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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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114 114
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119 119
113 113 118 118
110 110
121 121
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117 117120 120
112 112
116 116
107 107
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
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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
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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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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

63

»» 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
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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.
20

»» 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.
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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.
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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
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Standard
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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.
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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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