšími atrakcemi jsou invertní loopingová
dráha Katun, nejrychlejší horská dráha v Evropě iSpeed, novinka roku 2012 diVertical a 90 m
vysoké obří kolo.
V Mirabilandii najdeme 38 atrakcí, zahrnující
různé horské dráhy, vodní dráhy, prolézačky,
volné pády, strašidelné domy a jiné atrakce.
Atrakce jsou zařazeny do 5 tematických zón:
Far West Valley (novinka, zahrnuje atrakce na
téma divokého západu), Bimbopoli (atrakce
převážně pro děti), Route 66 (různé atrakce na
téma aut a závodů), Adventureland (převážně
adrenalinové atrakce) a Dinoland (atrakce s tematikou dinosaurů a pravěku).
V provozu: 04.05. - 13.09.
Otevírací doba: 10.00 - 18.00 hod.
Vstupné: 37,90 €, 29,90 € děti 1m - 1.40 m
výšky, děti do 1m výšky zdarma

Villaggio BLUE MARLIN (Viale Caravaggio) se nachází na prostorném pozemku o velikosti 2
ha, plném květin a zeleně. Historické centrum krásného města Ravenna je vzdáleno 13 km a do
zábavního parku Mirabilandia dojedete autem cca za 10 minut. Součástí villaggia je recepce,
bazén pro dospělé a dětský bazén (v provozu cca 20.05. - 20.09.) se solární terasou, vířivkou a lehátky (omezený počet), tenisový kurt, volejbalové hřiště a parkoviště. Wi-Fi je k dispozici
u bazénu a ve společných prostorách. Všechny apartmány jsou jednoduše a funkčně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci a balkon. Apartmány trilo jsou většinou mezonetové
s příkrým vnitřním schodištěm. Závěrečný úklid provádí klienti vždy sami.
»» Vzdálenost od: pláže 400 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (30 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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bilo 2/3

trilo 4/6

A

04. 04. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

9210

12660

B

30. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

11420

17140

C

27. 06. – 04. 07.

14850

20560

D

04. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

21700

28560

E

08. 08. – 22. 08.

26990

33730

Co potěší:
»» sleva 10% v období 04.04. - 26.06. a 05.09. - 26.09. při objednání do 13.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, klimatizace (pouze v ložnici).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 106.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: plážový servis 20 €/den, ručníky 5 €/os.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:30 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 5 nocí.
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Cesenatico

V Hotel Rondinella***

»» cesenatico.azzurro.cz
z Mikulova

835 km

z Dolního Dvořiště

780 km

z Ružinova

820 km

Cesena, dálnice A14 Bologna - Ancona
Cesenatico
Cesenatico bylo založeno roku 1302 a přesto, že žije dlouho hlavně z cestovního ruchu,
zachovalo si stále ráz staré rybářské vesnice
včetně opevnění ze 14. století. Později byl
místní přístav zcela přebudován Leonardem
da Vinci a do dnešních dnů tu kotví jako lákadlo pro turisty pestře oplachtované staré
lodě. Zvláštní ráz dodává Cesenaticu hlavně
průplav Porto Canale, tvář starobylého jádra
určují rybářské domky, soustředěné kolem
„conserve“ - kruhového sklepení, v němž
byly v ledu uchovávány ulovené ryby. Kolem
historického jádra se podél moře rozkládají
nové čtvrtě Valverde, Villamarina a Zadina
Pineta, v nichž jsou umístěny všechny turistické kapacity.

charakter pláže
jemný, okrový písek, mírný vstup do moře.
bez výhledu na moře

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.
Cesenatico

výhled na moře

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

A

30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

7030

9290

8840

11110

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

7870

10120

9670

11920

C

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

8320

10570

10120

12370

D

01. 08. – 22. 08.

12170

14380

13940

16150

Co potěší:
»» zdarma vstup na pláž Diamanti Beach village (13.06. - 04.09.)

více na azzurro.cz
» hotel PALACE*** (Cesenatico)

Hotel RONDINELLA*** (Viale Zara) stojí na klidném místě a přitom nedaleko od
centra letoviska. Součástí hotelu je recepce, vnitřní a venkovní výtah, bar, snídaňový
sál, solární terasa, půjčovna kol, zahrada s dětským hřištěm a oplocené parkoviště
(cca pro 15 aut - nelze rezervovat, veřejné parkoviště je 200 m od hotelu). Celý hotel
je klimatizovaný. Pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, trezor, minibar,
telefon, TV/SAT, Wi-Fi a balkon. K dispozici jsou pokoje s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 250 m (Bagno Marconi), 500 m (Diamanti Beach village);
ubytovací kancelář v objektu.

V

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr
ze 3 menu, salátový bar, voda, víno) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 108.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-8 let ...50%, 9-14 let ...30%, 15 let a výše ...20%. Děti do 2 let
zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 6 €/den, plážový servis 12-15 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Hotel Star***s

Hotel stojí u promenády a od pláže je vzdálen
cca 70 m. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi
v hale, 2 výtahy, půjčovna kol a diskotéka. Bonusem je vstup na pláž Diamanti Beach village, na
které je bazén se skluzavkami, hřistě na plážový
volejbal, dětské hřiště, bar a restaurace.
» residence LIDO (Cesenatico)

Residence se nachází ve velmi výhodné poloze
v blízkosti pláže a klientům nabízí parkovací místo v podzemní garáži, Wi-Fi ve společných prostorách, bazén, dětské hřiště, wellness centrum
se saunou, tureckou lázní, masážní místností,
vířivkou, relaxační místností s výhledem na moře
a emoční sprchou. Přes den i večer probíhá řada
animačních programů pro děti i dospělé.
Více informací najdeta na
cesenatico.azzurro.cz
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Komfortní hotel STAR***s (Viale dei Mille) má velmi výhodnou pozici, je v blízkosti pláže, ale také
nedaleko od centra letoviska, nejbližší obchody jsou vzdáleny 20 metrů. Klientům je k dispozici
recepce, výtah, hala s TV a barem, Wi-Fi, restaurace, zahrada s menším bazénem a vířivkou
a parkoviště (veřejné, cca 2 km od hotelu). Prostory hotelu jsou klimatizované. Elegantně vybavené hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, telefon, trezor a TV/SAT.
»» Vzdálenost od: pláže 180 m; ubytovací kancelář v objektu.

polopenze

plná penze

A

02. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

8160

10430

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

8550

10790

C

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

9440

11690

D

01. 08. – 22. 08.

17700

19910

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr z menu, včetně vody a vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém
pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 108.
»» Sleva 3. a 4. osoba: 3-8 let ...50%, 9-14 let ...30%, 15 let a výše ...10%,
jako 4. osoba dítě do 3 let ...50%. Dítě do 3 let jako 3. osoba zdarma (včetně
lůžka a stravy).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt
7 nocí.
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V

Cesenatico

Hotel David***

»» cesenatico.azzurro.cz
Cesenatico

Hotel DAVID*** (Viale G. Carducci) byl postaven přímo na pláži nedaleko od centra letoviska. Hotel vedou samotní majitelé a důraz je zde kladen zejména na pobyty pro rodiny s dětmi.
Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, restaurace, bazén s vířivkou, solární terasa, půjčovna
a úschovna kol a kryté a nekryté parkoviště (za příplatek). V průběhu letní sezóny jsou pořádány
zábavné animační a sportovní programy v rámci miniklubu. Pokoje jsou vkusně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, Wi-Fi, TV/SAT, trezor, telefon, minibar, u většiny je balkon
s výhledem na moře. Pouze 6 pokojů v posledním patře, z toho 3 jednolůžkové a 3 třílůžkové jsou
bez balkonu, nicméně s velkým oknem směrem k moři.

polopenze

plná penze

A

07. 03. – 30. 05.
12. 09. – 31. 10.

8500

10310

B

30. 05. – 13. 06.
29. 08. – 12. 09.

9410

11220

C

13. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

10650

12470

D

27. 06. – 01. 08.

12030

13830

E

01. 08. – 22. 08.

12830

14600

více na azzurro.cz
» hotel MILANO*** (Gatteo a Mare)

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně, oběd nebo večeře formou
bufetu včetně vody a vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 108.
»» Slevy 3. a 4. osoba: do 3 let ...60%, 3-5 let ...45%, 6-13 let ...30%, 14 let
a výše ...10%.
»» Příplatky: postýlka 6 €/den, parkovací místo 12 €/den (kryté), 8 € (nekryté).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli 10:00 hod. min. pobyt
5 nocí.

»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

Hotel Santa Martina***

Hotel stojí v blízkosti pěší zóny, nedaleko jsou
bary, restaurace a obchody. Součástí klimatizovaného hotelu je recepce, Wi-Fi, půjčovna kol,
hala, bar, restaurace, výtah, terasa, miniklub
a dětské hřiště. Parkoviště je k dispozici 200 m
od hotelu.
Více informací najdete na
gatteoamare.azzurro.cz
» hotel RENO*** (Lido di Savio)

polopenze

plná penze

A

30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

7370

9860

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

8430

10910

C

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

9220

11690

D

01. 08. – 22. 08.

15050

17480

Co potěší:
»» zdarma dítě do 10 let jako 3. osoba (včetně lůžka a stravy)

Hotel SANTA MARTINA*** (Viale Pitagora) garantuje kvalitní služby a perfektní stravování díky
jeho mladým majitelům a rodinné atmosféře. Součástí klimatizovaného hotelu je recepce, výtah,
Wi-Fi, společenská místnost s TV, bar, restaurace, bazén s vířivkou a solární terasou, dětský
koutek, zahrada, půjčovna kol a parkoviště. V průběhu letní sezóny jsou pořádány zábavné animační programy. Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, Wi-Fi, telefon, TV,
trezor, minibar a některé balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
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»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo
večeře výběr z menu, salátový bar, víno, voda) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 108.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 10-14 let ...50%, 15 let a výše ...20%, jako 4. osoba
2-9 let ...50%. Dítě do 10 let jako 3. osoba zdarma (včetně lůžka a stravy).
Dítě do 2 let jako 4. osoba zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 6 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 15 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min.
pobyt 5 nocí.

Hotel stojí přímo u privátní pláže a nedaleko
centra letoviska, v blízkosti se nachází množství
obchodů, barů i restaurací. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, bar, restaurace, výtah, společenská místnost s TV, bazén s dětskou částí.
Nechybí zde půjčovna kol, animace, miniklub,
stolní tenis a plážový volejbal.
Více informací najdete na
lidodisavio.azzurro.cz
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Rimini Viserbella

Residence Beach Paradise

»» riminiviserbella.azzurro.cz
z Mikulova

840 km

z Dolního Dvořiště

785 km

z Ružinova

826 km

Rimini Nord, dálnice A14 Bologna Ancona
Viserba
Viserbella leží severně od centra Rimini, mezi částmi Torre Pedrera a Viserba. Nachází
se zde turisty vyhledávaná výstava Italia in
Miniatura. Jedná se o klidnější část Rimini,
přesto i zde najdete různé restaurace, bary
a obchody.

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, pozvolný vstup do moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy. V letovisku se nachází
oplocená pláž pro psy.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 2 €/os./den
(od 14 let).

mono 2

mono 4

bilo 4

bilo 6

A

25. 04. – 30. 05.
05. 09. – 19. 09.

6910

9210

10530

12500

B

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

9870

11180

13650

16120

C

20. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

12240

14690

16320

20240

D

27. 06. – 18. 07.

14030

17300

19910

22850

E

18. 07. – 01. 08.

14690

17950

21220

27740

F

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

16320

21220

24480

29380

G

08. 08. – 15. 08.

20880

25700

30520

32130

Rimini Viserbella

Residence BEACH PARADISE (Viale Porto Palos) leží blízko pláže, v klidné části
letoviska, pouhé 2 km od výstaviště v Rimini. Klientům nabízí recepci, Wi-Fi, výtah,
malý bazén s vířívkou a solární terasou s lehátky, půjčování kol, pračku a sušičku
(na žetony) a hlídané parkoviště (omezená kapacita). Apartmány jsou moderně
a komfortně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, trezor, Wi-Fi,
TV/SAT, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a balkon, u některých s výhledem na moře.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo
a ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 50 € (bilo), kuchyňský kout
uklízí klienti sami, pobytová taxa viz str. 110.
»» Vratná kauce: 50 €/os.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/týden, plážový servis cca 90 €/týden, parkovací místo 60
€/týden (vše na vyžádání při rezervaci), výměna ložního prádla a ručníků 12 €.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 15:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (20 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
U mono 4 předsíň s rozkládací patrovou postelí.
»» bilo (55 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládací patrovou postelí (bilo 6) a kuchyňským koutem.

Rimini Viserba

Residence Algarve

»» riminiviserba.azzurro.cz
z Mikulova

842 km

z Dolního Dvořiště

787 km

z Ružinova

828 km

Rimini Nord, dálnice A14 Bologna Ancona
Viserba
Viserba leží severně od centra Rimini, mezi částmi Viserbella a Rivabella. Jedná se
o klidnější část Rimini, kde přitom není nouze
o zábavu a najdete zde mnoho restaurací,
barů a obchodů. K návštěvě láká turisty vyhledávaná výstava Italia in Miniatura. Volně
přístupný je minerální pramen Sacramora
s léčebnými účinky.

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, pozvolný vstup do moře, po celém pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 2 €/os./den (od
14 let).
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»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (24 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí, gaučem, nebo dvěma
lůžky, případně patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací
pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.

mono 3

mono 4

bilo 4

bilo 5

A

25. 04. – 30. 05.

6150

6800

8420

9710

12950

B

30. 05. – 20. 06.

9140

10440

12080

13060

16320

C

20. 06. – 27. 06.

11750

13380

15010

16650

19910

D

27. 06. – 18. 07.

12730

14030

15670

18930

22190

E

18. 07. – 01. 08.

13380

15340

17950

20240

22850

F

01. 08. – 08. 08.

15010

16320

19580

22850

25460

G

08. 08. – 15. 08.

19280

21200

23450

27310

30520

H

15. 08. – 22. 08.

15010

16320

17950

22190

25460

I

22. 08. – 29. 08.

11840

13490

15130

16780

20070

J

29. 08. – 05. 09.

9210

10530

12170

13160

16450

K

05. 09. – 19. 09.

6250

6910

8550

9870

13160

Rimini Viserba

Třípatrová residence ALGARVE (Via G. Rossini) je situována přímo na promenádě v části Rimini Viserba, v blízkosti restaurací, barů a různých obchodů.
Residence disponuje výtahem, recepcí, půjčovnou kol, Wi-Fi a parkovištěm
(omezená kapacita). Parkování je možné také v okolí residence. Všechny apartmány jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, fén, TV,
telefon, balkon (některé s výhledem na moře).

mono 2

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 50 € (bilo), kuchyňský kout uklízí
klienti sami, pobytová taxa viz str. 110.
»» Vratná kauce: 50 €/os.
»» K dokoupení: postýlka 30 €/týden, plážový servis cca 90 €/týden, parkovací místo 60 €/
týden (vše na vyžádání při rezervaci), ložní prádlo a ručníky 12 €.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 15:00 hod. / sobota do 10:00 hod.
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V

Rimini Marina
Centro

Hotel Vannucci***
snídaně

polopenze

A

30. 05. – 06. 06.

4540

6130

B

06. 06. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

3990

5580

C

13. 06. – 20. 06.

4770

6330

D

20. 06. – 27. 06.
22. 08. – 05. 09.

5800

7330

E

27. 06. – 04. 07.

6870

8410

F

04. 07. – 11. 07.

7550

9080

G

11. 07. – 08. 08.

6980

8500

H

08. 08. – 15. 08.

9140

10680

I

15. 08. – 22. 08.

7390

8960

»» riminimarinacentro.azzurro.cz

»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.

z Ružinova

835 km

Rimini

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, zeleninový bufet, ovoce, dezert, minerální voda a 1/4 l vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 111.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-5 let ...50%, 6-11 let ...30%, 12 let a výše ...10%. Děti do 2 let
zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: minibar 4 €/den, parkoviště 5 €/den, postýlka 8 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:30 hod. min. pobyt 3 noci,
v období 10.08. - 17.08. min. pobyt 7 nocí.

Rimini se pyšní tím, že vynalezlo turismus,
když zde roku 1843 otevřeli první mořské lázně, a nazývá se „hlavním městem prázdnin.“
Nosit toto přízvisko město opravňuje nejen
jeho dlouhá historie, ale také bohaté zázemí,
jež svým návštěvníkům nabízí kilometry upravených písčitých pláží, více než 1500 hotelů,
nespočet residencí, obchodů, světoznámých
diskoték a barů. Pobřeží Rimini se dělí do několika částí: Torre Pedrera, Viserbella, Viserba
(nachází se zde výstava Italia in Miniatura),
Rivabella, San Giuliano Mare (tyto části se nachází severně od centra).

charakter pláže
písčitá, prostorná, téměř vždy placená, výjimečně volná, na pláži jsou WC a sprchy, pozvolný vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 2 €/os./den (od 14 let).

Rimini Miramare

V Hotel Marinella***

A

snídaně

polopenze

16. 05. – 27. 06.
22. 08. – 19. 09.

4440

5350

5820

Hotel MARINELLA*** (Viale Faenza) má vynikající pozici, stojí nedaleko od pláže a v blízkosti obchodů, barů a restaurací. Svým vybavením je hotel vhodný pro nenáročnou klientelu. Součástí hotelu
je recepce s trezory, úschovna zavazadel, hala s TV, výtah, bar a restaurace. Klimatizace a Wi-Fi je
k dispozici ve společných prostorách. Jednoduše vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení (sprcha
je otevřená, bez závěsu či jiné zástěny), fén (na vyžádání), trezor, Wi-Fi, TV, telefon, minibar a klimatizaci
(obojí na vyžádání, za příplatek), většina pokojů má balkon. Hotel nedisponuje parkovištěm, parkovat je
možné v okolí na ulici nebo v modrých zónách za poplatek.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» riminimiramare.azzurro.cz
z Mikulova

940 km

z Dolního Dvořiště

885 km

6720

z Ružinova

936 km

B

27. 06. – 08. 08.

C

08. 08. – 15. 08.

8230

9120

Rimini Sud, dálnice A14 Bologna Ancona

D

15. 08. – 22. 08.

6510

7410

Rimini Miramare

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 15% při objednávce do 35 dnů před nástupem
»» sleva 5% při objednávce do 20 dnů před nástupem
»» 7=6 v období 16.05. - 07.08. a 16.08. - 19.09.
»» zdarma děti do 7 let jako 3. a 4. osoba

V

850 km
795 km

Rimini Sud, dálnice A14 Bologna Ancona

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 6% při objednávce do 27.04. v období 30.05. - 09.08. a 17.08. - 12.09.
»» sleva 5% při objednávce do 35 dnů před nástupem v období 30.05. - 30.06. a 22.08. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 16.06. a 29.08. - 12.09.
Nedávno zrenovovaný hotel VANNUCCI*** (Viale Gabriele D’Annunzio) se nachází
nedaleko od pláže, obchodů, barů a restaurací. Klientům je k dispozici recepce, hala,
výtah, Wi-Fi a klimatizace ve společných prostorách, zahrada, dětské hřiště, bazén,
bar, restaurace, posilovna a parkoviště pod hotelem (za poplatek, omezená kapacita).
Pokoje jsou velmi vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, telefon, trezor, TV/SAT, minibar (na vyžádání, za příplatek) a balkon.

z Mikulova
z Dolního Dvořiště

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (jednoduchá snídaně formou bufetu,
oběd nebo večeře výběr z menu, 1/2 vody a 1/4 l vína) na osobu a 7 nocí
ve dvoulůžkovém pokoji.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 111.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 7-12 let ...50%, 13-14 let ...30%, 15 let a výše
15%. Děti do 7 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: klimatizace 3 €/den, minibar 3 € /den (na vyžádání při rezervaci).
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 3 noci, v období 08.08. - 17.08. min. 7 nocí.

Hotel Touring****

Miramare di Rimini nebo jednoduše Miramare je nejjižnější část obce Rimini, ležící na
hranici s řekou Riccione, od níž je oddělena
pouze malou řekou zvanou Rio dell‘Asse.
Mezinárodní letiště Rimini Federica Felliniho
se nachází západně od Miramare. Miramare
je železnicí rozdělena na dvě části. Západní
část je téměř zcela obytnou oblastí, zatímco
východní část je převážně oblastí plnou hotelů, obchodů, restaurací, barů a plážových
zařízení.

charakter pláže
písčitá, prostorná, téměř vždy placená, pozvolný vstup do moře, po celém pobřeží jsou
vlnolamy.

pobytová taxa
Classic

Luxusní hotel TOURING**** (Viale Regina Margherita) stojí přímo u privátní
pláže, nedaleko se nachází různé obchody a restaurace. Hotel nabízí prostornou halu s recepcí, společenskou místnost, Wi-Fi, výtah, trezor, vnitřní bazén
s vířivkou a wellness (za příplatek), bar, restauraci, zahradu, animace a miniklub
(červenec-srpen), dětský koutek, půjčovnu kol a garáž (na vyžádání, za příplatek). Velmi elegantní pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, WiFi, minibar, telefon, trezor, TV/SAT a balkon. Pokoje Classic jsou zrenovované,
nejmodernější jsou pokoje Superior, z nichž některé mají přímý výhled na moře
(na vyžádání, za poplatek). Hotel disponuje pokoji s bezbariérovým přístupem
i většími rodinnými pokoji (na vyžádání).
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.
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Superior

polopenze

plná
penze

all inclusive

polopenze

plná
penze

all inclusive

A

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 19. 09.

12520

14450

16380

14450

16380

18300

B

20. 06. – 27. 06.

14360

16280

18190

16280

18190

20110

C

27. 06. – 08. 08.

15100

17010

18920

17010

18920

20830

D

08. 08. – 15. 08.

19090

20980

22870

20980

22870

24760

E

15. 08. – 22. 08.

20690

22570

24450

22570

24450

26330

F

22. 08. – 29. 08.

17700

19600

21520

19600

21520

23420

G

29. 08. – 05. 09.

14530

16450

18370

16450

18370

20290

Výše taxy v roce 2020: 1,50 - 2 € os./den
(od 14 let).

Rimini Miramare

Co potěší:
»» dárek a aperitiv na uvítanou
»» sleva 20% při objednávce dvoulůžkového pokoje pro 1 dospělého a 1 dítě do 12 let
»» zdarma dítě do 6 let jako 3. a 4. osoba v pokoji Superior (včetně lůžka a stravy)
»» V ceně: polopenze, plná penze nebo all inclusive (snídaně, oběd a večeře formou bufetu bez
nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace. U all inclusive je navíc plážový
servis a nealkoholické nápoje ke stravě.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 111.
»» Slevy 3. a 4. osoba: Classic: do 7 let ...70%, 7-12 let ...40%, 13 let a výše ...20%, Superior: jako 3. osoba: 7-12 let ...40%, 13 let a výše ...20%. Dítě do 6 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: výhled na moře 20 €/pokoj/den, garáž 10 €/den, wellness 5 €/os./vstup, 20 €/os./týden.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 11:00 hod. min. pobyt 3 noci, v období
10.08. - 24.08. min. pobyt 5 nocí.

Emilia Romagna
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Riccione

Vila Lidia

»» riccione.azzurro.cz
z Mikulova

860 km

z Dolního Dvořiště

805 km

z Ružinova

845 km

Riccione, dálnice A14 Bologna - Ancona
Riccione
Původně rybářské městečko Riccione je
dnes elegantní lázeňské město a jedno
z nejnavštěvovanějších italských letovisek. Často bývá označováno jako „zelená
perla Jadranu“. Pyšní se několik kilometrů
dlouhou pláží s jemným pískem, podél které se táhne promenáda, jež se večer mění
v rušné korzo. Kromě možnosti procházek
mezi piniemi a cedry se klientům nabízí
také pobyt v termálních lázních (Riccione
Terme), návštěva delfinária nebo aquaparku Acquafan. Na závěr si dovolujeme upozornit, že městem vede železniční trať (někdy i nedaleko apartmánů), proto je nutno
počítat s občasným přecházením kolejí
a případným hlukem. Tento fakt ovšem nic
neubírá na lesku tohoto vyhledávaného
letoviska, jež se stává cílem turistů z celé
Evropy.

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, privátní s plážovým servisem, pozvolný
vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 2 €/os./den (od
14 let).

více na azzurro.cz
» residence COMFORT (Riccione)

Elegantní vila LIDIA (Via Catalani) se nachází v centrální části letoviska a přitom v klidné lokalitě nedaleko promenády. Vila vznikla citlivou rekonstrukcí antické vily z roku 900 a svým klientům nabízí bazén
s hydromasážní částí (v provozu od června do půlky září), prádelnu (na žetony) a parkoviště vzdálené
cca 150 m (omezená kapacita). Všechny apartmány jsou zrenovované, mají vlastní sociální zařízení,
Wi-Fi (za poplatek), TV/SAT, klimatizaci (cca 30.06. - 31.08.), myčku, trezor a balkon nebo terasu.
Apartmány Duplex jsou mezonetové, místnosti jsou propojené s vnitřním točitým schodištěm. Residence neakceptuje mládežnické skupiny.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře 10 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí (u typu Duplex v otevřeném podkroví dostupném točitým schodištěm), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo s patrovou postelí, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem.

Duplex bilo 4

A bilo 4

C trilo 5

A

16. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

11020

12010

16610

B

13. 06. – 04. 07.

16480

18280

23830

C

04. 07. – 01. 08.

23830

25620

31170

D

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

28750

30680

32450

E

08. 08. – 22. 08.

32450

35980

41440

F

29. 08. – 05. 09.

18280

20070

22030

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 112.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 10 €/os., ručníky 5 €/os., postýlka 35 €/týden, přistýlka 100 €/týden, přenosný router (max. pro 4 přístroje) 20 €/
týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. 15 kg), na dotaz, za poplatek
35 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence Levante

Residence stojí nedaleko od pláže a cca 600 m
jedné z nejživějších ulic, Viale Ceccarini. Součástí
residence je recepce, hala, prostorné společné
prostory, výtah, Wi-Fi a parkoviště. Klientům
je k dispozici smluvně dohodnutá privátní pláž
s plážovým servisem, vyhřívaným bazénem se
slanou vodou, vířivkou, dětským hřiště, animacemi a Wi-Fi.

depandance

» hotel KENT*** (Riccione)
A bilo 4

Superior
A bilo 5

D quadri 8

A

16. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

12990

14800

22200

B

13. 06. – 04. 07.

20070

22030

29210

C

04. 07. – 01. 08.

26990

28750

39510

D

01. 08. – 08. 08.

28750

30680

41440

E

08. 08. – 22. 08.

35980

37750

48510

F

22. 08. – 29. 08.

27420

29210

38350

G

29. 08. – 05. 09.

18420

20230

25820

centrální část

Hotel stojí přímo u pláže a promenády, nedaleko
restaurací a nákupní zóny. Klientům je k dispozici
recepce, Wi-Fi, klimatizované společné prostory,
restaurace s panoramatickým výhledem, dětský
koutek, bazén s vířivkou a solární terasou, půjčovna kol a privátní parkoviště.
Více informací najdete na
riccione.azzurro.cz
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Residence LEVANTE (Viale Fucini) je tvořena ze dvou částí, centrální a depandance, od sebe
jsou vzdáleny cca 50 m, od pláže dělí residenci pouze promenáda. Residence je vhodná pro rodiny s dětmi, neakceptuje mládežnické skupiny. Klientům je k dispozici výtah (mimo depandance),
prádelna (na žetony) a jedno parkovací místo na oploceném parkovišti. Ve vzdálenosti cca 100 m
od residence se nachází 3 tenisové kurty a 2 fotbalová hřiště (za poplatek), na privátní pláži s WiFi jsou k dispozici animace a miniklub (červen-srpen), za poplatek pak vířivka, posilovna nebo
areál pro pejsky. Apartmány Superior se nachází v centrální části, mají navíc TV/SAT a přenosný
router pro max. 4 přístroje (na vyžádání, za poplatek). Apartmány D quadri a typ A se nachází
v depandance, jsou zpravidla umístěny ve 2. patře bez výtahu a mají Wi-Fi. Všechny apartmány
jsou komfortně a funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení (quadri dvojí), klimatizaci, pračku,
trezor a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 80 - 200 m; ubytovací kanceláře 8 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem. U některých apartmánů je oddělená kuchyňka.
»» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a rozkládacím dvougaučem, prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky, klimatizace, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 112.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, přenosný router (max. 4 přístroje) 20 €/
týden, výměna ložního prádla a ručníků 15 €/os.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 15 kg), na dotaz, za poplatek 35 €/
pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.
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Riccione

V Hotel Gran San Bernardo***
snídaně

polopenze

plná penze

A

23. 05. – 06. 06.
22. 08. – 12. 09.

4510

5420

6780

B

06. 06. – 13. 06.

4500

5400

6750

C

13. 06. – 20. 06.

5240

6130

7480

D

20. 06. – 04. 07.

6250

7150

8500

E

04. 07. – 08. 08.

7620

8520

9870

F

08. 08. – 22. 08.

10310

11200

12520

»» riccione.azzurro.cz
Riccione

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 15% při objednávce do 28.05.
»» sleva 10% při objednávce do 35 dnů před nástupem v období 23.05. - 12.09.
»» 7=6 v období 23.05. - 12.09.
»» 4=3 v období 23.05. - 16.06. a 26.08. - 12.09.
»» zdarma děti do 8 let jako 3. a 4. osoba

Hotel GRAN SAN BERNARDO*** (Via G. D’Annunzio) má výbornou polohu, stojí přímo naproti pláži, nedaleko vodního parku a tenisových kurtů. Svým vybavením je vhodný pro nenáročnou
klientelu. Klientům nabízí recepci, Wi-Fi ve společných prostorách, halu, bar, restauraci, půjčování kol
a za příplatek parkoviště (omezená kapacita). Parkovat je také možné poblíž hotelu na neplacených
místech. Pokoje jsou jednoduše vybavené, mají vlastní malé sociální zařízení (sprcha je oddělena pouze
závěsem a umístěna nad WC), fén, klimatizaci, telefon, TV/SAT, trezor (za příplatek) a balkon s bočním
výhledem na moře.

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd nebo večeře výběr z menu, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 112.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 8-13 let ...50%, 14 let a výše ...15%. Děti do 8 let
zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: trezor 2 €/den, parkoviště 1,20 €/hod.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.
min. pobyt 3 noci, v období 08.08. - 22.08. min. pobyt 7 nocí.

»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

Hotel London***

Cattolica
»» cattolica.azzurro.cz
z Mikulova

869 km

z Dolního Dvořiště

814 km

z Ružinova

854 km

Cattolica, dálnice A14 Bologna - Ancona
Cattolica
Classic
polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

16. 05. – 23. 05.
12. 09. – 26. 09.

7480

7930

10200

10650

B

23. 05. – 30. 05.

7610

8060

10330

10780

C

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 12. 09.

8390

8840

11110

11560

D

20. 06. – 11. 07.

8550

9000

11240

11690

A

Moderní hotel LONDON*** (Via Carducci) se nachází v centrální části letoviska blízko
pláže. Klientům nabízí recepci, Wi-Fi, výtah, bazén, restauraci, společenskou místnost s TV, dětský koutek, miniklub, bar, půjčovnu kol a parkoviště vzdálené cca 700 m
od hotelu. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, Wi-Fi, TV/SAT,
trezor a balkon orientovaný směrem k promenádě. Nově vybavené pokoje Comfort
jsou s výhledem na moře a mají navíc minibar.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

Comfort

E

11. 07. – 08. 08.

9670

10120

12370

12820

F

08. 08. – 22. 08.

16370

16820

19030

19470

G

22. 08. – 29. 08.

11690

12140

14390

14840

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd nebo večeře výběr
z menu, bez nápojů) na osobu a 7 nocí, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 113.
»» Slevy 3. a 4. osoba: do 3 let ...80%, 3-5 let ...50%, 6-14 let ...25%, 15 let a výše
...10%.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 13:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Nejjižnější část regionu Emilia Romagna
a známé lázeňské letovisko Cattolica nabízí
kromě tradičních předností italského Jadranu, tedy upravených písčitých pláží, mírného vstupu do moře a pravého turistického
ruchu, také příležitosti ke sportovnímu vyžití
pro milovníky windsurfingu, plachtění, golfu,
tenisu nebo cyklistiky.

charakter pláže
písčitá, převážně placená, z menší části volná, pozvolný vstup do moře, po celém
pobřeží jsou vlnolamy.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
- apartmány 2 €/os./den
- hotel** 0,50 €/os./den
- hotel*** 1 €/os./den
Cattolica

Hotel Cormoran****

Moderní hotel CORMORAN**** (Via Francia) se nachází poblíž pláže a poblíž Aquario di Cattolica,
jehož návštěvu ocení zejména rodiny s dětmi. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, výtah, společenská místnost s TV, bar, restaurace s výhledem na moře, olympijský bazén se solární terasou s lehátky
a slunečníky, dětský bazén a hydromasážní bazén a 2 oplocená parkoviště. V blízkosti je tenisový
kurt, biliár a stolní tenis. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, Wi-Fi, telefon, TV/SAT,
rádio, trezor, fén, minibar a balkon, u některých s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.
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polopenze

plná penze

all inclusive

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

9750

10880

14050

B

30. 05. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

10200

11330

14510

C

13. 06. – 04. 07.

12370

13490

16640

D

04. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

13490

14620

17770

E

08. 08. – 22. 08.

16820

17920

21020

»» V ceně: polopenze, plná penze nebo all inclusive (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr z menu, bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7
nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace. U all inclusive je navíc plážový
servis, minerálka a víno ke stravě.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 113.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-5 let ...50%, 6-11 let ...30%, 12 let a výše
...20%. Dítě do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 15 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.
min. pobyt 3 noci.

Emilia Romagna
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Liguria
• protáhlý pobřežní region proslavený pěstováním květin, které se odsud exportují
do celého světa
• nachází se na severozápadě Itálie a hraničí s Francií, kam je zajímavé si zajet
a navštívit známá městečka azurového pobřeží jako jsou Monte Carlo, Nice,
Cannes či Saint-Tropez.
• v elká část regionu je hornatá, nejznámějšími místy jsou Sanremo díky svému
hudebnímu festivalu, Portofino pro malebnou architekturu plnou barev nebo
překrásná oblast Cinque Terre, spadající pod světové dědictví UNESCO.
Nabídka letovisek regionu Liguria
Bordighera
Residence Baia La Ruota

Ceriale
115

Santo Stefano al Mare
Residence Marina degli Aregai

Pietra Ligure
115

Diano Marina
116

Residence Cherie

119

Moneglia
117
117
118
118

Residence Sant´Anna
Residence Hermitage
Residence Perla Marina
Hotel Villa Nicole***

Residence Mondial

119

Liguria

Residence Orchidea

Borgio Verezzi
116

Villaggio Il Paese di Ciribi

Genova
Borgio Verezzi
Pietra Ligure
Ceriale
Diano Marina

Moneglia

Bordighera Santo Stefano
al Mare
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Bordighera

Residence Baia La Ruota

»» bordighera.azzurro.cz
z Mikulova

1196 km

z Dolního Dvořiště

1020 km

z Ružinova

1196 km

Bordighera, A10 Genova - Ventimiglia
Bordighera
Městečko Bordighera se nachází pouhých
15 km od hranic Itálie a Francie a je ideálním
strategickým bodem pro ty, kteří chtějí navštívit a poznat oblast Ligurie, ale zároveň
i známá místa jako je Monaco (17 km), Nice
(46 km) nebo slavné festivalové městečko
Cannes (80 km). Městečko bylo založeno ve
4. století př. n. l. a je proslulé florou - vyvážejí se odsud květiny a zdejší listy palem se
používají při oslavách květnové neděle v bazilice sv. Petra v Římě.

charakter pláže
písčitá s oblázky a kamínky, volná i placená.
trilo 6

pobytová taxa
Nově postavený a pečlivě udržovaný komplex RESIDENCE BAIA LA
RUOTA (Via Madonna della Ruota) se nachází na úpatí Alp, 8 km od Sanrema a cca 20 km od francouzských hranic. Lokalita je proslulá svým mírným
podnebím, teplota zde ani v zimních měsících neklesá pod 10 stupňů,
proto je místo výbornou volbou pro letní dovolenou. Centrum letoviska je
vzdáleno cca 3 km, obchodní centrum cca 2 km a autobusová zastávka
100 m. Skládá se ze 48 apartmánů umístěných převážně ve vilkách se zahrádkou, první řada vilek se nachází pouhé 4 m od pláže. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, bazén (12x5,5 m) s dětskou částí a výhledem na
moře, malebná privátní pláž se slunečníky a plážovými křesly, parkoviště.
Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení,
fén (na vyžádání), TV, klimatizaci, myčku (kromě apartmánu mono 2 bez
výhledu na moře) a zahrádku s terasou nebo balkon. Většina apartmánů
má výhled na moře nebo do zahrady. Apartmány trilo mají navíc pračku
(ostatní pouze některé). Villaggio je v provozu celoročně.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (17-20 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo dvěma gauči a kuchyňským koutem.
»» bilo (30-40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (54 m²) - ložnice s manželskou postelí a jedním vyvýšeným lůžkem,
ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.

bez výhledu na moře

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.

s výhledem na moře

mono 2

bilo 4

mono 2

bilo large 4

trilo 6

A

04. 01. – 06. 06.
19. 09. – 26. 12.

14950

25030

16780

30520

38150

B

06. 06. – 11. 07.
05. 09. – 19. 09.

19530

29460

22230

37550

45040

C

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 05. 09.

24030

34530

27050

40570

51080

D

01. 08. – 08. 08.

24030

34530

27050

40570

69070

E

08. 08. – 22. 08.

28240

42050

31550

55580

69070

bordighera

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, plážový servis
(cca červen-září).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (mono), 65 € (bilo), 70 € (trilo), kuchyňský kout
uklízí klienti sami, jinak za další poplatek dle znečištění, pobytová taxa viz str. 115.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: přistýlka 70 €/týden, postýlka (bez ložního prádla) 50 €/týden, ložní prádlo a ručníky
13 €/os.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. min. pobyt 7 nocí, kdykoli na
vyžádání a za poplatek +10% min. pobyt 3 noci. Příjezd po 20:00 hod. za poplatek 20 €.

Santo Stefano
al Mare

Residence Marina degli Aregai
bez výhledu na moře
BX mono 4

Residence MARINA DEGLI AREGAI (Via Gianni Cozzi) se nachází přímo na pláži a u turistického přístavu, cca 200 m od nejbližších obchodů a restaurací, centrum městečka je vzdáleno
cca 1,4 km. Od přístavu podél kouzelného pobřeží vede 24 km dlouhá cyklistická trasa až do
Ospedaletti nebo San Lorenzo al Mare. Komplex se rozděluje na hotelovou a rezidenční část
s 54 apartmány, nabízí recepci, výtah, restauraci (možnost dokoupení stravy), bar, Wi-Fi ve
společných prostorách, společenskou místnost s TV, solární terasu, zahradu, vířivku na pláži,
dětské hřiště, půjčovnu kol (za poplatek) a parkoviště. V blízkosti se nachází tenisové kurty
a potápěčské centrum, prádelna a minimarket. Všechny apartmány jsou vkusně vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, telefon, mikrovlnnou troubu, klimatizaci, topení
a balkon nebo terasu. Apartmány typ BX jsou všechny mezonetové, typ B pouze jeden. Na
vyžádání jsou k dispozici bezbariérové apartmány. Informace o jiném typu apartmánu a ceny na
další termíny naleznete na azzurro.cz.
»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (30 m²) - otevřené mezipatro s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo 4 (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
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B bilo 4

s výhledem na moře
B bilo 4

A

04. 04. – 11. 04.

13440

16750

19870

B

11. 04. – 18. 04.

13980

17390

20180

C

16. 05. – 23. 05.

13390

16280

19850

D

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

14620

16680

20560

E

30. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

16680

20560

21700

F

27. 06. – 11. 07.

17770

23160

25860

G

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

24060

29910

31480

H

01. 08. – 22. 08.

26990

32610

35980

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 30.12.2019
»» sleva 5% při objednávce do 28.02.
»» 5=4 v období do 10.04., 13.04. - 01.05. a od 27.09.
»» 7=6 v období 01.05. - 21.05. a 12.09. - 03.10.
»» 14=12 v období 15.05. - 27.06. a 29.08. - 25.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, ručníky a utěrky, klimatizace, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí
klienti sami).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 115.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka nebo postýlka 10 €/den (obojí na vyžádání), plážový
servis (cca 01.06. - 15.09.) 18 €/půlden nebo 25 €/den, snídaně 15 €/os./den,
večeře 35 €/os./den (děti do 3 let zdarma, 3 - 11 let sleva 50%, zvýhodněná
cena pro pobyt s polopenzí na vyžádání v CK).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. 1 zvíře), na dotaz, za poplatek 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v období
A min. pobyt 3 noci, v období B,C min. pobyt 5 nocí, v období D,E min. pobyt
7 nocí, kratší pobyt na vyžádání (za poplatek).

»» santostefanoalmare.azzurro.cz
z Mikulova

1195 km

z Dolního Dvořiště

1168 km

z Ružinova

1170 km

Arma di Taggia, A10 Genova - Ventimiglia
Arma di Taggia
Menší letovisko Santo Stefano al Mare s necelými 2500 obyvateli se nachází v půli cesty mezi městy Sanremo a Imperia, která je zároveň
i provincií, pod kterou městečko spadá. Santo
Stefano díky turistickému přístavu Marina degli
Aregai pravidelně získává ocenění Bandiera
Blu (modrá vlajka) za kvalitu pláží a moře.

charakter pláže
písčitá, placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.

Santo Stefano al Mare

Liguria
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Diano Marina

Residence Orchidea

»» dianomarina.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1150 km

1147 km

Diano Marina
Velké přímořské letovisko Diano Marina leží v oblasti zvané Riviera degli Olivi. Riviéra
dostala název podle olivových plantáží, které
v této oblasti z větší části nahradily pro celou
západní Ligurii tak typické květiny.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.

trilo 5/7

A

04. 04. – 11. 04.

7880

9490

B

11. 04. – 18. 04.

8910

10520

C

18. 04. – 16. 05.

7370

8980

D

16. 05. – 23. 05.

8400

10010

E

23. 05. – 30. 05.

10970

12570

F

30. 05. – 13. 06.
12. 09. – 19. 09.

14170

15760

G

13. 06. – 27. 06.
05. 09. – 12. 09.

15080

16680

H

27. 06. – 04. 07.

16450

18050

I

04. 07. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

17990

19560

J

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

20010

21590

K

01. 08. – 08. 08.

23610

25190

L

08. 08. – 22. 08.

25860

27550

976 km

San Bartolomeo al Mare, dálnice A10
Janov – Savona - Ventigmiglia

bilo 5

Diano Marina

Residence ORCHIDEA (Via Cà Rossa) má celkem 30 apartmánů, nachází se na klidném místě
ve východní části letoviska, cca 1 km od centra města. Hostům je k dispozici recepce s trezorem, Wi-Fi ve společných prostorách, společenská místnost s TV/SAT, zahrada, solární terasa,
bazén (15x4 m, v provozu cca květen - září) s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, prádelna (na
žetony), stolní tenis, tenisový kurt, nehlídané parkoviště (omezená kapacita) a garáž (na vyžádání,
za poplatek). Půjčovna kol a skútrů (obojí za poplatek) je vzdálena cca 500 m, nejbližší půjčovna
plachetnic a potápěčské centrum se nachází cca 1 km od residence. Všechny apartmány jsou
vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, troubu, topení, mikrovlnnou troubu a fén (obojí na
vyžádání), TV/SAT, Wi-Fi (slabý signál) a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (50-55 m²) - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem, rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60-65 m²) - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, menší ložnice s patrovou
postelí (pouze pro děti do 12 let), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím
lůžkem a kuchyňským koutem. 6. a 7. osoba pouze dítě do 12 let.

Ceriale

Co potěší:
»» sleva 15% v období 10.04. - 14.04., 21.05. - 27.06. a 05.09. - 26.09. při
objednávce do 28.02.
»» sleva 5% v období 10.04. - 14.04., 21.05. - 27.06. a 05.09. - 26.09. při
objednávce od 29.02. do 15.04.
»» sleva 5% v období do 10.04., 14.04. - 21.05., 27.06. - 05.09. a od 26.09.
při objednávce do 15.04.
»» sleva 15% v období do 30.05. a od 19.09., min. pobyt 7 nocí.
»» sleva 15% v období 30.05. - 11.07. a 29.08. - 19.09., min. pobyt 14 nocí
»» slevy na kratší pobyty najdete na azzurro.cz
»» 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. 116.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., ložní prádlo a ručníky
10 €/os., pračka 3 €/vyprání, postýlka 16 €/týden a garáž 25 €/týden (obojí
na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 30.05. a od 12.09. min. pobyt 4 noci. Ceny pro období do 04.04.
a od 19.09. najdete na azzurro.cz.

Villaggio Il Paese di Ciribi

»» ceriale.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

955 km
1110 km

Borghetto Santo Spirito, dálnice A10
Janov – Ventigmiglia

O původu letoviska Ceriale se toho moc neví,
jisté však je, že mělo pohnutou minulost, trpělo
především nájezdy Saracénů. Dnes je letovisko
vyhledávané turisty právě pro příjemné historické centrum, snesitelnou velikost, kdy není
ani příliš velké ani příliš malé. Nabízí mnoho
možností k nákupům, sportovnímu vyžití a širokou síť restaurací a barů. V Ceriale se nachází také největší aquapark Ligurské riviéry - Le
Caravelle.

charakter pláže
písčitá, místy menší oblázky, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.
Ceriale
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C trilo 6

A

16. 05. – 23. 05.

6240

6930

B

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 19. 09.

6850

7540

C

30. 05. – 06. 06.

10770

11460

D

06. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

11420

12110

E

20. 06. – 04. 07.

14740

16340

F

04. 07. – 18. 07.
22. 08. – 29. 08.

21360

23610

G

18. 07. – 25. 07.

24740

26990

H

25. 07. – 01. 08.

25220

27470

I

01. 08. – 22. 08.

28110

30360

Ceriale

116

C trilo 5
1124 km

Liguria

Villaggio IL PAESE DI CIRIBI (Via Asti) se nachází na klidném místě v zeleni olivovníků a je
vzdáleno cca 2000 m od centra městečka a cca 800 m od obchodního centra. V těsné blízkosti
villaggia je obrovský aquapark Le Caravelle s bezpočtem vodních atrakcí, kam mají klienti vstup
zdarma (cca od 12.06. - 05.09.) mimo zónu wellness (za poplatek). Klientům je k dispozici recepce s trezorem a Wi-Fi, spaghetteria (otevřena jen večer v období cca červen - polovina září),
bar (v období cca červen - srpen, stejná provozní doba s recepcí), bazén pro dospělé s vířivkou,
lehátky a dětský bazén (bazény v provozu cca květen - září), solární terasa, dětské hřiště, zahrada, hřiště na petanque, malou kopanou a volejbal (večerní osvětlení za poplatek), plážový volejbal,
stolní tenis, prádelna (na žetony), půjčovna kol (za poplatek) a parkoviště. Villaggio je vybaveno
oploceným výběhem pro psy se sprchou (není určena pro koupání psů s použitím šamponu)
a 10 bungalowů má i vlastní speciální oplocený venkovní prostor pro výběh psů. V Ceriale je také
možnost pláží s povoleným vstupem pro psy (informace na recepci). Ve vzdálenosti cca 800 se
nachází tenisové kurty (za poplatek). Bungalowy mají tepelnou izolaci, jedná se o dřevěné chatky
nebo zděné domky obité dřevem a jsou jednoduše a funkčně vybavené. Mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, topení, klimatizaci, terasu, menší zahrádku a parkovací místo. Villaggio nabízí pro
klienty plážový servis za zvýhodněné ceny (informace na recepci), dále je pro klienty k dispozici
minibus na pláž (v provozu cca 01.06. - 31.08., za poplatek). Ceny na další termíny naleznete
na azzurro.cz.
»» Vzdálenost od: pláže 2 km; ubytovací kancelář v objektu.
»» trilo (22-25 m²) - menší ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s patrovou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím lůžkem nebo rozkládacím dvougaučem (typ C6) a kuchyňským koutem.
Pro rozložení dvougauče je nutné přemístit stůl z obývacího pokoje na terasu nebo zahrádku.

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.01.
»» sleva 5% při objednávce od 01.02. do 31.03.
»» sleva 15% v období do 31.05. a od 05.09., min. pobyt 7 nocí
»» sleva 15% v období 31.05. - 04.07., min. pobyt 14 nocí
»» slevy na kratší pobyty najdete na azzurro.cz
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (kuchyň uklízí klienti vždy
sami), pobytová taxa viz str. 116.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 5 €/den (na vyžádání), prádelna 5 €/žeton, ložní prádlo 8 €/os., ručníky 4 €/os., parkovací místo navíc 5 €/den (auto) nebo 3 €/
den (motocykl), minibus na pláž 5 €/týden (děti 0-11 let zdarma).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 6 €/den nebo 40 €/týden (při příjezdu nutno předložit očkovací průkaz).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 20:00 hod. / sobota 07:30 - 10:00 hod.,
kdykoli v období A,B (min. pobyt 4 noci) a C (min. pobyt 5 nocí), příjezd
nebo odjezd mimo uvedené hodiny je za poplatek 10 € (nutno nahlásit
předem).
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Pietra Ligure

Residence Sant’Anna

»» Vzdálenost od: pláže 800 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí a patrovou postelí, ložnice s manželskou
postelí nebo se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

B Comfort
bilo 6

C Classic
trilo 8

C Comfort
trilo 8

11470

12320

14150

14810

z Mikulova

1117 km

A

11. 04. – 18. 04.

B

18. 04. – 16. 05.

10130

10590

12430

12900

z Ružinova

C

16. 05. – 23. 05.

11020

11740

13580

14170

Pietra Ligure, dálnice A10 Genova Ventimiglia

D

23. 05. – 30. 05.
12. 09. – 19. 09.

13250

14620

16450

17360

E

30. 05. – 13. 06.
29. 08. – 12. 09.

15310

16450

19190

20330

F

13. 06. – 27. 06.

18510

19650

22160

23300

G

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

21810

23610

25860

27660

H

04. 07. – 11. 07.

22610

24410

26820

28690

I

11. 07. – 01. 08.

27430

29230

32610

34860

J

Residence SANT’ANNA (Via Cornice) má celkem 65 apartmánů a nachází se na
panoramatickém místě s překrásným výhledem na moře a celé pobřeží. Klientům je
k dispozici recepce, společenská místnost s TV, Wi-Fi, snack bar, minimarket, zahrada, velká sluneční terasa se slunečníky a křesílky, dětské hřiště, venkovní stolní tenis,
prádelna (za poplatek), úschovna kol s malou dílničkou, venkovní parkoviště (omezená
kapacita) a garáž (za poplatek). K dalšímu vybavení residence patří dva výtahy, bazény
(pro dospělé 18x8 m, s dětskou částí 6x5 m, v provozu cca 15.05. - 31.10.) se slunečníky a křesílky, dětský bazén 4x4 m s vířivkou, výtah k bazénu pro handicapované
osoby. V období cca 16.05. - 02.10. nabízí residence klientům zdarma minibus na
pláž tam i zpět (2x denně). Všechny apartmány jsou renovované, mají vlastní sociální
zařízení (typ C8 dvojí), fén, TV/SAT, telefon, trezor, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, topení
a balkon s výhledem na moře. Apartmány typu Comfort mají navíc klimatizaci a myčku. Na vyžádání jsou také k dispozici tři bezbariérové apartmány. Informace o jiných
typech apartmánů a ceny na další termíny naleznete na azzurro.cz.

B Classic
bilo 6

»» pietraligure.azzurro.cz

01. 08. – 22. 08.

31260

33510

37780

40030

Co potěší:
»» sleva 10% v období 10.04. - 14.04., 21.05. - 27.06. a 29.08. - 19.09. při objednávce
do 28.02.
»» sleva 5% v období 10.04. - 14.04., 21.05. - 27.06. a 29.08. - 19.09. při objednávce od
29.02. do 15.04.
»» sleva 5% v období do 10.04., 14.04. - 21.05., 27.06. - 29.08. a od 19.09. při objednávce do 15.04.
»» sleva 15% v období do 30.05. a od 12.09., min. pobyt 7 nocí
»» sleva 15% v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09., min. pobyt 14 nocí.
»» slevy na kratší pobyty naleznete na azzurro.cz

z Dolního Dvořiště

942 km
1113 km

Pietra Ligure
Protáhlé městečko s nádherným historickým
centrem, loděnicí a promenádou plnou obchodů, barů a restaurací.

charakter pláže
hrubý šedý písek s oblázky, prudší vstup do
moře.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1 €/os./den.
Taxa byla vyžadována na prvních 5 dní
pobytu v období 01.04. - 31.10.,
děti do 12 let zdarma.

Pietra Ligure

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
ručníky a utěrky, plážový servis v období 16.05. - 26.06. a 29.08. - 02.10., minibus na
pláž v období cca 16.05. - 02.10., klimatizace (typ Comfort).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pokud klienti neuklidí sami (kuchyňský kout musí klienti vždy uklidit sami), pobytová taxa viz str. 117.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 15 €/týden, prádelna 4 €/žeton, parkovací místo (garážové stání)
5 €/den, lehátko u bazénu 5 €/den nebo 20 €/týden, plážový servis v období od 27.06.
do 28.08. (ceny na vyžádání v CK).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. 1 zvíře), na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli do 30.05.
a od 19.09. min. pobyt 3 noci.

Residence Hermitage

více na azzurro.cz
» residence CRISTAL (Pietra Ligure)
Superior

Residence HERMITAGE (Via Torino) se skládá ze tří budov ve společné zahradě v klidné části městečka, nedaleko privátní pláže, 100 m od obchodů a cca
1500 m od historického centra. Součástí residence je recepce, bar, hala s Wi-Fi,
výtah, místnost s TV, dětské hřiště, prádelna (na žetony) a kamerou hlídané parkoviště s omezenou kapacitou (na vyžádání, za poplatek). Hostům je k dispozici nově zrekonstruovaný bazén s hydromasážní částí (19x5 m, v provozu cca
15.05. - 30.09.), malý dětský bazén a solární terasa se slunečníky a lehátky.
V residenci je půjčovna kol (omezený počet, za poplatek). Všechny apartmány
mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV, klimatizaci, trezor, indukční varnou
desku, Wi-Fi, topení a balkon nebo francouzské okno (typ trilo obojí). Apartmány Superior Plus mají navíc troubu. Na vyžádání je možné zajistit bezbariérové
apartmány. K dispozici jsou i apartmány bez klimatizace - typ Comfort (více na
azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (20-24 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
»» bilo (28-40 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně s dalším lůžkem,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou a patrovou
postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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Superior Plus

mono 2

bilo 4

bilo 5

mono 2

bilo 4

trilo 8

A

18. 04. – 30. 05.
05. 09. – 17. 10.

11050

13130

14050

12090

13930

23260

B

11. 04. – 18. 04.
30. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

14170

17710

18510

15540

19310

28560

C

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

17140

22620

23080

18850

24790

30160

D

04. 07. – 08. 08.

18780

24060

25970

20460

26420

33510

E

08. 08. – 22. 08.

20010

26540

27880

22040

28220

37550

Co potěší:
»» sleva 5% při objednávce do 27.03.
»» 7=6 v období A a u příjezdů 30.05., 06.06. a 29.08.
»» 21=14 v období A a u příjezdů 23.05., 30.05. a 29.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, ručníky
a utěrky, klimatizace, závěrečný úklid (kuchyňský kout klienti uklízí vždy sami), plážový servis
(cca 30.04. - 20.06. a od 29.08.).
»» Povinné poplatky: pobytová taxa viz str. 117.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 15 €/týden (do 3 let, na vyžádání), prádelna 3,50 €/žeton, půjčení kola
2 €/hod., 6 €/půlden, 10 €/den, parkovací místo 20 €/týden nebo 30 €/týden (01.08. - 29.08.),
plážový servis v období 21.06. - 28.08. (informace o ceně v CK).
»» Zvířata: povolena (max. 1 zvíře a pouze v typu Superior), na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období A min.
pobyt 3 noci (příjezd do 18:00 hod.), pozdní příjezdy a dřívější odjezdy za poplatek 35 € (nutno
nahlásit předem).

Residence má celkem 30 apartmánů, je situována nedaleko privátní pláže, cca 150 m od obchodů a 1 km od centra. Skládá se ze tří budov
(hlavní a vedlejší budova v zahradě, třetí, menší
budova cca 20 m za hlavní budovou). K dispozici je výtah (v hlavní budově a ve druhé budově
umístěné v zahradě), recepce s trezorem, bar,
společenská místnost s TV, Wi-Fi ve společných
prostorách, bazén (12x6 m, v provozu cca od
května) s lehátky, solární terasa, zahrada, dětské hřiště, prádelna (na žetony) a garáž (na vyžádání a za poplatek). Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, topení,
TV/SAT, telefon a mikrovlnnou troubu. Poblíž
residence vede železniční trať.
Více informací najdete na
pietraligure.azzurro.cz

Liguria
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Pietra Ligure

Residence Perla Marina

»» pietraligure.azzurro.cz
Pietra Ligure

Aquapark

bilo 4

bilo 5

bilo 6

A

04. 04. – 11. 04.

8870

9620

10570

B

11. 04. – 18. 04.

10480

11360

12380

C

16. 05. – 23. 05.

8370

9120

10040

D

23. 05. – 30. 05.

9140

10050

10970

E

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

13710

14850

15990

F

20. 06. – 04. 07.

15990

17590

19190

G

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

20240

21810

23390

H

01. 08. – 22. 08.

23610

25860

28110

I

05. 09. – 12. 09.

9790

10740

11690

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 28.02.
»» sleva 5% při objednávce od 29.02. do 31.03.
»» sleva 15% v období do 10.04., 14.04. - 30.05. a od 06.09. min. pobyt
7 nocí
»» sleva 15% v období 30.05. - 20.06., min. pobyt 14 nocí
»» slevy na kratší pobyty najdete na azzurro.cz

www.lecaravelle.com
PARCO AQUATICO LE CARAVELLE je jediným zábavním vodním parkem na Ligurské riviéře (západní pobřeží severní Itálie). Rozkládá se
na ploše 80.000 m2 a nabízí mnoho zábavných
atrakcí a vodních her pro malé i velké, nechybí
ani prostor k odpočinku, takže zde pohodlně
můžete strávit celý den. Byl vybudován na motivy
dobrodružné cesty Kryštofa Kolumba, nachází
se v něm 3 unikátní 9 m lodě (karavely) a několik samostatných i propojených bazénů, jeden
z nich dokonce s vlnobitím a další se skluzavkami a tobogány, dále jedna pomalejší a dvě divoké
řeky sjízdné na nafukovacích kruzích, hydromasážní bazény a pro nejmenší brouzdaliště s miniskluzavkami. Nachází se zde i wellness zóna
LA SORGENTE DEL CUORE s hydromasážní
vanou pouze pro dospělé. Kromě atrakcí má Le
Caravelle dobře fungující zázemí, např. prostorné
bezplatné parkoviště, převlékárnu a úschovnu
cenností, sprchy s teplou vodou, lehátka a slunečníky, v parku jezdí i malý vláček (s plošinou
pro vozíčkáře).
Malé děti se mohou vyřádit na skákadlech,
v bazénku s balónky, herně nebo babyklubu,
větší uvítají hřiště na beach volley, aerobik, aquagymnastiku či vodní diskotéku Aquadance nebo
školu latinsko-amerických tanců.
Návštěvníkům je k dispozici piknik zóna, bar,
paninoteca a foccaceria, takže nic nebrání tomu,
užít si celý den naplno a bez starostí.
Hosté ubytovaní v apartmánech Villaggio Paese
di Ciribi (Ceriale) mají vstup do tohoto aquaparku
zcela zdarma!

Residence PERLA MARINA (Viale della Reppublica) má celkem 28 apartmánů, leží na klidném
místě cca 150 m od obchodů a cca 400 m od centra. Součástí residence je recepce, společenská
místnost s TV, Wi-Fi, výtah, bar, bazén (25x10 m, v provozu cca 15.05. - 30.09.) s dětskou částí, solární terasa se slunečníky a lehátky, zahrada, dětské hřiště, venkovní posilovna, půjčovna kol (omezený
počet) a parkoviště (nutná rezervace s uvedením typu vozidla, za poplatek). Residence nabízí zvýhodněné ceny plážového servisu (bližší informace na recepci). Všechny apartmány jsou po rekonstrukci
a mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, trezor, Wi-Fi, topení, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek) a balkon (typ bilo 5 a bilo 6 dva). Některé apartmány mají boční výhled na moře (nelze vyžádat). Možnost
vyžádání myčky zdarma. Ceny na další termíny naleznete na azzurro.cz.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, ručníky a utěrky, postýlka (na vyžádání).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 60 €, pokud klienti neuklidí
sami (kuchyňský kout musí vždy klienti uklidit sami), pobytová taxa viz
str. 117.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: klimatizace 0,35 €/kWh nebo 100 €/týden (na vyžádání),
parkovací místo 8 €/den (nutná rezervace s uvedením typu vozidla).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 10 €/den nebo
60 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16.00 - 20.00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 04.07. a od 29.08. min. pobyt 3 noci.

»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (35-40 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem nebo patrovou postelí (bilo 6), obývací pokoj s gaučem (bilo 4) nebo s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

V

Hotel Villa Nicole***

»» V provozu: cca 06.06. - 05.09. 2020
»» Otevírací doba: 10:00 - 18:30 hod.
»» Vstupné: cca 25 €, 19,5 € děti od 1 - 1,4 m,
zdarma děti do 1 m.

polopenze

plná penze

A

07. 03. – 04. 04.
18. 04. – 13. 06.
12. 09. – 31. 10.

8160

10310

B

04. 04. – 11. 04.

8600

10750

C

11. 04. – 18. 04.

9040

11190

D

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 12. 09.

9560

11690

E

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

11240

13380

F

01. 08. – 22. 08.

12280

14380

» residence STELLA MARIS (Pietra Ligure)

Residence se nachází přímo u privátní pláže s převlékacími kabinkami, v centrální části
Pietra Ligure v blízkosti obchodů, restaurací
a barů. K dispozici je recepce, společenská
místnost s TV, bar, Wi-Fi v hale, 2 výtahy, krytý
bazén 12x6 m, dětský koutek, menší posilovna, prádelna a žehlírna (za poplatek), garáž (za
poplatek).
Více informací najdete na
pietraligure.azzurro.cz
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Liguria

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 5% při objednávce do 27.03.
»» 7=6 v období do 10.04., 13.04. - 13.06. a od 12.09.

Hotel VILLA NICOLE*** (Viale della Repubblica) s rodinnou atmosférou se nachází v blízkosti
obchodů, restaurací a barů, cca 800 m od centra a nedaleko pláže. Hostům je k dispozici recepce, výtah, Wi-Fi, restaurace, bar, společenská místnost s TV, bazén s lehátky a slunečníky (12x4
m, v provozu cca květen-září) a parkoviště (za poplatek, omezená kapacita). Tenisové kurty jsou
vzdáleny cca 500 m a golfové hřiště Garlenda 35 km. Všechny pokoje jsou jednoduše vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, trezor, Wi-Fi, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek)
a balkon. K dispozici jsou i jednolůžkové pokoje (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» 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.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 117.
»» Příplatky: postýlka 10 €/den, klimatizace 5 €/den, parkovací místo 5 €/den
(vše na vyžádání).
»» Slevy 3. a 4. osoba: jako 3. osoba 2-5 let ...50%, 6-11 let ...30%, 12 let
a výše ...20%. Jako 4.osoba 2-15 let ...50% (při 2 dospělých a 2 dětech do
15 let). Dítě do 2 let zdarma.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. 1 zvíře), na dotaz, za poplatek 5 €/
den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min.
pobyt 4 noci, v období D min. pobyt 7 nocí.
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Borgio Verezzi

Residence Cherie

»» borgioverezzi.azzurro.cz
z Mikulova

1117 km

z Dolního Dvořiště

941 km

z Ružinova

1112 km

Albenga, dálnice A10 Janov - Ventimiglia
Laigueglia
Klidné městečko s domy ležícími v zahradách a zeleni i na poklidných ulicích
a pěších zónách. Vzniklo spojením osady
Verezzi v kopci nad mořem, kde již v 10.
století založili Saracéni svá arabská sídliště a staré rybářské vesničky Borgio na
pobřeží. V Borgio je zachováno malebné
středověké centrum s barokním kostelem
Svatého Petra, nad městečkem se nachází
krásná krápníková jeskyně. Vše téměř nadosah příjemnou procházkou.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

Residence CHERIE (Via IV. Novembre) s rodinnou atmosférou má celkem 40 apartmánů, nachází se na klidném místě, pár kroků od pláže, ve vzdálenosti cca 100 m od obchodů a restau
rací. Součástí residence je recepce s trezorem, výtah, společenská místnost, menší zahrada
s venkovním dětským koutkem, parkoviště (omezená kapacita), garáže a prádelna (obojí za
poplatek). K dispozici je menší bazén (10x5 m) s lehátky, stolní tenis, tenisové kurty cca 800 m
od residence (za poplatek) a residence také klientům nabízí plážový servis za zvýhodněné ceny
(informace na recepci). Všechny apartmány jsou funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení,
fén, klimatizaci (za poplatek, na vyžádání), Wi-Fi, telefon, TV/SAT a balkon nebo terasu. Na
vyžádání je k dispozici apartmán s bezbariérovým přístupem. Železniční stanice je vzdálena cca
600 m od residence.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (18-21 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo (35-40 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 3

bilo 5

pobytová taxa

A

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

8750

12430

B

13. 06. – 04. 07.
22. 08. – 05. 09.

11540

16340

C

04. 07. – 08. 08.

16340

22620

D

08. 08. – 22. 08.

17880

24960

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.

Borgio Verezzi

Co potěší:
»» 7=6 v období do 13.06. a od 05.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní
prádlo, ručníky, utěrky, závěrečný úklid (kuchyňský kout klienti uklízí vždy sami), postýlka (na vyžádání).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 119.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 50 €/týden (mono), 70 € (bilo), pračka 3,50 €/žeton, garáž 60 €/týden (na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 22:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 04.07. a od 29.08. min. pobyt 5 nocí.

Moneglia

Residence Mondial

»» moneglia.azzurro.cz
z Mikulova

1069 km

z Dolního Dvořiště

922 km

z Ružinova

1065 km

Moneglia, dálnice A10 Janov – Savona Ventigmiglia
Moneglia

bez výhledu na moře
A mono 2

Residence MONDIAL (Via Venino) se nachází na kopci s překrásným výhledem na
moře nad plážemi La Secca nebo na okolní kopce, je vzdálena cca 400 m od centra
letoviska s obchody a bary. Má recepci, výtah, společenskou místnost s TV, internet
point a Wi-Fi, snídaňový sál (možnost dokoupení snídaní), vnitřní bazén (15x6 m)
s odklápěcí střechou, vířivkou a koutkem fitness, zahradu, parkoviště a garáž (obojí
za poplatek). Nedaleko residence (cca 400 m) se nachází škola plachtění a potápění
(za poplatek). Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon,
trezor, klimatizaci, topení, Wi-Fi a balkon. Na vyžádání jsou k dispozici bezbariérové
apartmány. Železniční stanice se nachází cca 400 m od residence.
»» Vzdálenost od: pláže 300 - 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (17-20 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a případně s rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem.
»» bilo (26 m²) - ložnice s manželskou postelí, kuchyň s manželskou postelí nebo
s rozkládacím dvougaučem (bez obývacího pokoje).
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B bilo 4

s výhledem na moře
A mono 2

A mono 3

B bilo 4

Starověké město Moneglia bylo významným
střediskem v římských dobách, a to zejména
díky své strategické poloze v srdci Ligurské
riviéry. Rozkládá se na panoramatickém místě mezi kopci na straně jedné a zátokou La
Secca s průzračně čistým mořem na straně
druhé.

charakter pláže
písčitá, místy s oblázky, převážně placená.

A

11. 04. – 06. 06.
05. 09. – 31. 10.

12340

18510

13820

15990

21250

B

06. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

16340

21360

17140

19990

23420

C

04. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

20580

26650

23050

25410

28900

D

08. 08. – 22. 08.

24960

32160

27430

30130

34410

Co potěší:
»» 7=6 v období do 04.07. a od 29.08.
»» 14=12 v období do 08.08. a od 22.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo,
ručníky a utěrky, klimatizace, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti vždy sami),
postýlka (do 2 let, na vyžádání).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 119.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: snídaně formou bufetu 7,50 €/os./den, přistýlka 30 €/den (na vyžádání),
výměna ložního prádla a ručníků 12 €/os., parkovací místo nebo garáž 7 €/den (omezená
kapacita, na vyžádání).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 25 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min. pobyt 4 noci.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1 €/os./den.
Taxa byla vyžadována na první 3 dny
pobytu v období 01.03. - 31.10.,
děti do 14 let zdarma.
Moneglia

Liguria
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Lago di Garda
• díky vysokým horám (až 2000 m výšky) kolem jezera, které je chrání před chladnými větry od severu, je zde příznivé klima pro dovolenou od jara až do podzimu
• jezero je obklopené bohatou středomořskou vegetací, cypřiši, magnóliemi, oleandry, kaméliemi i palmami
• oblíbený cíl sportovců, jižní vítr láká vyznavače windsurfingu, skalní stěny u jezera
i okolní hory horolezce, obrovské množství cyklostezek s různou obtížností také
cyklisty

Nabídka letovisek regionu Lago di Garda
Limone sul Garda
Residence Oasi
Camping Garda
Hotel Leonardo da Vinci****
Hotel Royal Village****

Garda
121
121
122
122

Manerba del Garda
124
124

Villaggio Parco del Garda
Hotel Marco Polo***

125

Riva del Garda

Lago di Garda

123
123

126

San Felice del Benaco
Peschiera del Garda
Camping Butterfly

Residence Paradise
Hotel Antico Borgo****

Camping Baia Verde

Camping Eden
Park hotel Casimiro Village****

126
127

Toscolano - Maderno

Moniga del Garda
125

Camping Fontanelle

Camping Toscolano

127

Riva del Garda

Limone sul Garda

Toscolano-Maderno

San Felice del Benaco
Manerba del Garda
Moniga del Garda

Garda

Peschiera del Garda
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Limone sul Garda

Residence Oasi

»» limonesulgarda.azzurro.cz
z Mikulova

739 km

z Dolního Dvořiště

588 km

z Ružinova

768 km

Rovereto Sud, dálnice A22 Brennero Modena
Rovereto (33 km)

bilo 4

quadri 6

10950

12630

A

04. 04. – 18. 04.
25. 04. – 09. 05.

B

18. 04. – 25. 04.
09. 05. – 16. 05.
12. 09. – 17. 10.

10360

11970

C

16. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

12430

14280

D

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

15080

16680

E

20. 06. – 18. 07.
22. 08. – 29. 08.

16910

18510

F

18. 07. – 22. 08.

21140

22710

Krásné městečko Limone se nachází přímo
u jezera pod strmými skalnatými svahy, na
západní straně Lago di Garda. Je známé pro
svůj výborný olivový olej a pěstování citrónů, z čehož vyplývá i jméno města Limone
(v češtině citron). Přímo na kolonádě se nacházejí volně rostoucí citronovníky s dozrávajícími citróny, které se tu sklízely už ve 13.
století. Vlivem specifického klimatu, daného
blízkostí obrovské vodní plochy, která má
svou určitou tepelnou setrvačnost, a hlavně
díky strmým skalním masivům, chránícím
Limone před převažujícími větry, se zde citronovníkům a olivovníkům skvěle daří.

charakter pláže
oblázky, volná, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1,50 €/os./den.
Limone SUL GARDA

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» 7=6 v období 04.04. - 16.05. a 12.09. - 18.10.
Residence OASI (Via Campaldo) je obklopena piniemi s nádherným výhledem na jezero a hory. Klientům nabízí
recepci, Wi-Fi, bazén pro dospělé, dětský bazén, solární terasu se slunečníky a lehátky (omezený počet), dětské
hřiště a vlastní parkoviště. V blízkosti residence je jízdárna, cca 200 m od residence je restaurace s barem nabízející místní speciality. Apartmány jsou rozmístěny v jednopatrových řadových vilkách, v každé vilce jsou 4 ubytovací
jednotky. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, trezor, mikrovlnnou troubu, klimatizaci a topení
(obojí na vyžádání, za poplatek), TV/SAT a balkon nebo terasu. Apartmány typu quadri jsou mezonetové.
»» Vzdálenost od: jezera pěšky 750 m, autem 1,5 km; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí
a kuchyňským koutem.
»» quadri (70 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti
sami), ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 121.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 5 €/den, topení 10 €/den, ručníky
5 €/os., výměna ložního prádla 10 €/os.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: středa, sobota 15:00 - 22:00 hod. / středa, sobota do 10:00 hod. (není možný pobyt středa-sobota nebo sobota-středa) min. pobyt 7 nocí. Info o kratších pobytech v CK.

více na azzurro.cz
» hotel CRISTINA*** (Limone sul Garda)

Camping Garda

mobilhome 4

mobilhome 5

mobilhome
Luxus 5/6

A

04. 04. – 18. 04.
25. 04. – 09. 05.

11550

12700

14540

B

18. 04. – 25. 04.
09. 05. – 16. 05.
12. 09. – 10. 10.

10820

11970

13820

C

16. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

13360

14510

16350

D

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

15310

16450

19420

E

20. 06. – 18. 07.
22. 08. – 29. 08.

18960

20110

23080

F

18. 07. – 22. 08.

23390

24510

27430

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» 7=6 v období 04.04. - 16.05. a 12.09. - 10.10.
Camping GARDA (Via IV Novembre) stojí nedaleko historického centra a pár kroků od jezera.
Klientům je k dispozici recepce, bar, restaurace (možnost dokoupení polopenze, platba na místě),
pizzerie, minimarket, bazén a dětský bazén, solární terasa s lehátky a parkoviště (omezená kapacita). Wi-Fi je zdarma v prostorách u recepce, v restauraci a u bazénu. V blízkosti campingu klienti
mohou využít kurzy plachtění a surfování. Mobilhomy mají vlastní sociální zařízení (typ Luxus dvojí),
kávovar, TV, klimatizaci (za poplatek), terásku a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: jezera 50 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. U typu Luxus je jako 6. osoba povoleno pouze dítě do 25 kg (vyvýšené lůžko v jedné z ložnic nebo rozkládací dvougauč v obývacím pokoji).
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»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 121.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 5 €/den, klimatizace 6 €/den, 2. parkovací místo 5 €/
den, ručníky 5 €/os., výměna ložního prádla 10 €/os., polopenze 25 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 7 €/den.
»» Příjezd/odjezd: středa, sobota 15:00 - 22:00 hod. / středa, sobota do
10:00 hod. (není možný pobyt středa-sobota nebo sobota-středa) min. pobyt 7 nocí. Info o kratších pobytech v CK.

Hotel se nachází na krásném, zelení obklopeném místě s panoramatickým výhledem na jezero, centrum městečka je cca 15 minut pěšky.
Do centra jezdí v pravidelných intervalech hotelový minibus. Klientům je k dispozici recepce,
hala, internet, Wi-Fi, bar, restaurace, 2 bazény
se slunečníky a lehátky, posilovna, stolní tenis,
úschovna kol, garáž a parkoviště.
» hotel LA LIMONAIA*** (Limone sul Garda)

Hotel se nachází v krásném přírodním prostředí, obklopen olivovníky, oleandry a cypřiši, 600
m od jezera, nedaleko vodopádu a cca 1,5 km
od centra městečka. Pláže jsou od residence
vzdáleny cca 2 km. Součástí hotelu je recepce,
Wi-Fi, venkovní bazén, dětský a krytý bazén
s vířivkou a fontánkami, restaurace, pizzerie,
bar, zahrada, solární terasa, minimarket a parkoviště.
Více informací najdete na
limonesulgarda.azzurro.cz

Lago di Garda
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Limone sul Garda

V

Hotel Leonardo da Vinci****

»» limonesulgarda.azzurro.cz
LIMONE SUL GARDA

Standard
bez balkonu

Standard
s balkonem
nebo terasou

Superior
s balkonem
nebo terasou

Villa Lucia

all inclusive

více na azzurro.cz
» hotel SAN PIETRO*** (Limone sul Garda)

Hotel se nachází jen pár kroků od historického
centra Bardolino a od jezera. Součástí hotelu
je recepce, hala, Wi-Fi ve společných prostorách, obchod, 2 bary, restaurace s pizzerií,
kongresový sál, venkovní bazén se slunečníky
a lehátky, přírodní jezírko s možností rybaření,
krytý bazén s vířivkou, finská sauna, posilovna,
parkoviště a garáž a úschovna kol.
Více informací najdete na
limonesulgarda.azzurro.cz

» PARC hotel GERMANO Suites**** (Bardolino)

Hotel LEONARDO DA VINCI**** (Via IV. Novembre) se nachází v nádherném rozlehlém parku, přímo u jezera a pláže. Centrum městečka je vzdáleno cca 15 minut
pěšky, klienti mohou využívat minibus s dopravou zdarma (jízdní řád na recepci).
Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi ve společných prostorách, 3 bary (v hotelu, u bazénu a na pláži), 3 restaurace, bazén pro dospělé se slunečníky a lehátky, dětský
bazén se skluzavkou, dětské hřiště, malé wellness centrum, parkoviště a garáž.
V období od 16.05. - 26.09. jsou organizovány denní a večerní zábavné animační
programy, kolektivní sportovní kurzy a turnaje v rámci miniklubu a junior klubu. Hotelové pokoje jsou elegantně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, telefon, lednici, TV/SAT a klimatizaci. Pokoje Standard bez balkonu jsou pouze dvoulůžkové,
jednoduše a funkčně vybavené. Pokoje Superior a Villa Lucia mají navíc fén, trezor
(na kauci) a varnou konvici. Typ Superior má balkon nebo terasu s přímým či bočním
výhledem na jezero. Pokoje Villa Lucia s výjimečnou pozicí přímo u jezera, v blízkosti
malého přístavu na kotvení loděk, mají terasu orientovanou k jezeru.
»» Vzdálenost od: jezera 50 m; ubytovací kancelář v objektu.

Hotel se nachází jen pár kroků od historického
centra Bardolino a od jezera. Součástí hotelu
je recepce, hala, Wi-Fi ve společných prostorách, obchod, 2 bary, restaurace s pizzerií,
kongresový sál, venkovní bazén se slunečníky
a lehátky, přírodní jezírko s možností rybaření,
krytý bazén s vířivkou, finská sauna, posilovna,
parkoviště a garáž a úschovna kol.

V

» hotel LE PALME*** (Garda)
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10970

12830

15430

B

04. 04. – 11. 04.
19. 09. – 26. 09.

9150

11350

13210

15890

C

11. 04. – 18. 04.

9370

11740

13590

16340

D

09. 05. – 16. 05.
20. 06. – 27. 06.
12. 09. – 19. 09.

10510

13650

15490

18620

E

16. 05. – 23. 05.
05. 09. – 12. 09.

11140

14280

16120

19360

F

23. 05. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

12720

15860

17700

21210

G

13. 06. – 20. 06.

10830

13970

15810

18990

H

27. 06. – 04. 07.

12400

15540

17380

20840

I

04. 07. – 29. 08.

16150

19960

21770

25580

Co potěší:
»» sladkosti a minerální voda na pokoji na uvítanou
»» zdarma vstupenka na osobu a pobyt do Gardalandu a Sea Life Aquarium při objednávce
v období 04.07. - 29.08. (min. pobyt 7 nocí)
»» sleva 20% v golfovém klubu Paradiso del Garda
»» sleva 5% při objednávce do 31.03.
»» 3=2 pro 1 dospělého a 2 děti do 12 let při objednávce v období 28.03. - 04.07. a 29.08. - 17.10.
»» zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba (mimo Standard bez balkonu)
»» V ceně: all inclusive (snídaně formou bufetu, lehký oběd, večeře formou bufetu, salátový
bar, dezerty, konzumace v baru od 10:00 - 23:00 hodin ve výdejních automatech s nealkoholickými a alkoholickými nápoji, teplými nápoji a národními destiláty) na osobu a 7 nocí
ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 121.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 6-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Děti do 6 let zdarma (včetně
lůžka a stravy).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 10 kg), mimo společné prostory.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 1 noc,
v období 04.07. - 28.08. min. pobyt 4 noci, v období 10.04. - 12.04., 21.05. - 23.05.,
30.05. - 01.06. a 11.06. - 13.06. min. 2 noci.

Standard bez výhledu
na jezero

A

Více informací najdete na
garda.azzurro.cz

8920

Hotel Royal Village****

Více informací najdete na
bardolino.azzurro.cz

Hotel se nachází cca 200 metrů od centra
městečka a 15 km od zábavního parku Gardaland. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi ve
společných prostorách, výtah, bar, restaurace,
bazén pro dospělé a dětský bazén, solární terasa, zahrada a parkoviště.

A

28. 03. – 04. 04.
18. 04. – 09. 05.
26. 09. – 17. 10.

Hotel ROYAL VILLAGE**** (Via Benedetto Croce) se nachází
nedaleko centra letoviska, obklopen překrásným olivovým hájem.
Klientům nabízí recepci, Wi-Fi (informace o pokrytí na recepci),
výtah, 2 bary, hotelovou restauraci, Italskou restauraci (09.04. 04.10. určená pro podávání večeří se specialitami středomořské
kuchyně, vstup za příplatek, rezervace a platba na místě), zahradu se slunečníky a lehátky, 2 venkovní bazény, dětský bazén,
dětské hřiště, krytý bazén, půjčování kol (za poplatek 250 m od
hotelu) a parkoviště (omezená kapacita). V průběhu letní sezóny
animace v rámci miniklubu (4-12 let, v období 30.05 - 05.09.)
a hudební večery v piano baru (5x týdně). Hotelové pokoje Standard jsou elegantně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén,
trezor, TV, minibar (za poplatek), klimatizaci a menší balkon nebo
terasu, u některých s bočním výhledem na jezero. Pokoje Superior ve vilkách Lucia jsou zrenovované a mají výhled na jezero.
»» Vzdálenost od: jezera 900 m; ubytovací kancelář v objektu.

21. 03. – 04. 04.
10. 10. – 31. 10.

Standard s bočním
výhledem na jezero

Superior Villa Lucia

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

8950

-

10310

-

11450

-

B

04. 04. – 11. 04.

9700

-

11060

-

12190

-

C

11. 04. – 18. 04.

10750

12560

12110

13920

13240

15060

D

18. 04. – 16. 05.
12. 09. – 03. 10.

10430

12240

11790

13600

12920

14730

E

16. 05. – 23. 05.
05. 09. – 12. 09.

11560

13370

12920

14730

14050

15870

F

23. 05. – 30. 05.

10900

12710

12260

14070

13390

15200

G

30. 05. – 27. 06.
22. 08. – 05. 09.

12590

14390

13940

15740

15070

16870

H

27. 06. – 11. 07.

14620

16420

15970

17770

17090

18890

I

11. 07. – 22. 08.

15710

17480

17040

18810

18140

19910

J

03. 10. – 10. 10.

9160

-

10520

-

11660

-

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» sleva 15% při objednávce v období 21.03. - 16.05. a 19.09. - 31.10. (min. pobyt 5 nocí)
»» zdarma vstup do Italské restaurace pro 1 osobu/pobyt
»» zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba
»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně, oběd a večeře formou bufetu, včetně vína, točeného piva,
nealkoholických nápojů a vody) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 121.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 6 let a výše ...50%. Děti do 6 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. +50%, postýlka (do 2 let) 10 €/den, vstup do Italské restaurace
5 €/os./den (od 6 let).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci.
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Riva del Garda

Residence Paradise

»» rivadelgarda.azzurro.cz
z Mikulova

773 km

z Dolního Dvořiště

578 km

z Ružinova

776 km

Rovereto Sud, dálnice A22 Brennero Modena
Rovereto (20 km)

mono 3

A bilo 4

A bilo 5

C trilo 5

C trilo 6

A Suite trilo 6

A

04. 04. – 18. 04.

15660

18080

20030

22800

25680

30400

B

18. 04. – 02. 05.

12860

14950

16910

18440

20910

25460

C

02. 05. – 09. 05.

12300

14330

16280

17560

19950

24480

D

09. 05. – 16. 05.
03. 10. – 10. 10.

11740

13700

15660

16690

19000

23490

E

16. 05. – 23. 05.

13470

15810

17760

19490

22730

27620

Malebné městečko Riva del Garda (ve zkratce „Riva“) se nachází na severním cípu jezera
Lago di Garda v nadmořské výšce 70 m. Je
oblíbeným a vyhledávaným místem pro horskou cyklistiku, vede odtud několik cyklistických tras. Díky větru Ora, který fouká každý
den odpoledne, se stává ideálním místem
pro windsurfing. Riva kdysi spadala pod Benátskou republiku, po jejím rozpadu pod Rakousko-Uhersko a od roku 1918 spadá pod
Itálii, provincii Trento, celkový počet obyvatel
městečka se pohybuje okolo 16000.

charakter pláže
oblázky, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 0,70 €/os./den.

Residence PARADISE (Via Padova) se nachází nedaleko pláže a cca
700 metrů od historického centra. Klientům je k dispozici recepce, výtah, Wi-Fi, bazén, zahrada, barbecue, úschovna kol a surfů, zapůjčení
kol, dětské hřiště, garáž a soukromé parkoviště. Klienti mohou využívat
služeb residence Filanda (vzdálena cca 1 km) jako jsou například tenisové kurty (1 hodina zdarma, další za příplatek), stolní tenis a nově vybudovaný vodní park. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení,
Wi-Fi, mikrovlnnou troubu, TV/SAT, topení, balkon nebo terasu a parkovací místo. Apartmány typu Suite jsou prostornější, mají balkon a terasu
s panoramatickým výhledem, navíc mají myčku, klimatizaci, fén a elektrický kávovar.
»» Vzdálenost od: jezera 250 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (35 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským
koutem.
»» bilo (40-45 m²) - ložnice s manželskou postelí případně dalším lůžkem,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (55 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí nebo ložnice s manželskou postelí a ložnice s patrovou postelí (někde se dvěma lůžky),
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

F

23. 05. – 27. 06.

14390

16790

18730

21360

24330

29130

G

27. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

17360

19880

22390

25360

29130

34960

H

11. 07. – 22. 08.

22040

27770

30580

32610

35420

40250

I

22. 08. – 29. 08.

18030

21010

23560

26400

30030

35720

J

05. 09. – 12. 09.

14920

17340

19380

22080

25180

30160

K

12. 09. – 19. 09.

13030

15340

17300

18570

21960

26890

L

19. 09. – 26. 09.

12780

15080

17040

18080

21530

26480

M

26. 09. – 03. 10.

11890

13900

15860

16890

19360

23920

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, typ Suite navíc ložní prádlo,
ručníky a klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 35 € (bilo), 40 € (trilo), pokud klienti neuklidí
sami, pobytová taxa viz str. 123.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: postýlka 16 €/týden, ložní prádlo a ručníky 11 €/os., tenisový kurt (v res. Filanda) 10 €/hod.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 09:30 hod. min pobyt 4 noci.

více na azzurro.cz

V Hotel Antico Borgo****
bez balkonu

s balkonem

snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

A

28. 03. – 04. 04.
03. 10. – 24. 10.

8390

10430

10430

12470

B

04. 04. – 11. 04.

9100

11140

11140

13180

C

11. 04. – 18. 04.

9910

11950

11950

13990

D

18. 04. – 16. 05.
12. 09. – 03. 10.

9520

11560

11560

13600

E

16. 05. – 06. 06.

12240

14280

14280

16320

F

06. 06. – 13. 06.

12290

14330

14330

16370

G

13. 06. – 11. 07.

12590

14620

14620

16640

H

11. 07. – 22. 08.

12830

14830

14830

16820

I

22. 08. – 05. 09.

12140

14170

14170

16190

J

05. 09. – 12. 09.

10880

12920

12920

14960

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» sleva 10% při objednávce min. 7 nocí
Hotel ANTICO BORGO**** (Via Armando Diaz) se nachází přímo v centru letoviska
na pěší zóně a má 61 pokojů. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi (za poplatek),
výtah, bar, restaurace, kongresový sál, místnost s TV a solární terasa s posilovnou
a krásným výhledem na jezero. Hotelové pokoje jsou moderně vybavené, mají vlastní
sociální zařízení, Wi-Fi, klimatizaci, telefon, trezor, TV/SAT, minibar (konzumace za
poplatek) a některé balkon. Parkování je možné na veřejném parkovišti (za poplatek)
vzdáleném cca 250 m od hotelu.
»» Vzdálenost od: jezera 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
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»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 123.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2 roky a výše ...50%. Děti do 2 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. +50%, postýlka (do 2 let) 10 €/den, parkovací místo 15 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 17:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., v období do 27.06.
a od 22.08. min. pobyt 2 noci, 27.06. - 22.08. min. pobyt 3 noci.

» residence FILANDA (Riva del Garda)

Residence se nachází v blízkosti letoviska,
pouhý 1,5 km od pláže a 2 km od historického
centra města. Ubytování v residenci je vhodné
pro různou klientelu, ať už cestujete s dětmi,
nebo máte rádi kontakt s přírodou či preferujete aktivní dovolenou. Residence Filanda je také
vynikající volbou, pokud máte zájem o objevování místní kultury, umění a gastronomie. Součástí residence je recepce, bar s vyhlídkovou
terasou, výtah, vyhřívaný bazén s hydromasážní částí a dětský bazén, u bazénu jsou k dispozici lehátka. Součástí residence je prádelna,
úschovna kol, motocyklů a surfů, velká zahrada, dětské hřiště, půjčovna kol, tenisové kurty,
hřiště na stolní tenis, volejbalové a fotbalové
hřiště, barbecue a parkoviště.
Více informací najdete na
rivadelgarda.azzurro.cz
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Garda

Villaggio Parco del Garda

»» garda.azzurro.cz
z Mikulova

Vilka příklad
822 km

z Dolního Dvořiště

628 km

z Ružinova

795 km

Rovereto Sud, dálnice A22 Brennero Modena
Peschiera (17 km)
Město Garda se nachází pouhých 32 km
od známého města Verona, rozkládá se na
východním pobřeží jezera Lago di Garda,
a je zároveň jedním z nejnavštěvovanějších
míst u tohoto krásného jezera. V polovině
měsíce srpna se zde každoročně konají
velké veslařské závody. Jako většina měst
v okolí se vyznačuje historickým centrem
s křivolakými uličkami. Severně od města
se pak nalézá výběžek San Vigilio pyšnící
se nádhernou vilou Guarienti s krásnou obrovskou zahradou. Městečko Garda sousedí
jižně s městečkem Bardolino, známé svým
výborným vínem, severně s Torri del Benaco
a východně s městečkem Costermano.

Apartmán příklad

charakter pláže
oblázky, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 0,80 €/os./den (děti
do 15 let zdarma).

více na azzurro.cz
» residence LE RASOLE (Garda)

»» Vzdálenost od: jezera 800 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (35 m²) - ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri (80 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem.

V
Residence se skládá z deseti apartmánů a nachází se v klidné části, obklopena zelení, od
centra letoviska a od jezera je vzdálena cca
1,6 km. Klientům je k dispozici od dubna do
září zdarma minibus, který je dopraví k jezeru.
Součástí residence je velká zahrada se společným venkovním barbecue, Wi-Fi, houpačka pro
děti, prádelna a parkoviště.

Lago di Garda
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A bilo 2/3

trilo 4/5

quadri 6/7

5710

8230

9820

B

04. 04. – 18. 04.
23. 05. – 30. 05.
13. 06. – 04. 07.
12. 09. – 19. 09.

8450

12110

14850

C

16. 05. – 23. 05.

6490

9340

11260

D

30. 05. – 13. 06.
04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 12. 09.

11200

18050

21930

E

11. 07. – 22. 08.

13710

21700

25130

»» V ceně: pronájem apartmánu/bungalowu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 58 € (apartmán, bungalow), 78 € (vilka), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 124.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: polopenze 15 €/os./den, ložní prádlo a ručníky 15 €/os.,
postýlka 8 €/den, židlička 5 €/den, topení 55 €/týden.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 29.05., 13.06. - 03.07. a od 13.09. min. pobyt 3 noci.

Hotel Marco Polo***
polopenze

Luxusní komplex stojí na kopci nedaleko jezera. Do centra městečka jezdí zdarma v pravidelných intervalech minibus. Tento jedinečný
komplex nabízí recepci, bar, snídaňový sál,
restauraci s panoramatickou terasou, bazén
s barem a panoramatickým výhledem, 6 tenisových kurtů, wellness centrum, fotbalové
a volejbalové hřiště, posilovnu s osobním trenérem, půjčovnu kol, střelbu z luku, petanque,
stolní tenis, junior club a dětské hřiště.
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vilka

28. 03. – 04. 04.
18. 04. – 16. 05.
19. 09. – 31. 10.

» RESORT POIANO**** (Garda)

Více informací najdete na
garda.azzurro.cz

bungalow

A

Garda

Villaggio PARCO DEL GARDA (Via Guglielmo Marconi) se nachází 1 km od centra městečka
Garda. Je umístěno v krásném přírodním prostředí s panoramatickým výhledem na jezero a okolí,
obklopeno olivovníky a vinicemi na prostorném pozemku. Součástí villaggia je recepce, bazén pro
dospělé a dětský bazén, solární terasa, minimarket, restaurace (možnost dokoupení polopenze),
pizzerie, bar, dětské hřiště, stolní tenis, tenisové kurty (za poplatek) a nehlídané parkoviště. Wi-Fi je
k dispozici v hale hotelu Marco Polo*** (vzdálen cca 350 m). Všechny apartmány, bungalowy a vilky
mají vlastní sociální zařízení (vilky dvě), fén, TV, topení (na vyžádání, za poplatek), trezor a mikrovlnnou
troubu (mimo bilo), balkon nebo terasu, u bungalowů a vilek je navíc venkovní krb.

apartmán

A

28. 03. – 04. 04.
18. 04. – 16. 05.
10. 10. – 31. 10.

5940

B

04. 04. – 11. 04.

6020

C

11. 04. – 18. 04.

6170

D

16. 05. – 23. 05.

6090

E

23. 05. – 27. 06.
12. 09. – 26. 09.

6480

F

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 12. 09.

7560

G

11. 07. – 22. 08.

8820

H

26. 09. – 10. 10.

6400

Co potěší:
»» zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba

Hotel MARCO POLO*** (Via Dei Cipressi) se nachází cca 1 km od historického centra městečka Garda.
Součástí hotelu je recepce, výtah, Wi-Fi v hotelové hale, bar, restaurace, pizzerie, bazén se slunečníky
a lehátky (omezený počet), zahrada, dětské hřiště, stolní tenis a parkoviště. Tenisové kurty jsou za příplatek.
Hotelové pokoje jsou umístěny ve třech budovách, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, topení, trezor a u většiny balkon nebo terasu s panoramatickým výhledem.
»» Vzdálenost od: jezera 800 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém
pokoji.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 124.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 6-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Děti do
6 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 8 €/den, židlička 5 €/den, tenisový kurt cca 10
€/hodina.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 20:00 hod./kdykoli do 10:00 hod.
min. pobyt 3 noci.
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Peschiera del Garda

Camping Butterfly

Premium příklad

Standard příklad

Moderní camping BUTTERFLY (Lungolago Giuseppe Garibaldi) se nachází přímo u jezera,
cca 700 m od železniční zastávky a 500 m od centra malebného městečka Peschiera del Garda.
Součástí campingu je recepce, Wi-Fi (za poplatek), restaurace, pizzerie, bar, bazén pro dospělé
a dětský bazén (cca 15.04. - 15.09.), miniklub, volejbalové hřiště, hřiště na malou kopanou,
stolní tenis, dětské hřiště a supermarket. Za poplatek je prádelna, pronájem lodě, herna, půjčení
kol a lehátka u bazénu. Camping je svojí charakteristikou vhodný především pro rodiny s dětmi.
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. Typ Premium je prostornější.
»» Vzdálenost od: jezera 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» 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.
»» Premium (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem, 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

Standard 4

Premium 4

»» peschieradelgarda.azzurro.cz

14. 03. – 04. 04.
18. 04. – 09. 05.

z Mikulova

810 km

A

7370

10130

z Dolního Dvořiště

628 km

B

04. 04. – 18. 04.

8290

11050

z Ružinova

777 km

Peschiera, dálnice A4 PalmanovaTarvisio.

C

09. 05. – 16. 05.

8290

10130

D

16. 05. – 30. 05.
29. 08. – 05. 09.

11970

14740

Peschiera
Peschiera del Garda je nejjižněji umístěným
městečkem u italského jezera Lago di Garda. Lago di Garda je proslulé svými perfektními podmínkami pro windsurfing, kterého
si můžete užívat i ve sportovně vybaveném
letovisku Peschiera del Garda, které je zároveň ideálním výchozím místem pro exkurze do různých italských měst a také do velmi oblíbeného zábavního parku Gardaland.
Peschiera del Garda je i důležitá železniční
zastávka mezi Venezia - Milano a nachází
se zde i začátek cyklistické stezky dlouhé
40 km.

E

30. 05. – 06. 06.

13820

18420

F

06. 06. – 13. 06.

14740

19340

G

13. 06. – 20. 06.

13710

17360

H

20. 06. – 27. 06.

14620

18280

I

27. 06. – 04. 07.

20110

26500

J

04. 07. – 11. 07.

23760

29240

K

11. 07. – 25. 07.

27420

33810

L

25. 07. – 01. 08.

28330

33810

M

01. 08. – 08. 08.

28780

33280

N

08. 08. – 15. 08.

26990

33280

charakter pláže

O

15. 08. – 22. 08.

21590

27880

oblázky, prudší vstup do vody.

P

22. 08. – 29. 08.

15540

20110

Q

05. 09. – 12. 09.

10130

13820

R

12. 09. – 31. 10.

7370

11050

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 14.03. - 04.04., 18.04. - 25.04., 09.05. - 30.05. a 12.09. - 31.10.
»» 7=5 v období 04.04. - 18.04. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 25.04. - 09.05., 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 04.04. - 18.04., 25.04. - 09.05., 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 0,50 €/os./den.
Peschiera del Garda

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Premium),
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 125.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/
dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na
vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (pouze Standard, max. jedno zvíře do 15 kg),
na dotaz, za poplatek 5 €/den a 20 €/úklid.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., v období
25.04. - 09.05. a 30.05. - 13.06. min. pobyt 7 nocí, v období do 25.04., 09.05.
- 30.05., 13.06. - 04.07. a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

Moniga del Garda

Camping Fontanelle

»» monigadelgarda.azzurro.cz
z Mikulova

847 km

z Dolního Dvořiště

775 km

z Ružinova

849 km

Desenzano del Garda, dálnice A23
Palmanova - Tarvisio
Desenzano del Garda (8 km)

Na klidném místě s přímým vstupem na pláž se nachází camping FONTANELLE (Via Magone).
Součástí campingu je recepce, Wi-Fi, trezory, bazén pro dospělé a dětský bazén, minimarket,
restaurace s pizzerií, prádelna, dětské hřiště, stolní tenis, tenisový kurt, fotbalové hřiště, za poplatek půjčování aut, loděk a zakoupení výletů. V průběhu letní sezóny jsou pořádány animační
programy pro děti i pro dospělé. Mobilhomy jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení
(Dahlia a Iris dvojí), TV, klimatizaci (za poplatek) a venkovní posezení. Pro každý mobilhome je
vyhrazeno 1 parkovací místo.
»» Vzdálenost od: jezera 10 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Oleander, Dahlia Luxus - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky a jedním
vyvýšeným lůžkem, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
»» Iris Luxus - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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Oleander 6

Dahlia
Luxus 5

Iris
Luxus 6

A

04. 04. – 18. 04.
25. 04. – 09. 05.

12760

14610

15990

B

18. 04. – 25. 04.
09. 05. – 16. 05.
12. 09. – 03. 10.

11970

13820

15200

C

16. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

14740

16580

17960

D

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

16680

19880

21700

E

20. 06. – 18. 07.
22. 08. – 29. 08.

20330

23530

25360

F

18. 07. – 22. 08.

25860

28780

30580

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» 7=6 v období 04.04. - 16.05. a 12.09. - 03.10.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 125.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: výměna ložního prádla 10 €/os., klimatizace 6 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 7 €/den.
»» Příjezd/odjezd: středa, sobota 15:00 - 22:00 hod. / středa, sobota do 10:00
hod. (není možný pobyt středa-sobota nebo sobota-středa) min. pobyt 7 nocí. Info o kratších pobytech v CK.

Moniga del Garda je malé lázeňské městečko, jehož domy se vinou v úzkých uličkách
od přístavu po svahu, až ke středověkému
hradu. Moniga del Garda patří stejně jako
Manerba del Garda do kraje Valtenesi, oblasti kvalitního vína (typické pro oblast je růžové
víno Chiaretto se světlou lososovou barvou
či mírně třešňovou). Z pamětihodností můžeme zmínit zajímavý kostel Santa Maria della
Neve. U břehů Lago di Garda najdeme krásný
přístav, který se rozprostírá v široké zátoce.
Moniga del Garda a její okolí je rájem kempů, těch zde nalezneme bezpočet. Spousta
z nich se nachází přímo u jezera. Čistá okolní
voda, která je v této oblasti navíc o mnoho
teplejší než na severu, láká ke koupání.

charakter pláže
oblázky, volná, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1,50 €/os./den.

Lago di Garda
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Manerba del Garda

Camping Baia Verde

»» manerbadelgarda.azzurro.cz
z Mikulova

852 km

z Dolního Dvořiště

781 km

z Ružinova

833 km

Desenzano del Garda, dálnice A23
Palmanova - Tarvisio
Desenzano del Garda (16 km)
Manerba del Garda leží na výběžku v jihozápadní části jezera. Není to město samo
o sobě, neboť se skládá z několika na sebe
navazujících, ale i nenavazujících vesnic
(například Montinelle, Solarolo nebo Balbiana). Regionálně patří oblast k Valtenesi,
tedy do velmi úrodného regionu věhlasného pro pěstování oliv nebo vína. Velmi oblíbená je místní pláž Lido di Manerba a další
přiléhající pláže. Celkem zde je více než 11
kilometrů krásných jezerních pláží. Nedaleko od pláže Lido di Manerba ční dlouhý,
velmi úzký útes Punta Belvedere. Na severním konci se noří metr pod hladinu, aby se
poté znovu objevil jako ostrov San Biagio.
Na ten se je možné probrodit skrze vodu.
Oblast Manerba del Garda není typicky hotelovým střediskem, ale je to spíše ráj kempařů. Ve vesnici Montinelle můžete navštívit
archeologické muzeum, které vystavuje nálezy odkryté v okolí Manerby. Architektura
je v Manerbě spíše slabším pojmem, i přesto se pár věcí najde. Například kostelík
Pieve di Santa Maria nebo kostel Chiesa di
Santa Lucia.

charakter pláže
oblázky, volná, prudší vstup do vody

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1,50 €/os./den.

Camping BAIA VERDE (Via dell’Edera) leží přímo u pobřeží jezera. Klientům je k dispozici recepce, bar, restaurace, supermarket, bazén pro dospělé s hydromasážní částí, dětský bazén,
solární terasa s vyhřívaným hydromasážním bazénem, slunečníky a lehátka, víceúčelové hřiště
na kopanou a plážový volejbal, stolní tenis, stolní fotbal, dětské hřiště, animace pro děti i dospělé
(01.07. - 31.08.). Pro děti je k zapůjčení postýlka, židlička a vanička (na vyžádání, za poplatek).
Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén,
klimatizaci (na vyžádání, za poplatek) a venkovní posezení na kryté terase. Family Deluxe mají
navíc mikrovlnnou troubu. Pro každé ubytování je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: jezera 10 - 460 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Charme (24 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 50 kg), obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» Family Deluxe (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem.

San Felice del Benaco
838 km

z Dolního Dvořiště

628 km

z Ružinova

811 km

Family
Deluxe 6

A

04. 04. – 16. 05.
12. 09. – 10. 10.

6560

9500

B

16. 05. – 30. 05.
13. 06. – 04. 07.

9770

14740

C

30. 05. – 13. 06.

15080

20390

D

04. 07. – 11. 07.

16960

23480

E

11. 07. – 25. 07.
15. 08. – 29. 08.

27230

33450

F

25. 07. – 15. 08.

31480

38860

G

29. 08. – 05. 09.

15760

21420

H

05. 09. – 12. 09.

9250

13020

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 14.02.
»» 7=6 v období 04.04. - 04.07. a 05.09. - 10.10.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 42 € (Charme), 45 € (Family
Deluxe), pobytová taxa viz str. 126.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka, židlička a vanička 6 €/den, ložní prádlo nebo ručníky
6 €/os., klimatizace 5 €/den, 2. parkovací místo 3-6 €/den (dle období).
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena (Charme), na dotaz, za poplatek 3-8 €/den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. min pobyt 7 nocí, kdykoli v období do 11.07. a od 29.08. min. pobyt 3 noci.

Camping Eden

»» sanfelicedelbenaco.azzurro.cz
z Mikulova

Charme 5

A

Standard 4

Premium 4

25. 04. – 16. 05.

9210

11050

B

16. 05. – 30. 05.

11970

13820

Desenzano , dálnice A4 Milano Venezia

C

30. 05. – 06. 06.

12900

17500

Peschiera (30 km)

D

06. 06. – 13. 06.

14740

18420

E

13. 06. – 20. 06.

13710

17360

F

20. 06. – 27. 06.

15540

18280

G

27. 06. – 04. 07.

20110

23760

H

04. 07. – 11. 07.

23390

27880

I

11. 07. – 01. 08.

29680

J

01. 08. – 22.08.

Pěkné městečko San Felice del Benaco
(v místním dialektu „San Filis“) spadající do
regionu Lombardie se nachází na západní
straně jezera, 6 km jihovýchodně od městečka Saló a 35 km severovýchodně od
města Brescia. Městečko má 3 centra, a to
San Felice, Portese a Cisano, patří k němu
i ostrůvek Isola del Garda ve vlastnictví rodiny Borghese Cavazza.

35080
na vyžádání

charakter pláže

K

22. 08. – 29. 08.

17360

20110

oblázky, prudší vstup do vody.

L

29. 08. – 05. 09.

13710

15540

M

05. 09. – 12. 09.

10130

11050

N

12. 09. – 26. 09.

9210

10130

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1 €/os./den (děti do
15 let zdarma).
San Felice del Benaco

126
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Premium příklad

Standard příklad

Ideálně situovaný camping EDEN (Via Preone) se nachází nedaleko jezera a cca 2 km od centra městečka San Felice del Benaco. Součástí campingu je recepce, bar, restaurace - pizzerie
s výhledem na jezero, supermarket, 2 bazény pro dospělé se slunečníky a lehátky (omezená
kapacita), dětský bazén se skluzavkou, hřiště na volejbal a basketbal, stolní tenis, animace (červenec, srpen) a dětské hřiště. Dále za poplatek trezor, prádelna, hřiště na malou kopanou, tenisové kurty, půjčovna kol a Wi-Fi. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a kryté venkovní posezení. Pro
každé ubytování je vyhrazeno jedno parkovací místo. Mobilhome Premium je prostornější.
»» Vzdálenost od: jezera 400 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» 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.
»» Premium (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem. 5., 6. a 7. osoba za poplatek.

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 09.05. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 7=5 v období 25.04. - 09.05. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 25.04. - 09.05., 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (Standard), 50 € (Premium),
pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 126.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/
dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na
vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období 25.04. - 09.05. a 30.05. - 27.06. min. pobyt 7 nocí, kdykoli v období
09.05. - 30.05. a od 05.09. min. pobyt 3 noci.
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San Felice del Benaco

Park Hotel Casimiro Village ****
bez výhledu na jezero

PARK HOTEL CASIMIRO VILLAGE**** (Via Porto Portese) se nachází přímo
u břehu jezera, v krásném zálivu Saló a cca 5 km od stejnojmenného městečka. Hotel je obklopen zelení s nádherným výhledem na východní pobřeží jezera a hory, jeho
součástí je recepce, výtahy, Wi-Fi, restaurace, bar a piano bar, 2 venkovní bazény se
slunečníky a lehátky (omezená kapacita) s výhledem na jezero (za příplatek, v období
30.05. - 05.09.), krytý bazén (vstup pouze pro starší 16 let), wellness centrum (od 16
let, za poplatek), posilovna, kongresový sál, dětské hřiště a nehlídané parkoviště (omezená kapacita). Pro děti jsou pořádány zábavné animační programy v rámci miniklubu
(4-11 let, v období 30.05. - 05.09.) a pro dospělé 6 x týdně večery s živou hudbou.
Hotelové pokoje jsou vkusně vybavené s vlastním sociálním zařízením, fénem, Wi-Fi,
TV/SAT, telefonem, trezorem, minibarem (konzumace za poplatek), klimatizací i topením, některé s balkonem nebo zahrádkou.
»» Vzdálenost od: jezera 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

s výhledem na jezero

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

»» sanfelicedelbenaco.azzurro.cz
San Felice del Benaco

A

14. 03. – 04. 04.
10. 10. – 31. 10.

11560

-

12690

-

B

04. 04. – 11. 04.

12140

-

13270

-

C

11. 04. – 18. 04.

13280

14980

14410

16110

D

18. 04. – 16. 05.
26. 09. – 03. 10.

13150

14850

14280

15980

E

16. 05. – 23. 05.

15410

17110

16550

18250

F

23. 05. – 30. 05.

13780

15480

14910

16610

více na azzurro.cz

G

30. 05. – 04. 07.
22. 08. – 05. 09.

15290

16980

16420

18100

» camping CISANO & SAN VITO
(Cisano del Bardolino)

H

04. 07. – 18. 07.

18440

20130

19560

21250

I

18. 07. – 22. 08.

18590

20250

19690

21350

J

05. 09. – 26. 09.

13600

15300

14730

16430

K

03. 10. – 10. 10.

11790

-

12920

-

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» sleva 10% v období 14.03. - 16.05. a 19.09. - 01.11. (min. pobyt 5 nocí)
»» 3=2 pro 2 dospělé a 1 dítě do 12 let (min. pobyt 7 nocí)
»» zdarma 1 vstup na osobu a pobyt do wellness centra
»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně, oběd a večeře formou bufetu bez nápojů)
na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 127.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2 roky a výše ...50%. Děti do 2 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. +50%, postýlka 10 €/den, plážový servis
10 €/den, slunečník u bazénu s výhledem na moře 5 €/den, wellness 7 €/os./vstup, 35
€/os./týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 17:00 - 22:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci.

Camping je rozdělen do dvou částí, Cisano se
nachází přímo u jezera a u 800 m dlouhé pláže,
San Vito se nachází ve vyšší poloze cca 500 m
od jezera. Obě části jsou propojené podchodem. Součástí campingu Cisano je bazén se
skluzavkami, hydromasážní vana a dětský bazén, camping San Vito má jeden bazén. Klientům je k dispozici recepce, 2 restaurace s pizzerií, bar, supermarket, dětské hřiště, za poplatek Wi-Fi, prádelna, trezor a skákací hrady.
Více informací najdete na
cisanodelbardolino.azzurro.cz

Toscolano-Maderno

Camping Toscolano

»» toscolanomaderno.azzurro.cz
z Mikulova

814 km

z Dolního Dvořiště

621 km

z Ružinova

866 km

Brescia-Est, dálnice A23 PalmanovaTarvisio
Desenzano

mobilhome 4

mobilhome 5

mobilhome
Luxus 5/6

11090

12240

14080

A

04. 04. – 18. 04.
25. 04. – 09. 05.

B

18. 04. – 25. 04.
09. 05. – 16. 05.
12. 09. – 31. 10.

10360

11510

13360

C

16. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

12900

14050

15890

D

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

14850

15990

18960

E

20. 06. – 18. 07.
22. 08. – 29. 08.

18510

19650

22620

F

18. 07. – 22. 08.

22940

24060

26990

Toscolano-Maderno se nachází přímo u jezera, na západní straně Lago di Garda. Od roku
1928 jsou to dvě samostatná městečka Toscolano a Maderno, která rozděluje bystřina,
každé má svoje náměstí a radnici. Nachází se
zde známá papírna, která funguje již od 13.
století. Tato část Lago di Garda je velmi oblíbená turisty, jelikož je zde promenáda kolem
jezera a krásný pohled na jezero.

charakter pláže
oblázky, volná, prudší vstup do vody.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 0,80 €/os./den (děti
do 13 let zdarma).

toscolano

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» 7=6 v období 04.04. - 16.05. a 12.09. - 31.10.
Camping TOSCOLANO (Via Religione) je postaven za zdmi starobylého kláštera ze 14.
století, obklopen velkými květinovými zahradami. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, restaurace (možnost dokoupení polopenze), pizzerie, minimarket, bar, bazén a dětský bazén,
hřiště na malou kopanou, dětské hřiště a animace (cca 01.07. - 31.08.). Dále za poplatek
tenisové kurty (antuka) a fotbalové hřiště. Mobilhomy mají vlastní sociální zařízení (typ Luxus
dvojí), kávovar, TV, klimatizaci (za poplatek), terásku a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: jezera 50 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. U typu Luxus je jako 6. osoba povoleno pouze dítě do 25 kg
(vyvýšené lůžko v jedné z ložnic nebo rozkládací dvougauč v obývacím pokoji).
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»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 127.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: polopenze 25 €/os./den (nutno zakoupit na celý pobyt), klimatizace 6
€/den, 2. parkovací místo 5 €/den, ručníky 5 €/os., výměna ložního prádla 10 €/os.
»» Zvířata: na dotaz, za poplatek 7 €/den.
»» Příjezd/odjezd: středa, sobota 15:00 - 22:00 hod. / středa, sobota do 10:00
hod. (není možný pobyt středa-sobota nebo sobota-středa) min. pobyt 7 nocí.
Info o kratších pobytech v CK.

Lago di Garda
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE, ÚČASTI, ROZSAHU A KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ AZZURRO
Těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí vzájemný vztah
mezi AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o. (dále jen CK Azzurro) a objednavatelem služeb nabízených CK Azzurro.
Čl. 1. SMLUVNÍ VZTAHY
Vznikají podepsáním a převzetím řádně vyplněné cestovní smlouvy (ve smyslu
„Smlouvy o zájezdu“ nebo „Přihlášky“, dále jen cestovní smlouva) od jednotlivce nebo od organizace (dále jen objednavatel). Smlouva musí obsahovat
všechny náležitosti, tj. typ a datum služeb, počet osob, standardní nebo
smluvní cenu, rozsah služeb, podpis. Podpisem objednavatel stvrzuje, že tyto
Všeobecné smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Cestovní smlouva
nabývá platnosti podpisem a složením zálohy v dohodnuté výši.
Čl. 2. CENA A SMLUVNÍ PODMÍNKY
Ceny jsou cenami smluvními mezi CK Azzurro na straně jedné a objednavatelem na straně druhé. Platí ceny, které jsou uvedeny v katalogu nebo na
webových stránkách CK Azzurro. Pokud se liší, platí ceny uvedené na webových stránkách. Cena služeb je stanovena, s výjjimkou případů, kdy se jedná
o zjevný omyl. Zjistí-li CK Azzurro chybu týkající se ceny kteréhokoli objednaného produktu, informuje co nejdříve objednavatele a dále postupuje dle
čl. 3. CK Azzurro není povinna objednavateli poskytnout žádný „výrobek“ za
nesprávnou nižší cenu. Ceny jsou počítány daným kurzem ke dni 1.11.2019.
CK Azzurro si vyhrazuje právo ke změně ceny v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot;
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu;
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %
Zvýšení ceny u zájezdů a služeb je možné, pokud k němu dojde do 21. dne
před dnem zahájení plnění. Cenu zájezdu nebo služeb, uvedenou v cestovní smlouvě (objednávce služeb), je CK Azzurro oprávněna zvýšit o částku,
o kterou se zvýší cena nebo platba dle čl. 2 písm. a) nebo b) tohoto článku
Podmínek.
V případě zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdu nebo služeb v průměru o 10 % a více je CK Azzurro oprávněna
zvýšit cenu zájezdů nebo služeb maximálně o částku odpovídající procentní
výši změny kurzu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena zájezdu nebo
služby cestovního ruchu je uveden v nabídkovém katalogu nebo v nabídkových listech. U služeb na objednávku, není-li cena služby uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodný den považuje den potvrzení objednávky.
;zVšechny druhy slev mohou být uplatněny pouze při sepsání cestovní smlouvy nebo objednávky služeb, zpětné uplatnění slev není možné. Případné slevy,
vyhlášené CK Azzurro po datu podpisu cestovní smlouvy objednavatelem,
nezakládají právo objednavatele na zlevněnou cenu. CK Azzurro má právo
na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Služby se hradí zásadně
předem v hotovosti u CK Azzurro, případně prostřednictvím těch prodejců,
které objednavatel zmocní k provedení platby na CK Azzurro, nebo převodem
na účet CK Azzurro. Při uzavření cestovní smlouvy složí objednavatel zálohu
50% ceny, pokud není domluveno jinak, doplatek je nutné uhradit nejpozději
30 kalendářních dní před využitím služby do jeho 100% výše. Při nedodržení termínů splatnosti má CK Azzurro právo od cestovní smlouvy odstoupit
a účtovat stornopoplatky uvedené v čl. 5. Bez zaplacení celé ceny služeb
uvedených v cestovní smlouvě, nemá právo objednavatel tyto služby čerpat.
Stejně tak doklad pro ubytování bude objednavateli předán 7 dní před využitím služeb, ne však dříve, než po uhrazení plné ceny, resp. jejím zaplacením
zmocněným prodejcem na účet CK AZZURRO.
Čl. 3. ZMĚNY SLUŽEB A ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
ZE STRANY CK AZZURRO
Nastanou-li okolnosti, které CK Azzurro brání poskytnout služby dle smluvně
dohodnutých podmínek a je-li tak CK Azzurro nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky cestovní smlouvy, je CK
Azzurro povinna takové změny objednavateli písemně oznámit a navrhnout
mu změnu cestovní smlouvy. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda se
změnou bude souhlasit, či zda od cestovní smlouvy odstoupí.
a) Pokud objednavatel ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní
smlouvy od ní neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže
změna cestovní smlouvy vede ke zvýšení ceny služeb, je objednavatel povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK Azzurro právo od cestovní
smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK Azzurro na úhradu škody a
může postupovat dále jako při stornu ze strany objednavatele. Jestliže změna
vede ke snížení ceny služeb, je CK povinna vrátit objednavateli rozdíl v ceně
služeb v případě, že objednavatel uhradil již celkovou cenu služeb nebo snížit
doplatek celkové ceny, pokud nebyl objednavatelem dosud uhrazen.
b) Jestliže objednavatel nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě
do 5 dnů od doručení návrhu na změnu od cestovní smlouvy odstoupí, má
právo požadovat, aby mu CK Azzurro na základě nové cestovní smlouvy
poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK Azzurro takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové cestovní smlouvy je CK Azzurro povinna bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli vše, co od něho
obdržela na úhradu služeb podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl
objednavatel povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové cestovní smlouvy, platby uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy se
považují za platby podle nové cestovní smlouvy.
CK Azzurro může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit
z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností objednavatelem
zejména nedodržení termínů splatností zálohy nebo doplatku za služby uvede-
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ných v cestovní smlouvě. Odstoupila-li CK Azzurro od cestovní smlouvy z důvodu porušení povinností objednavatelem, má právo postupovat dále jako při
stornu ze strany objednavatele, odstoupila-li CK Azzurro od cestovní smlouvy z
důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má objednavatel právo požadovat, aby mu CK Azzurro na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd
nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK Azzurro
takový zájezd nabídnout. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné
platby podle předchozí věty, je CK Azzurro povinna tento rozdíl bez zbytečného
odkladu objednavateli vrátit. Nedojde-li ale k uzavření nové cestovní smlouvy,
je CK Azzurro povinna bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli vše, co od
něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušení cestovní smlouvy, aniž
by byl objednavatel povinen platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové
cestovní smlouvy, platby, uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy, se
považují za platby uskutečněné podle nové cestovní smlouvy.
O zrušení služeb je CK Azzurro povinna informovat objednavatele nejpozději
do 21 dnů před čerpáním služeb. Zruší-li CK Azzurro zájezd ve lhůtě kratší než
20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit objednavateli pokutu
ve výši 10 % z ceny zájezdu. CK Azzurro se může zprostit odpovědnosti za
škodu podle čl. 3 nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke
zrušení zájezdu došlo
a) z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků (je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků a tato skutečnost
a současně i lhůta, ve které nejpozději musí CK Azzurro objednavatele písemně informovat o zrušení zájezdu, jsou výslovně uvedeny);
b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.
Čl. 4. ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY
OBJEDNAVATELE
Změny smluvních podmínek na základě přání objednavatele:
a) objednavatel má právo nejpozději 3 dny před zahájením pobytu nebo využitím služby oznámit, že se místo něho zúčastní jiná osoba. Oznámení o změně musí provést vždy písemně a zaslat nebo doručit na prodejní místo,
kde uzavřel smluvní vztah. K oznámení je nutné přiložit prohlášení nového
objednavatele, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový
objednavatel společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu
a úhradu nákladů, pokud v souvislosti se změnou CK Azzurro vzniknou.
Za změnu provedenou v cestovní smlouvě dle čl. 4 písm. a) tohoto článku
Podmínek je oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši 750 Kč.
b) CK Azzurro na přání objednavatele provádí, pokud je to možné, změny
dalších podmínek sjednaných ve smlouvě, jako změna termínu zájezdu,
místa pobytu, typu ubytování nebo dopravy. Provedení takových změn
podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 750 Kč, pokud je změna
provedena do 91 kalendářních dnů před využitím služby. V případě změny
ve lhůtě kratší než 91 dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele a objednavatel je
povinen uhradit CK Azzurro odstupné dle článku 5 těchto Podmínek.
Čl. 5. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY
OBJEDNAVATELE
Objednavatel má právo odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy s CK Azzurro
(stornovat služby). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno
CK Azzurro. V tomto případě má CK Azzurro právo účtovat stornopoplatky.
Stornopoplatek je splatný ihned.
– základní stornopoplatek 1500 Kč, dojde-li ke stornu účasti v době od závazného přihlášení až do 91 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 10% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
90 do 61 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 15% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
60 do 46 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 30% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
45 do 31 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 50% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
30 do 22 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby. Pokud do
tohoto termínu nebude zaplacen doplatek, CK Azzurro má právo považovat
objednávku ze strany objednavatele za zrušenou a postupovat dále podle
těchto stornovacích podmínek;
– 70% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
21 do 15 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 80% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
14 do 10 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 100% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
9 kalendářních dnů do dne využití služby;
- v případě, že by byl výše uvedený stornopoplatek v době od 90 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby do dne využití služby nižší než
1500 Kč, aplikuje se základní stornopoplatek 1500 Kč.
V případě, že se objednavatel nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování
nebo k odjezdu/odletu nebo se nezúčastní zájezdu v důsledku poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových
předpisů, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky.
V případě, že klient chce stornovat pouze autobusovou dopravu má CK
Azzurro právo účtovat stornopoplatek ve výši 200 Kč/osoba, pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době do 61 kalendářních dnů před
nástupem. Pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době od 60
kalendářních dnů do dne využití služby, má CK Azzurro právo účtovat běžnou
výši stornopoplatků z ceny objednaných služeb uvedenou výše.
Platby za objednané služby hrazené formou příspěvků od zaměstnavatele
objednavatele nebo formou poukázek či dárkových poukazů jsou nevratné.

Nevratné jsou také platby za doplňkové služby a zboží poskytované nebo
zprostředkovávané CK Azzurro (pojištění objednavatele, dálniční známky, asistenční služby k vozidlu, letecká či trajektová doprava, organizované výlety a
vstupné, víkendové koupání apod.).
CK Azzurro má právo odečíst odstupné (stornopoplatek) od složené zálohy
nebo zaplacené ceny. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného (stornopoplatku) se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky
odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo
nástupu na příslušný zájezd nebo službu.
Čl. 6. POJIŠTĚNÍ
Ceny zájezdů zahrnují povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona
č. 159/1999 Sb. Povinné smluvní pojištění CK Azzurro uzavřela s pojišťovnou UNIQA (k nahlédnutí – http://www.azzurro.cz). Na základě povinného
smluvního pojištění CK vzniká objednavateli pojištěnému CK Azzurro právo
na plnění v případě, kdy CK Azzurro:
a) neposkytne objednavateli dopravu z místa pobytu v zahraničí do České
republiky, pokud je tato doprava součástí služeb;
b) nevrátí objednavateli zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že
se zájezd neuskutečnil;
c) nevrátí objednavateli rozdíl mezi zaplacenou cenou služeb a cenou částečně poskytnutých služeb v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění objednavatele a jeho
spolucestujících jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, a který objednavatel obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Tento doklad je platný pouze
ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu.
Nároky objednavatele, které mu vznikly proti CK Azzurro v důsledku nesplnění
cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění cestovních kanceláří na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
V informačním letáku, který objednavatel obdrží při podpisu cestovní smlouvy,
jsou uvedeny podrobnosti o podmínkách a rozsahu pojištění.
V cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu CK Azzurro není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazové, pojištění zavazadel,
odpovědnosti, stejně jako v cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu není
zahrnuto pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (pojištění
storna). Všichni zákazníci CK Azzurro mají možnost individuálního pojištění
léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazového, pojištění zavazadel, odpovědnosti, stejně jako pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (pojištění storna). Tyto pojistné smlouvy mají možnost uzavřít v prodejních
místech CK Azzurro nebo prostřednictvím jejich provizních prodejců.
Čl. 7. REKLAMACE
Právo na reklamaci služby může uplatnit pouze objednavatel. Objednavatel
je povinen případnou vadu reklamovat bez zbytečného odkladu u odpovědného zástupce ubytovací struktury (zahraniční kanceláře) a zároveň vše
nahlásit CK Azzurro na telefonním čísle kontaktní linky, které je uvedeno
v ubytovacím poukaze a v pokynech na cestu, aby mohla být včas uskutečněna náprava v místě samém. Jedině tak může být závadný stav odstraněn a služba doplněna. Vyřízení reklamace spočívá v odstranění vady nebo
doplnění služby, příp. poskytnutí náhradní služby. Není-li na místě sjednána
náprava, objednavatel je povinen v místě pobytu vyhotovit zápis o zjištěných
vadách, jehož sepsání stvrdí zahraniční kancelář nebo delegát CK Azzurro
svým podpisem. Tento podpis nevyjadřuje souhlas zahraniční kanceláře
nebo delegáta CK Azzurro s celým obsahem zápisu o zjištěných vadách
sepsaným objednavatelem. Nároky na reklamace musí objednavatel uplatnit
v CK Azzurro po ukončení pobytu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Reklamace neohlášená CK Azzurro
během pobytu bude po jeho ukončení považována za pouhé upozornění.
Výsledek reklamačního řízení bude objednavateli oznámen nejpozději do 30
dnů od data podání reklamace. CK Azzurro neručí za úroveň cizích služeb
u akcí, které si objednavatel objedná na místě a jejichž organizátorem CK
Azzurro není.
Čl. 8. PASY, VÍZA, CELNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY
Každý objednavatel a jeho spolucestující musí mít na cestu do zahraničí platný
cestovní doklad. Každý objednavatel a jeho spolucestující cestující s CK Azzurro musí dodržovat celní, devizové a zdravotní předpisy té země, do které
cestuje. Za jakékoliv zanedbání výjezdních formalit ze strany objednavatele či
jeho spolucestujících, nepřebírá CK Azzurro zodpovědnost.
Čl. 9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Podepsáním cestovní smlouvy podle čl. 2 těchto Všeobecných smluvních podmínek objednavatel vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5,
odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. CK Azzurro zpracovávala chráněné
osobní údaje objednavatele i jeho spolucestujících, včetně data narození. CK
Azzurro předpokládá, že objednavatel je spolucestujícími pověřen k objednání služeb a k vyplnění cestovní smlouvy i s jejich osobními údaji, včetně dat
narození.
Poskytnuté osobní údaje je CK Azzurro oprávněna zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných či zprostředkovaných CK Azzurro a pro akviziční
činnost. CK Azzurro se řídí Dodatkem ke všeobecným podmínkám o zpracování osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních
podmínek a se kterým objednavatel vyslovuje souhlas při zadání poptávky
nebo podpisu cestovní smlouvy.
Při zpracovávání osobních údajů je CK Azzurro povinna dbát, aby objednavatel a jeho spolucestující neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu
na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jejich soukromého a osobního života.
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CK Azzurro nenese odpovědnost za škodu způsobenou porušením právních
povinností, pokud prokáže, že škodu nezpůsobila ona, ani jiní dodavatelé
služeb v rámci uzavřeného smluvního vztahu, ale škodu způsobil
– objednavatel
– třetí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu
– neodstranitelná událost, které nemohlo být zabráněno ani vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.
CK Azzurro si vyhrazuje právo na eventuální odlišnosti v katalogu oproti skutečnostem v průběhu zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly po
uzávěrce katalogu.
CK Azzurro si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu zájezdu z důvodu tzv. vyšší moci (nepříznivé počasí, silniční kalamity, hraniční blokády, politické nepokoje, živelné pohromy apod.)
CK Azzurro neodpovídá za možné zpoždění dopravních prostředků, jakož
i následky z toho plynoucí. CK Azzurro nehradí škody, které případným
zpožděním dopravních prostředků mohou objednavateli a jeho spolucestujícím nastat. Pozdní nástup na ubytování z důvodu zpoždění dopravních

prostředků, nezadává právo na pozdní vyklizení ubytovacího zařízení v den
odjezdu. Nástupní den na ubytování a poslední den ubytování jsou určeny
primárně k přepravě a administrativním úkonům spojeným s předáním ubytovací jednotky, nikoli k vlastní rekreaci.
Katalog CK Azzurro nabízí základní popisy jednotlivých ubytovacích zařízení způsobem odpovídajícím skutečnosti. Na vyžádání je možno poskytnout
i další informace.
Ubytování objednavatele v místě pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele – poskytovatele služeb. CK nemá ve většině případů přímý vliv na určení
konkrétního pokoje nebo apartmánu. Požadavky objednavatele na ubytování
v konkrétním pokoji, apartmánu, karavanu, mobilhomu, bungalowu, chatce nebo stanu může CK Azzurro zajistit pouze v rámci svých možností po
předchozí dohodě a nikdy na ně neposkytuje garanci. Fakultativní služby
uváděné v katalogu CK Azzurro nejsou předmětem smluvního vztahu. Jedná
se o služby doplňkové, hrazené v místě pobytu, na kterých je účast dobrovolná. Nemožnost čerpat některou z nabízených fakultativních služeb z důvodu
sezónnosti, malé obsazenosti apod., nezadává v žádném případě právo na

změnu podmínek cestovní smlouvy, ani na možnost odstoupení od uzavřené
smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů v průběhu zájezdu je objednavatel povinen si na vlastní náklady obstarat potřebné náhradní doklady. Při zakoupení zájezdu či služby, jehož organizátorem je jiná cestovní kancelář v síti prodejen
CK Azzurro, přijímá objednavatel všeobecné smluvní podmínky organizující CK.
Čl. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ústní informace, které objednavatel či jeho spolucestující obdrží na prodejním
místě, nezavazuje CK Azzurro více, než je uvedeno v písemné nabídce (katalogu,
příležitostných letáků). V případě nejasností před podpisem cestovní smlouvy se
obraťte na pracovníky CK Azzurro, kteří vám rádi poskytnou vysvětlení.
Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK Azzurro vstoupily v platnost a účinnost
dne 1.11.2019 s výjimkou ustanovení čl. VI odst. 4 podle zákona č. 159/1999
Sb., které nabude účinnosti dnem nabytí účinnosti pojistné smlouvy uzavřené
v souladu s § 6, 7 a 8 zákona č. 159/1999 Sb. Tyto Všeobecné podmínky se
vztahují na poskytované ubytování publikované v tomto katalogu.

Dodatek ke všeobecným podmínkám o zpracování osobních údajů
1. CK Azzurro zpracovává osobní údaje svých zákazníků, zejména údaje
identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále
jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018
a) za účelem zpracování požadované nabídky
b) za účelem uzavření cestovní smlouvy pro účast na pobytu nebo zájezdu a
pro další služby z ní vyplývající jako je pojištění, sjednání zvolené dopravy
apod.,
c) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému CK Azzurro a vyhodnocování jejich cest pro potřeby realizace věrnostních slev a nabídek
služeb
d) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK Azzurro.
2. CK Azzurro v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které zákazník v
pozici objednavatele o sobě či účastnících pobytu poskytl při uzavírání cestovní smlouvy nebo přihlášky, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí služby.
a) k účelu podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu,
údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním
je dobrovolný.
b) k účelu podle odst. 1 písm. b) tohoto článku jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou
jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu
mohou být zpřístupněny zaměstnancům a spolupracovníkům (jako jsou
delegáti) CK Azzurro a také předávány poskytovatelům služeb v rámci EU

a rovněž těm, kdo jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované
nebo zprostředkované CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu
je neuzavření smlouvy

5. CK Azzurro nepředá osobní údaje zákazníků žádným dalším příjemcům.
Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním
předpisem.

c) k účelu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou
jinou kontaktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou
být zpřístupněny zaměstnancům CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů
a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním
uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního
systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb CK Azzurro.

6. zákazník, případně další účastník zájezdu či pobytu uvedený na společné cestovní smlouvě, má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů
právo:

d) k účelu podle odst. 1 písm. d) tohoto článku je CK Azzurro oprávněna zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti
o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je CK Azzurro
dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení a provádění průzkumů. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu
mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.
3. Podpisem cestovní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK Azzurro zpracovávala, shromažďovala a zpřístupňovala osobní údaje zákazníka
v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu v zastoupení nebo ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy
potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich osobních
údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním, zpřístupněním a předáváním
jejich osobních údajů v rozsahu a za účelem dle tohoto článku a tento souhlas
za ně podpisem smlouvy vyslovuje.
4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem CK Azzurro. Ke zpracování a archivaci osobních údajů bude docházet po dobu 10 let
od ukončení poskytování služby a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu
právních nároků poskytovatele.

a) ž ádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu,
době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
b) p
 ožádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
c) požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně
jejich zpracování omezeno;
d) vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost
u dozorového úřadu;
e) b
 ýt informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to
tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
7. Veškerá uvedená práva může zákazník uplatnit prostřednictvím kontaktů
zveřejněných na stránkách CK Azzurro.
8. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a další informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách
poskytovatele.
9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - dle zákona o ochraně
spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

Informace k zájezdu podle Vyhlášky 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených
cestovních služeb
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších
předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů.
Cestovní kancelář AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o. Starobrněnská
3, 602 00 Brno, IČO: 60697903 ponese plnou zodpovědnost za řádné
poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. Cestovní kancelář AZZURRO
TOUR OPERATOR s.r.o. Starobrněnská 3, 602 00 Brno, IČO: 60697903
má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění
záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny
uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu
jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše
repatriace.
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník):
– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/199 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu,
dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s CK nebo CA, která zprostředkovává prodej
zájezdu.
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– Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o
zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové
zvýšení 8% ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li
si CK právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno
poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoliv zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud CK před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení
ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno
poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné
okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na
přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li
se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které
by mohly zájezd ovlivnit).
– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit,
pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné
prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit
bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a CK neposkytla vhodně náhradní
řešení.

– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního
ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu,
náhradu škody nebo obojí.
– CK má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
– Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou
zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku
došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se CK v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna
repatriace zákazníka. Cestovní kancelář AZZURRO TOUR OPERATOR
s.r.o. Starobrněnská 3, 602 00 Brno, IČO: 60697903 si zajistila ochranu
pro případ úpadku (pojištění záruky) u subjektu UNIQA pojišťovna, a.s.,
Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 492 404 80, www.uniqa.cz, zastoupené společností FIDUCIA s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČO:
270 82 121, www.fiducia.cz (kontaktní údaje: FIDUCIA, s.r.o, Národní třída
10, 110 00 Praha 1, tel. číslo +420 272 101 020, e-mail fiducia@fiducia.
cz). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby
odepřeny z důvodu úpadku CK.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.
dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz ; tato forma zveřejnění má informativní charakter.
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Důležité praktické informace
1. Ceny, příplatky a slevy
a) v katalogu jsou uvedeny dva druhy cen – u apartmánů a u hotelů.
V případě apartmánů bývá cena uvedena za celý apartmán a pro určitý
počet osob, tento počet je uveden v tabulce u typologie a není možné jej
překročit.
V případě hotelů bývá cena uvedena za jednu osobu ve většině případech
ve dvoulůžkovém pokoji.
Pokud není uvedeno jinak, jsou pobyty týdenní, dny nástupu a odjezdu
jsou sobota - sobota. U některých období a ubytovacích kapacit je možný
i kratší, případně delší pobyt. Tato možnost bývá uvedena u jednotlivých
kapacit v kolonce příjezd/odjezd.
b) poplatky na místě: u většiny kapacit je nutné počítat se složením kauce při
příjezdu a u některých kapacit též s povinným poplatkem za úklid a dezinfekci apartmánu, klubovou kartu, spotřebu vody, plynu a elektřiny, agenturní poplatek a pobytovou taxu. Doporučujeme vždy si pozorně přečíst
popisy k nabízeným kapacitám a cenové tabulky.
c) příplatky / k dokoupení: u většiny tabulek jednotlivých ubytovacích kapacit
jsou uvedeny případné příplatky za další služby. Některé z příplatků jsou
povinné.
d) slevy: doporučujeme všímat si části „Co potěší“, která se vyskytuje u ubytovacích kapacit, které nabízí určité slevy.
Nejčastěji se vyskytují slevy typu 7=6, 14=12 atd. Tímto druhem slev máte
možnost ušetřit na ceně bez zkracovaní pobytu. Např. 7=6 znamená, že
pobyt je na 7 nocí, ale platit budete pouze 6 nocí, atd.
Dalším nejčastějším typem slev je např. - 5% při objednání do určitého
data. Tuto slevu je tedy možné uplatnit, pokud je do daného data podepsána smlouva o zájezdu mezi CK a klientem a je zaplacena záloha z pobytu.
Dětské slevy u hotelových kapacit se vždy týkají 3., případně 4. lůžka (neboli
přistýlky) při obsazení pokoje dvěma platícími osobami. V cenové tabulce
u jednotlivých hotelů je vždy uvedeno věkové rozmezí a výše slev pro dítě.
V některých hotelech nebo apartmánech mohou mít děti do určitého věku
pobyt zdarma. Jedná se o děti, které jsou ubytovány bez nároku na lůžko
a stravu, není-li uvedeno jinak. Pro tyto děti bývá možnost půjčit si za poplatek dětskou postýlku. Tato informace bývá také uvedena u cenové tabulky.
2. Přání a požadavky
O přidělování jednotlivých apartmánů a jednotlivých pokojů v hotelech rozhoduje zahraniční ubytovatel. Vždy se snaží klientům vyhovět, ale jedná podle
svých možností. Eventuální požadavky klientů musí být nahlášeny v CK už při
rezervaci pro zjištění možnosti (např. dva apartmány vedle sebe). Ovšem CK
Azzurro garantuje pouze požadavky podmíněné příplatkem, tyto jsou uvedeny
u jednotlivých ubytovacích kapacit. Ostatní požadavky si CK vyhrazuje zajistit
pouze v míře zajištěné italským ubytovatelem.
3. Apartmány
a) apartmány bývají vybaveny tak, jak je vždy uvedeno u popisu jednotlivé
kapacity. Ve většině případů jsou vybaveny jednoduše a účelně podle
vkusu jednotlivých majitelů. Mají základní nábytek jako jsou skříně, noční
stolky, postele, v obývacím pokoji pak jídelní stůl a židle. Standardní kuchyňský kout je vybaven ledničkou, plynovým nebo elektrickým vařičem
a základním nádobím. Zpravidla nejsou vybaveny ložním prádlem, čisticími prostředky, ručníky a utěrkami (viz informace u jednotlivých pobytových míst). Ve většině pobytových míst je možno zapůjčit si za poplatek
ložní prádlo (tj. zpravidla dvě prostěradla a jeden povlak na polštář). Protože klienti hradí cenu za celý apartmán, nebude k nim nikdy umístěn cizí
spolubydlící. Maximální počet osob v jednom apartmánu je vždy uveden
v cenové tabulce u typologie (např. bilo 4 apod.). Tento počet nesmí být
překročen, pokud není předem v CK domluvena přistýlka. Do celkového
počtu lůžek se zahrnují i lůžka rozkládací (nebo vyklápěcí či vysouvací)
a všechna lůžka v apartmánu jsou považována za plnohodnotná lůžka.
Rozložení lůžek v jednotlivých pokojích může být částečně změněno, jejich počet ale vždy odpovídá typu apartmánu. V případě patrových postelí
mohou být některé z horních lůžek bez zábran.
b) úklid: apartmán je nutné po ukončení pobytu předat dobře uklizený.
U některých ubytovacích kapacit je závěrečný úklid za povinný poplatek, někde je již v ceně a v některých případech je možné si jej dokoupit.
V každém případě musí klienti uklidit kuchyňský kout (odmražená a čistá
chladnička, umyté a uklizené nádobí a vynesené odpadky). Klienti, kteří
závěrečný úklid provádějí sami, musí navíc umýt podlahu včetně balkonu nebo terasy a sociální zařízení. Po odevzdání apartmánu provádí
italská agentura kontrolu a v případě, že apartmán není dostatečně uklizen,
strhává částku za úklid z vratné kauce.
c) vratná kauce: ihned po příjezdu je klient povinen zaplatit v italské agentuře
kauci, která je uvedena jak v ceníku tohoto katalogu, tak v ubytovacím poukazu (voucheru). V případě, že je apartmán vrácen ve stavu, v jakém byl
klientovi předán, je kauce v plné výši vrácena.

4. Hotely
a) u každého hotelu je uvedena i jeho kategorizace pomocí hvězdiček. Čím
více hvězdiček je u hotelu uvedeno, tím kvalitnější poskytuje hotel služby.
Každá země má vlastní kategorizaci hotelového ubytování, stejně tak stravovací návyky.
b) pokoje jsou v základní nabídce dvoulůžkové s možností třetího a čtvrtého lůžka, kterými mohou být gauč, lehátko, rozkládací lůžko nebo
patrová postel (3. lůžko je zpravidla pro osoby dospělé, 4. lůžko max.
pro větší děti). Přidělování jednotlivých pokojů je záležitostí recepce.
U některých hotelů je možnost objednat si např. pokoje s výhledem na
moře za příplatek, ale i tak nejde o objednání konkrétního pokoje či
poschodí. Pokud není uvedeno jinak, nejsou pokoje vybaveny chladničkou, klimatizací, trezorem, TV nebo fénem.
c) stravování: pokud je u popisu uvedena kontinentální snídaně, jedná se
o jednoduchou snídani skládající se z pečiva, másla, džemu (případně salámu, sýru nebo sladkého pečiva) a nápoje (káva, čaj nebo džus). Italská
snídaně je sladká a skládá se z croissantu (nebo jiného sladkého pečiva)
a capuccina. Snídaně bývá ve většině případů formou bufetu, tj. formou
švédského stolu. Skládá se většinou ze surovin kontinentální snídaně, je
možné je jíst v neomezeném množství a samoobslužnou formou. Obědy a večeře bývají formou výběru z menu a jsou bez nápojů (pokud není
uvedeno jinak).
5. Bazén
Ubytovací kapacity s bazénem jsou vždy označeny ikonou bazénu. O době
provozu bazénu rozhoduje ubytovatel, obvykle bývá v provozu cca od začátku června do poloviny září. Na základě počasí nebo obsazenosti nebo
z jiných technických důvodů může být provoz bazénu přerušen i v průběhu
sezony nebo ukončen před jejím koncem. V době siesty (cca 12.00 - 16.00)
jsou bazény zpravidla uzavřeny. Většinou je pro užívání bazénu povinná koupací čepice. Klienti ubytování v ubytovacích kapacitách bez bazénu nesmějí
používat bazén u jiných objektů, pokud není uvedeno jinak v popisu jednotlivých kapacit.
6. Plážový servis a pláže
Veškeré informace o typu pláže jsou vždy uvedeny u jednotlivých letovisek.
Volná pláž je výraz pro pláž bez lehátek a slunečníků, kam mají přístup všichni
klienti. Pokud je uvedena pláž placená, je nutné za poplatek pronajmout si
plážový servis, tj. slunečník a dvě lehátka nebo slunečník, lehátko a křesílko,
nebo slunečník a dvě křesílka. U některých ubytovacích kapacit je pláž privátní
vybavena plážovým servisem, k používání pouze pro hosty dané ubytovací kapacity. Některé italské agentury nebo hotely mají pro své klienty plážový servis
se slevou, v některých případech je již zahrnut v ceně (o umístění plážového
servisu v řadách od moře rozhoduje ubytovatel). O provozní době pláží a plážových servisů rozhoduje jejich provozovatel, a to na základě počasí a obsazenosti, obvykle bývají v provozu cca od začátku června do poloviny září, a to
i včetně ubytovacích kapacit, kde je plážový servis zahrnut v ceně ubytování.
Plážový servis je v některých případech možné objednat a zaplatit přímo v CK,
většinou je však nutné ho zakoupit na místě.
7. Začátek a ukončení pobytu
Základní doba pobytu je vždy týdenní, nástup sobota, odjezd sobota (pokud
není uvedeno jinak). Nástup na ubytování je vždy v odpoledních hodinách
cca od 16.00 do 19.30 hod. Odevzdání apartmánu a předání klíčů při ukončení pobytu je nutné zpravidla do 9.00 hod. (dle vnitřního řádu jednotlivých
italských agentur). Čas nástupu a ukončení pobytu je uveden u jednotlivé
ubytovací kapacity v katalogu a také v ubytovacím poukaze. V den nástupu není agentura povinna vydat klíče v jiné době (ani dříve, ani později), než
je uvedeno ve voucheru. V případě zpoždění je třeba včas upozornit asistenční službu na kontaktní lince s česky mluvícím operátorem, která ovšem
neodpovídá za eventuální neposkytnutí služeb ze strany italského partnera,
způsobeného opožděným příjezdem. Nástupní den na ubytování a poslední
den ubytování jsou určeny primárně k přepravě a administrativním úkonům
spojeným s předáním ubytovací jednotky, nikoli k vlastní rekreaci. V celé Itálii je
v době od cca 12.00 - 16.00 hod. doba tzv. siesty. V tuto dobu jsou agentury,
banky a obchody zavřeny.
8. Pravidla a zásady pobytu
Po dobu pobytu jsou klienti povinni dodržovat vnitřní řád a respektovat místní normy týkající se veřejného klidu a pořádku. Při odjezdu klient zodpovídá
za stav apartmánu a je povinen odevzdat apartmán uklizený, bez odpadků
a všechno nádobí musí být umyto. Během pobytu se dodržuje noční klid
daný vnitřním řádem jednotlivé agentury, ve většině případů od 22.00 do
7.00 hod. a také klid během siesty cca od 12.00 do 16.00 hod. Je zakázáno
věšet ručníky, deky a jakékoli prádlo přes balkonové zábradlí. Odpadky se
vyhazují do igelitového pytle a v něm do kontejnerů, které jsou rozmístěny
v ulicích.

9. Dovolená se zvířaty
U ubytovacích kapacit uvádíme, zda je možný pobyt se zvířaty. Pokud
chtějí klienti cestovat se zvířaty, je nutné toto předem nahlásit v CK. Domácí zvířata musí mít povinně mezinárodní očkovací průkaz, stáří vakcinace v rozmezí 12 - 20 dnů. Domácí zvířata mají zakázaný vstup na pláž,
k moři mají přístup jen na vymezených plážích. V residencích, hotelech
a na prostranstvích vilových komplexů musí být pouze na vodítku v doprovodu svého pána. U některých ubytovacích kapacit jsou zřízeny speciální
boxy s výběhem.
10. Delegát v českém nebo slovenském jazyce
Ne u všech ubytovacích kapacit je přítomen delegát. O jeho přítomnosti informuje ikona „D“ v horní liště ceníku ubytovacích kapacit v našem katalogu.
Kontakt na delegáta obdrží zákazník společně s ubytovacím poukazem, je
uveden i v informacích na cestu.
Delegát nepůsobí vždy jen v jednom letovisku, proto nemusí být osobně k zastižení každý den, v letovisku je k zajištění nejméně dva dny v týdnu, v ostatních dnech je v jiných letoviscích.
Delegát je přítomen cca od poloviny června do poloviny září.
Kde není přítomen delegát, komunikují klienti přímo s pracovníky italské
agentury nebo hotelu. Místní pracovníci hovoří kromě italštiny většinou i německy nebo anglicky. Ať už je k dispozici delegát nebo není, klienti vždy
obdrží v pokynech na cestu telefonní číslo na kontaktní mobilní linku s česky
hovořícím zástupcem CK v brněnské kanceláři, na kterého se mohou obrátit v případě problémů s komunikací či při složitějších vysvětlováních, kdy
pracovník může pomoci s překladem. Rádi vám pomůžeme i s nenadálými
situacemi při cestě na italském území.
V autobusech bývá přítomen technický doprovod, který pomáhá se zajištěním organizace autobusové dopravy, zejména v záležitostech týkajících
se nástupu, výstupu či přestupu cestujících. Technický doprovod neplní roli
stevarda zajišťujícího občerstvení a další služby během cesty, ani nenahrazuje funkci delegáta v místě pobytu. Technický doprovod je pracovníkem CK
Azzurro pouze u jím vypravovaných autobusů.
11. Ubytovací doklady
Po zaplacení celkové platby objednaných služeb obdrží klienti e-mailem či
přímo v CK nejpozději sedm dnů před stanoveným termínem odjezdu ubytovací poukaz (voucher), který obsahuje všechny nezbytné údaje o zaplacených
službách. Zároveň klient obdrží pokyny na cestu a mapku místa pobytu.
12. Obecné informace
Elektrika a elektrické zásuvky jsou v Itálii jiné než v České republice. Naši tenkou
dvojvidlici je možné do italských zásuvek dát, na ostatní druhy je nutné zakoupit
tzv. adaptér. Napětí elektrických zásuvek je 220 V. Voda z kohoutků je pitná,
ale i tak doporučujeme pro přímou konzumaci kupovat balenou vodu. Doporučujeme nenechávat peníze a cennosti v apartmánech a hotelových pokojích,
při odchodu zatahujte rolety. V jižních zemích, ke kterým patří i Itálie, se může
vyskytovat hmyz jako jsou komáři apod. Vezměte si proto s sebou repelenty
k hubení hmyzu.
13. Důležitá telefonní čísla

112 carabinieri
113 policie
115 hasiči (vigili del fuoco)
116 s
 ilniční pomoc (soccorso stradale) s nonstop
provozem, služba patřící ACI
118 první pomoc (pronto soccorso)
14. Zastoupení České republiky v Itálii
a)	Velvyslanectví v Římě - Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, tel.: +39 06 3609571-3
b) Honorární konzulát v Udine - Consolato Onorario della Repubblica Ceca,
Via San Francesco 34, tel.: +39 0432 509 445
15. Cestovní doklady
Do Itálie nemusí občané České republiky žádat o vízum, pokud jedou jako
turisté a budou v zemi pobývat méně než tři měsíce. Od 1.5.2004 se do
Itálie cestuje s platným cestovním pasem (včetně dětí) nebo občanským
průkazem. Pas musí být platný následujících šest měsíců po návratu do
České republiky, občanský průkaz musí být vydaný po 1.1.1993. U řidičů se vyžaduje technický průkaz vozidla, řidičský průkaz, zelená karta
a doporučujeme mít i mezinárodní řidičský průkaz. Se vstupem do Schengenské zóny odpadají pohraniční kontroly a ohlašovací povinnost a re
gistrace na místní policejní stanici. Více informací najdete na stránkách
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/cestujeme_po_eu/index.html.

Vyobrazení a typologie: publikované obrázky mají především ilustrační charakter, vyjma konkrétních domů u některých pobytových míst (viz tabulky s cenami), neboť není možné zobrazit všechny nabízené kapacity. Ubytovací zařízení,
apartmány a pokoje však vždy odpovídají typu a popisu v katalogu.
typ mono
typ bilo
typ trilo
typ quadri
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Vážení zákazníci, milí přátelé,

Víkendové koupání

děkujeme vám za stálou přízeň
I díky vám tu jsme již 26 let a díky vám jsme znovu povyrostli a znovu tak dosáhli nejlepších
výsledků v naší historii v počtu klientů i v počtu objednávek.
Těší nás obliba našich linek do severní Itálie z Čech i Moravy, na které jsme si pronajali žluté
autobusy RegioJet. Většina z vás už ani jiné autobusy nechce.
Za těch 26 let ve vás máme širokou rodinu milovníků Itálie, kteří s námi jezdí pravidelně a doporučují nás svému okolí. Jsme rádi, že jste s námi už tak dlouho a pomáháte nám neustále
růst, a proto i pro tento rok vám nabízíme možnost obdarovat své přátele, známé, širší rodinu,
kteří by chtěli jet s vámi - mohou s vámi sdílet vaši slevu stálého klienta 3%.

www.azzurro.cz
Sledujte naše internetové
stránky, kde je nabídka
průběžně rozšiřována
a aktualizována.

v pátek večer se uvelebíte v autobusu RegioJet
celou sobotu si užíváte sluníčka na pláži
a v neděli ráno jste zpátky doma

Najděte si u nás svoji dovolenou – rádi vám pomůžeme…
AZZURRO, opravdový specialista na Itálii

Proč do Itálie s námi:

Cena: 1190 Kč/os.

26 let

• máme již 26 let zkušeností s prodejem dovolených po celé Itálii
• jsme opravdoví specialisté, nabízíme jen Itálii a za ta léta se opravdu vyznáme

Prodej bude zahájen v jarních měsících,

• máme nejširší nabídku na českém i slovenském trhu, nyní již 334 letovisek a 2337 kapacit

více na vikendovekoupani.cz

• kapacity, které nabízíme, máme prověřené a osobně známe
• máme vlastní delegáty na severu Itálie a na Palmové riviéře
• nabízíme vlastní komfortní autobusovou dopravu do severní Itálie

Po Čechách nebo do zahraničí cestujte
s pojištěním bez limitu. A s naší mobilní
aplikací, budete mít navíc pomoc vždy
po ruce.

• náš telefonický servis pro klienty na cestách po Itálii je široký, pomáhali jsme už při haváriích,
se ztracenými dětmi i s nepojízdným vozem
• s námi můžete svoji dovolenou platit příspěvky od zaměstnavatele až do 100%
• u nás ušetříte na záloze za ubytování

Evropa kromě České republiky (komplexní pojištění včetně storna, cena zájezdu
max. 20 000 Kč).

• jako už jediní tiskneme přehledné specializované katalogy na Itálii
• když napíšete www.italie.cz, tak to jsme my

VYZNEJTE SE V NAŠEM KATALOGU
typ ubytování

V

hotel

residence, apartmány

vzdálenost z ČR nebo SR

označení residencí, hotelů a středisek s minimálně jedním bazénem k dispozici

DNY

DĚTI DO 15 LET

DOSPĚLÍ 15 – 70 LET

OSOBY NAD 70 LET

4

91 Kč

182 Kč

364 Kč

8

145 Kč

290 Kč

580 Kč

10

180 Kč

360 Kč

720 Kč

12

217 Kč

434 Kč

868 Kč

15

271 Kč

542 Kč

1 084 Kč

22

361 Kč

722 Kč

1 444 Kč

dálniční sjezd v místě
nejbližší železniční zastávka

číslo ubytovací kapacity v mapě
název ubytovací kapacity
52

D

RESIDENCE MIAMI
pobytová místa s Wi-Fi připojením
ubytování, kde alespoň v jedné typologii je k dispozici klimatizace (v ceně nebo za poplatek)
označení ubytování s bezbariérovým přístupem
všechna pobytová místa jsou určena pro klienty s vlastní dopravou

označení pobytových míst, kam je možno využít námi nabízenou autobusovou dopravu (více o dopravě na straně 6-8)
delegát působí v dané oblasti a je s klienty v kontaktu osobně v určené dny a hodiny v období cca od poloviny června do poloviny září
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POZNEJ

CELÝ SVĚT

S mobilní aplikací

bez starostí

Cestovní pojištění
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TAJEMSTVÍ PŘÍŠTÍHO LÉTA
2020

OBJEVUJTE DALŠÍ SKVĚLÁ MÍSTA PRO VAŠI ITALSKOU DOVOLENOU
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Friuli-Venezia Giulia • Veneto
Emilia Romagna • Liguria • Lago di Garda
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Poznali jste toto místo?
5% sleva na víkendové koupání pro každého, kdo nám sdělí jeho název
Napovíme vám, že místo nabízíme v našem druhém katalogu. O koupání více na www.vikendovekoupani.cz

Katalog „Střední a jižní Itálie“ vám představuje střední regiony Itálie Marche,
Abruzzo, Toscana a Lazio zároveň s pro nás nejvzdálenějšími a nejexotičtějšími
destinacemi na jihu jako jsou Puglia, Campania a Calabria.. Nabídka malebných zátok,
zálivů, poloostrovů a průzračných moří spolu s místními starobylými městečky, chrámy
a památkami na minulá osídlení umožňuje spojení poznávání rozdílných tradic a kultury
s dovolenou ve vybraných prázdninových vesničkách s veškerým komfortem i levnějších
apartmánových ubytováních, v hotelích nebo i v kempech plných zeleně a s několika bazény.
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Veškerá nabídka je průběžně aktualizována a doplňována na www.azzurro.cz
AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o.
Starobrněnská 3, 602 00 Brno, tel: 542 424 644, GSM: 604 254 496, e-mail: brno@azzurro.cz
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