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Eraclea mare
čís.

název

str.

čís.

název

str.

čís.

název

str.

1

RESIDENCE DEI LECCI

71

12

RESIDENCE ADRIATICO, MOSCHINO

web

24

VILA MONICA, RESIDENCE DOGE, K3, PINETA, TREVI

web

2

RESIDENCE MIMOSE

web

13

VILKA GINEPRI, VILA ROSA

web

25

VILA TRAMONTO

web

3

GREEN RESIDENCE

web

14

VILLAGGIO MARCO POLO

web

26

VILLAGGIO TRENTATRE

web

4

VILA MARGHERITA, VILA VIOLE

web

15

RESIDENCE BELGIOIOSO, ISEPPI, RIALTO

web

27

RESIDENCE ROSSETTO

web

5

RESIDENCE I CICLAMINI

web

16

VILA NOVA

web

28

RESIDENCE PLAZA, DOGE

web

6

ERACLEA PALACE HOTEL****

73

17

RESIDENCE SOTTO IL PINO

72

29

RESIDENCE A VILKY HERMITAGE

web

VILA LAURA

web

18

RESIDENCE GABBIANO, VILA VIRGINIA, ALICE

web

30

VILLAGGIO ARCO

web

7

VILLAGGIO DANCALIA

web

19

VILA PAOLA

71

31

RES. CARAIBI, LUSSEMBURGO, CASAMARE, BARBAZZA

web

8

VILLAGGIO SETTEBELLO

web

20

RESIDENCE BERLINO, MARINA, GINESTRA

web

32

VILLAGGIO BALENO, VILA MINIVILLA

web

9

RESIDENCE CALYPSO

web

21

VILA BRAYES, VILA VERDE

web

33

CAMPING VILLAGE PORTOFELICE

73

10

RESIDENCE PIAVE, 2 PINI

web

22

RESIDENCE ZARO

web

34

BUNGALOWY BOSCOVERDE

72

11

VILA ANGELA, RESIDENCE CRISTINA

web

23

VILA ADRIANA, RESIDENCE MARINELLA, MERIDIANA, SILVANA

web

35

VILA CASA AL MARE

web

Eraclea Mare

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

San Donà di Piave, dálnice A4
Tarvisio - Venezia

San Donà
di Piave (21 km)

Charakter pláže

Pobytová taxa

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

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

Proč si vybrat Eraclea Mare...

V okolí najdete:

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

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

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

• podmořský svět Sea Life (Jesolo Lido 20 km)

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

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

Napsali jste nám:

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

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

Víte, že:
• v Eraclea Mare máme delegátku, která vám ráda pomůže, když budete potřebovat?
• na místě nabízíme řadu organizovaných výletů i s českým doprovodem?
• do Eraclea Mare s námi dojedete naším autobusem s kvalitou Fun&Relax firmy RegioJet (více str. 6 - 7)?
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1

D

Residence Dei Lecci

Eraclea Mare
»» eracleamare.azzurro.cz
Eraclea Mare

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

D quadri 9

A

28. 03. – 18. 04.
19. 09. – 26. 09.

4840

8880

B

18. 04. – 09. 05.
05. 09. – 19. 09.

8450

12400

C

09. 05. – 30. 05.
29. 08. – 05. 09.

9370

15010

D

30. 05. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

13710

18440

E

27. 06. – 01. 08.

15310

23500

F

01. 08. – 22. 08.

20240

26660

více na azzurro.cz

5

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

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

A bilo 6

 residence I CICLAMINI (Eraclea Mare)

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

 

10 residence PIAVE (Eraclea Mare)

D

Vila Paola

m)

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

 

22 residence ZARO (Eraclea Mare)

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

veneto_2020_70_99_castC+D.indd 71

quadri 8

penta 10

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

10860

11510

B

30. 05. – 13. 06.

12400

13060

C

13. 06. – 27. 06.

20240

21220

D

27. 06. – 25. 07.

27420

28070

E

25. 07. – 01. 08.

28720

30350

F

01. 08. – 22. 08.

30520

31800

G

22. 08. – 29. 08.

19260

20240

H

29. 08. – 05. 09.

13710

14690

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

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

Veneto
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Eraclea Mare

34

D

Bungalowy Boscoverde

»» eracleamare.azzurro.cz
Eraclea Mare

trilo 5

více na azzurro.cz

 

25 vila TRAMONTO (Eraclea Mare)

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

9870

B

30. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

12080

C

06. 06. – 27. 06.

17300

D

27. 06. – 25. 07.

22520

E

25. 07. – 01. 08.

23170

F

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

23660

G

08. 08. – 15. 08.

25060

H

22. 08. – 29. 08.

16320

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

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

 

20 residence BERLINO (Eraclea Mare)

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

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

D

Residence Sotto il Pino

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

 

21 vila BRAYES (Eraclea Mare)

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

bilo 5

trilo 6

A

04. 04. – 23. 05.

10030

11180

10860

B

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 10. 10.

10030

11180

12070

C

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

14360

16480

19260

D

04. 07. – 08. 08.

17820

20730

25300

E

08. 08. – 22. 08.

20750

23610

28910

F

22. 08. – 29. 08.

16160

18600

22360

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

A

B

C

D

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

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

28.11.2019 18:54:30
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Camping Village Portofelice

Eraclea Mare
»» eracleamare.azzurro.cz

Suite home 4 Maxi home 4

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

V

Gold home 4

A

16. 05. – 23. 05.
12. 09. – 19. 09.

8290

9760

12900

B

23. 05. – 30. 05.

15030

18070

24050

C

30. 05. – 13. 06.
18. 07. – 01. 08.

24130

28880

37650

D

13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

19560

23530

31120

E

20. 06. – 11. 07.

17730

21390

28510

F

11. 07. – 18. 07.

22300

26740

35040

G

01. 08. – 22. 08.

30220

34360

44260

H

22. 08. – 29. 08.

25870

30450

39540

I

05. 09. – 12. 09.

13680

16410

21820

Eraclea Mare

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

více na azzurro.cz

 

32 vilaggio ARCO (Eraclea Mare)
6

D

Eraclea Palace Hotel****

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

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

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

Harmony

Easy Suite

Family Suite

polopenze

all inclusive

polopenze

all inclusive

polopenze

all inclusive

polopenze

all inclusive

A

16. 05. – 23. 05.

12800

15600

14370

17180

15880

18690

16590

19400

B

23. 05. – 04. 07.
05. 09. – 12. 09.

14030

16840

15760

18570

17270

20080

18130

20940

C

04. 07. – 11. 07.

16440

19250

17980

20790

19680

22480

21100

23900

D

11. 07. – 08. 08.
29. 08. – 05. 09.

16840

19650

18350

21160

20080

22880

21590

24390

E

08. 08. – 29. 08.

19650

22450

21800

24610

22670

25470

23530

26340

F

12. 09. – 19. 09.

12310

15110

13820

16620

15330

18130

15980

18780

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

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