Abruzzo
• region charakteristický kopci a pahorky, zvedajícími se hned za letovisky,
v dobré dojezdové vzdálenosti najdete impozantní pohoří Gran Sasso (2914 m
nad mořem), které nabízí nezapomenutelné zážitky z nedotčené přírody
v Abruzzském národním parku
• kromě přírodních krás najdete pro vaše výlety nespočet půvabných vnitro
zemských historických vesniček a městeček jako jsou Atri, L’Aquila, Colonella
• snad nejvhodnější region pro cykloturistiku, najdete zde trasy od nejjednodušších
s menším převýšením až po těžké terény pro skutečné sportovce
Nabídka letovisek regionu Abruzzo
Martinsicuro - Villa Rosa
Residence Capri
Residence Mimosa
Residence Gabbiano
Residence Girasole
Residence Sul Mare
Hotel Maxim´s***

Tortoreto Lido
17
17
17
17
17
18

Alba Adriatica

Abruzzo

Residence Metauro
Residence Torre del Mar
Residence Chic
Residence La Perla
Residence Alba Chiara
Hotel*** residence Medi Garden Resort
Residence Spiaggia d’Argento
Hotel Meripol****

18
19
19
20
20
21
22
22

Pineto
23
23
24
24

Residence Playa Sirena
Residence Terra Felice
Residence Ovidio
Residence Villa Ferri

Cologna Spiaggia
25
25

Residence Il Triangolo
Camping Stork

Roseto degli Abruzzi

Residence Holiday Rendez-Vous
Residence Med Resort
Residence Green Bay Village
Residence Cerrano Park Resort

27
27
27
27

Silvi Marina
Apartmány Silvi Marina
Residence Pinetina

28
29

Torino di Sangro
26
26

Residence Casa del Mar
Residence Sea Resort Rosburgo

Martinsicuro-Villa Rosa
Alba Adriatica
Tortoreto Lido
Cologna Spiaggia
Roseto degli Abruzzi
Pineto
Silvi Marina

Torino di Sangro

Camping Sun Beach

29

Residence Capri, Mimosa, Gabbiano, Girasole, Sul Mare

D

Gabbiano

Martinsicuro Villa Rosa
»» martinsicuro.azzurro.cz
z Mikulova

1122 km

z Dolního Dvořiště

1064 km

z Ružinova

1115 km

Val Vibrata, dálnice A14 Ancona Pescara
Alba Adriatica (6 km)
Najdete zde zlatavý písek, modrozelené moře, dlouhé pláže a promenády lemované palmami. Nad touto krásou se v dáli majestátně
tyčí horský masiv Gran Sasso s přilehlým
národním parkem. Tím vším si tato oblast, na
rozhraní krajů Marche a Abruzzo, vydobyla
pozornost turistů z celé Evropy. V Martinsicuru kromě palmové promenády najdete
velké množství obchodů, restaurací, kaváren,
pizzerií a bohatý noční život. Villa Rosa, nová
čtvrť Martinsicura, je jedním z nejklidnějších
letovisek této riviéry, a proto ji můžeme doporučit především rodinám s dětmi. V nedalekém centru městečka najdete mnoho obchodů a restaurací, v bezprostřední blízkosti stojí
velký supermarket. Za zábavou pak můžete
vyrazit do nedalekého San Benedetta del
Tronto nebo do Tortoreto Lido (8 km), kde najdete i jeden z největších aquaparků Palmové
riviéry, Onda Blu.

Girasole
Gabbiano

Mimosa

charakter pláže
jemný, zlatavý písek, volná i placená, mírný
vstup do moře.

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

(pouze informativní z roku 2019)
ITALSKÝ VEČER U “MISTRA OLEJÁŘE”
Večerní výlet k výrobci olivového oleje spojený
s možností zakoupení kvalitních surovin. V ceně
je večeře zaměřená na olivové speciality. Za
doprovodu živé hudby se můžete naučit místní
tance.
Cena: 17 €/dospělý, 10 €/dítě do 12 let

Capri

Sul Mare

Pěkná residence CAPRI (Via Capri) je komplex tří dvoupatrových domů.
V blízkosti jsou restaurace, obchůdky, tenisové a fotbalové hřiště (za popla
tek). K dispozici je garáž (omezená kapacita, za poplatek). Nedávno postavená
residence MIMOSA (Via Capri) stojí naproti residenci Capri. Nabízí klien
tům ke každému apartmánu vyhrazené parkovací místo. Pěkná residence
GABBIANO (Lungomare Italia) je komplex menších budov, nacházejících se
u promenády a pláže, v blízkosti obchodů, barů a restaurací. Residence
GIRASOLE (Via Capri) je nedávno vybudovaný a moderně zařízený apartmá
nový dům s výtahem a privátním parkovištěm (za poplatek). V blízkosti residen
ce se nachází obchodní centrum s nejrůznějšími obchody. Jednopatrová residence SUL MARE (Lungomare Italia) leží přímo u pláže a kousek od centra
letoviska, v blízkosti residence se nachází restaurace a pizzerie. Klientům nabízí
společnou zahradu a garáž (za poplatek). Všechny apartmány jsou jednoduše
a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku a balkon nebo tera
su. Některé apartmány mají boční nebo přímý výhled na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 20 m Sul Mare, 50 m Gabbiano, 200 m Capri,
350 m Girasole, 400 m Mimosa; ubytovací kanceláře 200 m Sul Mare,
250 m Capri, 300 m Gabbiano, 350 m Girasole, 400 m Mimosa.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougau
čem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou
postelí, někde s vysouvacím dvougaučem (Gabbiano), obývací pokoj s roz
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

CAPRI,
MIMOSA

GABBIANO

GIRASOLE, GABBIANO,
MIMOSA
SUL MARE

bilo 4

bilo 4

trilo 6

trilo 6

quadri 8

MIMOSA

A

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

4930

5590

6580

7240

8880

B

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

7570

8220

9210

9870

12170

C

27. 06. – 11. 07.

11750

13060

13380

14690

17950

D

11. 07. – 01. 08.

12400

13710

14030

15340

18600

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

16320

17950

17950

19580

21220

F

08. 08. – 22. 08.

20880

22490

22490

24090

27310

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), 60 € (quadri), pobytová taxa
viz str. 17.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 60 €/týden, postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., parkovací místo
(Girasole) 10 €/týden, garáž (Capri, Sul Mare) 20 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

ŘĺM A VATIKÁN
Celodenní prohlídka hlavního města s průvod
cem. Návštěva zahrnuje Colosseum, císařská
fóra, Kapitol, Benátské náměstí, fontánu di Trevi,
Španělské náměstí, Pantheon, náměstí Navona,
Andělský hrad a Vatikán s bazilikou Sv. Petra.
Cena: 40 €/dospělý, 30 €/dítě do 12 let, zdarma
děti do 3 let
AQUAPARK ONDA BLU
Celodenní návštěva zábavního parku plného
vodních atrakcí pro malé i velké.
Cena: 20 €/osoba, děti do výšky 1 metr 10 €

CAMPLI S OCHUTNÁVKOU SÝRŮ A JINÝCH
SPECIALIT
Odpolední výlet do vnitrozemního městečka,
které je proslulé Svatými schody, po kterých se
stoupá jen po kolenou. Návštěvy místních výrob
ců sýrů a selského dvora spojené s ochutnávkou
domácích produktů vč. vína a likéru.
Cena: 25 €/dospělý, 15 €/dítě do 12 let.

Abruzzo
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Martinsicuro Villa Rosa

V

Hotel MAXIM’S***

D

»» martinsicuro.azzurro.cz
martinsicuro

více na azzurro.cz
» camping DUCA AMEDEO (Martinsicuro)

Velmi oblíbený camping leží přímo u hlavní pro
menády s cyklostezkou. Objekt nabízí klientům
bazén s hydromasáží, dětský bazén se sklu
zavkou, solární terasu s lehátky, privátní pláž,
animační programy a 6 společných barbecue.
K dispozici je klientům půjčovna kol (za popla
tek), víceúčelové hřiště, ping-pong, stolní fotbal,
hřiště na beach volleybal a petanque. Bunga
lowy a mobilhomy jsou vkusně zařízeny a dis
ponují vlastním sociálním zařízením, TV, Wi-Fi
a klimatizací (za poplatek), ke každé ubytovací
jednotce přísluší parkovací místo. Bungalow
typu H je bezbariérový (na vyžádání).
Více informací najdete na
martinsicuro.azzurro.cz

plná penze

A

30. 05. – 06. 06.

8390

8840

B

06. 06. – 20. 06.

10330

10790

C

20. 06. – 27. 06.

11220

11670

D

27. 06. – 01. 08.

13060

13510

E

01. 08. – 08. 08.

14060

14500

F

08. 08. – 15. 08.

15440

15880

G

15. 08. – 22. 08.

14230

14670

H

22. 08. – 29. 08.

12000

12450

I

29. 08. – 05. 09.

8920

9370

Co potěší:
»» 4=3 pro čtyřčlennou rodinu (3. a 4. lůžko patrová postel)
»» 4=3,5 pro čtyřčlennou rodinu (bez patrových postelí)
»» 5=4 pro pětičlennou rodinu (ve 2 propojených pokojích)
Moderní hotel MAXIM’S*** (Lungomare Italia) je situován přímo na promenádě dělící hotel od
krásné písčité pláže a přitom nedaleko centra s řadou kaváren, restaurací a obchůdků. Klientům je
k dispozici recepce, výtah, bazén pro dospělé a dětský bazén s hydromasáží, solární terasa, zahra
da s palmami, klimatizovaná restaurace, bar, přístup na internet, animace a miniklub (pro děti od 4 let,
02.06. - 08.09.), soukromá pláž s plážovým volejbalem a stolním tenisem, půjčovna kol (za poplatek)
a parkoviště. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, telefon, trezor, TV/SAT, Wi-Fi, klimatizaci,
lednici (na vyžádání, za poplatek) a balkon s bočním výhledem na moře. Na vyžádání (za příplatek)
jsou k dispozici pokoje s přímým výhledem na moře, které mají ledničku ve vybavení.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

Alba Adriatica

polopenze

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře
výběr z menu včetně vody, salátový bar, dezert) na osobu a 7 nocí ve dvoulůž
kovém pokoji, klimatizace, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 17.
»» Slevy 3. osoba: 3-6 let ...30% (v období F, G), 7-11 let ...20%. Dítě do 7 let
povinně 2 095 Kč/týden (v období A-E a H-I), do 3 let 4 605 Kč/týden (F, G).
»» Příplatky: jednolůžkový pokoj +10%, pokoj s přímým výhledem na moře 10 €/
den, lednice 5 €/den, na vyžádání při rezervaci, půjčení kola 2 €/cca 3 hod.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 12:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Residence Metauro

D

»» albaadriatica.azzurro.cz
z Mikulova

1128 km

z Dolního Dvořiště

1070 km

z Ružinova

1121 km

Val Vibrata, dálnice A14 Ancona Pescara
Alba Adriatica
Letovisko Alba Adriatica je součástí proslulé
Palmové riviéry, ovšem mnohem větší a živější než sousedící Martinsicuro a Tortoreto
Lido. V městečku je několik obchodních tříd
a poskytuje i mnohem více možností zábavy
a nočního života. Také pláže jsou bohatěji vybaveny plážovými službami a občerstvením.
Podél pláží byl ponechán pruh piniového lesíka, který v parných letních měsících poskytuje příjemný stín a zpříjemňuje klima v celém
letovisku. Moře je tu stejné jako v ostatních
částech riviéry čistě průzračné s barvou až
modrozelenou. Také Albě Adriatice přísluší
Modrá vlajka Evropské unie za čistotu moře
a pláží. Od roku 2014 nabízí letovisko možnost Wi-Fi připojení přímo na promenádě.

charakter pláže
zlatavý, jemný písek, volná i placená, mírný
vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020:
- apartmány 1 €/os./den
- hotel*** 1 €/os./den
- hotel****1,25 €/os./den
Taxa bude vyžadována v období 15.06. –
31.08., děti do 14 let zdarma.
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Abruzzo

Třípatrová residence METAURO leží v jižní části letoviska, jen pár kroků od pláže
a od obchodů, restaurací a barů. Residence disponuje výtahem a parkovacími místy pro
každý apartmán. Apartmány jsou velmi vkusně a moderně zařízeny, mají vlastní sociální
zařízení, TV, trezor, Wi-Fi, mikrovlnnou troubu (na vyžádání), pračku, klimatizaci a balkon
s venkovním posezením. Apartmány typu B jsou prostornější. Některé apartmány typu
C mají výhled na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 70 m; ubytovací kanceláře 2 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozklá
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A bilo 4

B bilo 4

C trilo 6

A

02. 05. – 30. 05.

7900

9210

10530

B

30. 05. – 13. 06.

9210

10530

11840

C

13. 06. – 04. 07.

10440

11750

13060

D

04. 07. – 18. 07.

13060

14360

16970

E

18. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

14360

15670

18280

F

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

20560

21850

25700

G

08. 08. – 15. 08.

21850

23130

28270

H

29. 08. – 05. 09.

10530

11840

14470

I

05. 09. – 26. 09.

7900

9210

11840

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 28.02.
»»
»»
»»
»»

V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, delegát.
Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 € (bilo), 45 € (trilo), pobytová taxa viz str. 18.
Vratná kauce: nevyžaduje se, 200 - 400 €/apt. mládežnické skupiny.
K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 15 €/
os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 12:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence Torre del Mar

D

Alba Adriatica
»» albaadriatica.azzurro.cz

Alba adriatica

více na azzurro.cz
»» residence IL GIRASOLE 1 (Alba Adriatica)

Oblíbená moderní residence TORRE DEL MAR (Via Turati) se nachází v centru
letoviska, nedaleko pláže a promenády s obchůdky, restauracemi, bary a kavárnami.
Klientům je k dispozici recepce, výtah, bar, vyhřívaný bazén s hydromasáží a solární
terasou, privátní pláž, prádelna (na žetony), menší fitness, stolní tenis, stolní fotbal,
půjčovna kol a soukromé parkoviště (na vyžádání, za poplatek). Pro rodiny s dětmi se
pořádá miniklub u bazénu (červenec a srpen). Všechny apartmány mají vlastní sociální
zařízení, trezor, klimatizaci, TV/SAT, mikrovlnnou troubu, Wi-Fi, telefon a balkon, vět
šinou s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s roz
kládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozklá
dacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A bilo 4

B bilo 5

C trilo 6

D quadri 8

A

16. 05. – 30. 05.
29. 08. – 12. 09.

13570

16040

18500

23440

B

30. 05. – 04. 07.

15910

18360

20810

29130

C

04. 07. – 01. 08.

20810

23260

28150

34270

D

01. 08. – 08. 08.

28200

30810

35250

48310

E

08. 08. – 22. 08.

30580

33150

38290

51140

F

22. 08. – 29. 08.

21850

24420

29560

35980

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo
a ručníky, plážový servis (typ trilo a quadri 2x), klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (bilo), 60 € (trilo), 70 € (quadri), po
bytová taxa viz str. 18.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: parkovací místo 5 €/den, na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 21:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence Chic

D

Velmi elegantní residence se nachází v klid
né části letoviska, přitom nedaleko od centra
s obchody, restauracemi a bary. Nabízí klien
tům bazén se solární terasou a slunečníky,
dětské hřiště, recepci, výtah, bar, prádelnu (za
poplatek), půjčovnu kol (1x zdarma, jinak za
poplatek) a parkoviště nebo garáž (za popla
tek). Apartmány jsou moderně vybaveny, mají
klimatizaci, trezor, TV, mikrovlnnou troubu,
Wi-Fi, terasu a parkovacím místo.

»» residence LUCANIA (Alba Adriatica)

Příjemná residence se nachází v centru leto
viska, nedaleko pláže, restaurací, barů a ob
chodů. Vkusně zařízené apartmány mají vlastní
sociální zařízení, některé typy dvojí, TV, Wi-Fi,
pračku, balkon nebo zahrádku v přízemí a par
kovací místo.
C bilo 4

B bilo 4

A trilo 6

A

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

9210

10530

13160

B

30. 05. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

11840

13160

15790

C

13. 06. – 04. 07.

15670

16970

19580

D

04. 07. – 11. 07.
25. 07. – 01. 08.

16970

18280

20890

E

11. 07. – 25. 07.

19580

20890

23500

F

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

22190

23500

26110

G

08. 08. – 22. 08.

30840

30840

33410

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
Nově vybudovaná residence CHIC (Viale G. Marconi) leží na hlavní promenádě v klidné části letovis
ka, od moře ji dělí piniový háj. V přízemí residence se provozují obchodní aktivity a rychlé občerstvení.
Residence nabízí klientům výtah a parkoviště. Apartmány jsou prostorné, moderně vybavené, mají
vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, pračku a balkon, typ A a B s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kanceláře 1,2 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským kou
tem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvou
gaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pobytová taxa viz
str. 18.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, mládežnické skupiny 200 €/pobyt/apt.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., ručníky 5 €/os.,
parkovací místo 20 €/týden, garáž 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

»» residence PANARO (Alba Adriatica)

Residence se nachází v klidnější části leto
viska cca 100 m od pláže, zároveň v blízkosti
barů a restaurací. Klientům residence nabízí
apartmány s TV, pračkou, terasou nebo ven
kovním posezením v přízemí a parkovacím
místem v garáži.
Více informací najdete na
albaadriatica.azzurro.cz
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Alba Adriatica

Residence La Perla

D

»» albaadriatica.azzurro.cz

Alba adriatica

více na azzurro.cz

trilo 6

A

23. 05. – 30. 05.

6580

6580

B

30. 05. – 13. 06.

9210

9210

C

13. 06. – 04. 07.

11750

11750

D

04. 07. – 11. 07.
25. 07. – 01. 08.

13060

14360

E

11. 07. – 25. 07.

14360

15670

F

01. 08. – 08. 08.

17990

19280

G

08. 08. – 22. 08.

28270

30840

H

22. 08. – 29. 08.

15670

18280

I

29. 08. – 05. 09.

11840

13160

J

05. 09. – 12. 09.

9210

10530

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

»» residence CARAIBI (Alba Adriatica)

Moderní residence LA PERLA (Via Malta) se nachází kousek od pobřežní promenády, v blízkosti pláže a nedaleko
centra s obchody, bary a restauracemi. Residence disponuje výtahem, garáží a venkovními parkovacími místy (obojí na
vyžádání, za poplatek). Apartmány jsou účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor, pračku, klimatizaci (na
vyžádání, za poplatek) a balkon nebo venkovní posezení v přízemí.

Residence leží přímo na hlavní pobřežní prome
nádě s cyklostezkou. Všechny apartmány jsou
vkusně a jednoduše zařízeny, mají vlastní so
ciální zařízení, TV, pračku a zahrádku nebo tera
su s venkovním posezením. Většina apartmánů
má výhled na moře.

bilo 5

»» Vzdálenost od: pláže 80 m; ubytovací kanceláře 380 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyň
ským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (bilo),
50 € (trilo), pobytová taxa viz str. 18.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, 200 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, ložní prádlo 10 €/os.,
ručníky 5 €/os., klimatizace 0,50 €/kWh (záloha 50 €), par
kovací místo 20 €/týden, garáž 30 €/týden, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod.

Residence Alba Chiara

D

»» residence SUN BEACH (Alba Adriatica)

Velmi oblíbená residence se nachází kousek od
pláže a nedaleko centra Alba Adriatica. Residen
ce nabízí výtah a garáž. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, pračku,
žehličku a prostorné balkony s posezením. Typ
quadri se nachází v přízemí se zahrádkou a má
dvojí sociální zařízení.

trilo 6

podkroví
trilo 6

quadri 7

A

23. 05. – 30. 05.

7630

7900

7900

B

30. 05. – 06. 06.

8160

8680

8420

C

06. 06. – 13. 06.

8620

9140

9140

D

13. 06. – 04. 07.

10440

11490

10970

E

04. 07. – 11. 07.

14360

14360

15670

F

11. 07. – 25. 07.

16450

16710

17630

G

25. 07. – 01. 08.

11750

14360

13060

H

01. 08. – 08. 08.

20560

20560

21850

I

08. 08. – 22. 08.

25700

25700

25700

J

22. 08. – 29. 08.

10440

10440

11750

K

29. 08. – 05. 09.

9210

9210

10530

L

05. 09. – 12. 09.

7900

7900

9210

»» residence LE PALME (Alba Adriatica)

Nedávno postavená moderní residence leží jen
kousek od pláže a zároveň nedaleko restaurací,
barů a kaváren. Residence disponuje výtahem,
garáží a parkovištěm (obojí za poplatek). Apartmá
ny jsou prostorné a mají TV, pračku, klimatizaci (za
poplatek) a balkon s venkovním posezením.
Více informací najdete na
albaadriatica.azzurro.cz
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Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
Elegantní residence ALBA CHIARA (Via Emilia) leží blízko pláže v zóně Pineta a nedaleko centra
s obchody, restauracemi a bary. Všechny apartmány jsou prostorné, mají vlastní sociální zařízení, TV,
pračku, parkovací místo nebo garáž (obojí na vyžádání, za poplatek). Apartmány v podkroví mají pro
stornou terasu s výhledem na moře a jsou vybaveny klimatizací (za poplatek dle spotřeby).
»» Vzdálenost od: pláže 80 m; ubytovací kanceláře 190 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau
čem a kuchyňským koutem.
»» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (trilo), 60 € (quadri),
pobytová taxa viz str. 18.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, 200 €/apt. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., ručníky 5 €/os.,
klimatizace 0,50 €/kWh (záloha 50 €), parkovací místo 20 €/týden, garáž
30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

V

Hotel*** Residence Medi Garden Resort

D

Alba Adriatica
»» albaadriatica.azzurro.cz
Alba adriatica

bilo 4

bilo 5

bilo 6

A

residence
06. 06. – 20. 06.

13490

14840

16180

B

20. 06. – 27. 06.

16590

18730

20070

C

27. 06. – 04. 07.

18200

20070

21410

D

04. 07. – 11. 07.

21410

22750

24090

E

11. 07. – 18. 07.

21680

23020

24360

F

18. 07. – 25. 07.

22750

24090

25430

G

25. 07. – 01. 08.

24090

25430

26760

H

01. 08. – 08. 08.

25960

28640

31310

I

08. 08. – 15. 08.

32930

35560

38200

J

15. 08. – 22. 08.

34250

36880

39510

K

22. 08. – 29. 08.

29440

32120

34790

L

29. 08. – 05. 09.

18610

20230

21580

M

05. 09. – 12. 09.

12950

14840

16180

Co potěší: (mimo období I, J)
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
»» sleva 3 % při objednávce do 29.05.
»» sleva 5 % při objednávce dvou týdnů
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, ložní prádlo a ručníky, plážový servis, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pobytová taxa viz
str. 18.
»» Vratná kauce: 120 €.
»» K dokoupení: bilo Superior +10%, výměna ložního prádla nebo ručníků
8 €/os., postýlka 20 €/týden, dětská židlička 15 €/týden, polopenze 23 €/
os./den, 15 €/děti 3-10 let, 10 €/děti do 3 let, plná penze 30 €/os./den,
22 €/děti 3-10 let, 15 €/děti do 3 let; parkovací místo 6 €/den, garáž 10 €/
den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 56 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.
hotel***

Economy

Comfort

A

06. 06. – 20. 06.

7990

8550

B

20. 06. – 27. 06.

8360

9290

C

27. 06. – 11. 07.

10700

11800

D

11. 07. – 25. 07.

11990

12910

E

25. 07. – 08. 08.

12910

13830

F

08. 08. – 22. 08.

16330

17240

G

22. 08. – 29. 08.

14520

15420

H

29. 08. – 05. 09.

10220

11150

I

05. 09. – 12. 09.

9290

10220

více na azzurro.cz
»» residence TURATI (Alba Adriatica)

Residence leží v klidné části letoviska, nedale
ko od pláže a zároveň v bezprostřední blízkosti
obchodů, restaurací a barů, od moře ji dělí ne
celých 100 m. Residence disponuje výtahem,
přízemí je určeno k podnikatelským aktivitám,
které však nemají rušivý efekt pro klidnou
a příjemnou dovolenou. Apartmány jsou účelně
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, prač
ku, terasu s venkovním posezením a výhledem
na moře, parkovací místo.

»» residence EL CHICO (Alba Adriatica)

Residence se nachází u promenády, kousek od
pláže a pěkného dětského herního parku. Resi
dence disponuje výtahem a parkovacími místy.
Všechny apartmány jsou pěkně a funkčně vyba
veny, mají klimatizaci (na vyžádání, za poplatek),
TV, pračku, mikrovlnnou troubu (na vyžádání)
a prostorný balkon s výhledem na moře.

»» residence POMPEO (Alba Adriatica)

Hotel*** residence MEDI GARDEN RESORT (Via Firenze) se nachází jen kousek od privátní
pláže a promenády s množstvím obchodů, restaurací a kaváren. Residence nabízí recepci, bar, výtah,
restauraci s panoramatickým výhledem, bazén s hydromasáží na střeše s americkým barem, spole
čenskou místnost s TV, animace a miniklub (cca 15.06. - 31.08.), Wi-Fi, menší parkoviště (omezená
kapacita), garáž a vzdálenější parkoviště (obojí na vyžádání, za poplatek). Ke sportovnímu vyžití slouží
půjčovna kol a tenisový kurt vzdálený cca 100 m (obojí za poplatek). Apartmány i hotelové pokoje mají
vlastní sociální zařízení, fén, trezor, Wi-Fi, TV, klimatizaci a balkon nebo venkovní posezení v přízemí.
K dispozici jsou i větší rodinné apartmány bilo Superior s dvojím sociálním zařízením (na vyžádání, za
poplatek). Hotel se dělí na pokoje Economy v přízemí, v části depandance, nebo prostornější dvou
až čtyřlůžkové pokoje Comfort ve 3. patře (některé s výhledem na moře, na vyžádání, za poplatek).
K apartmánům je možné dokoupení stravy. Celý objekt je bezbariérový.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m volná, 100 m privátní; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně patrovým rozkládacím dvougaučem, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Co potěší: (mimo období F)
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
»» sleva 3 % při objednávce do 29.05.
»» sleva 5 % při objednávce dvou týdnů
»» 4=3 pro čtyřčlennou rodinu
»» V ceně: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu vč. vo
dy) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace,
delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 18.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-5 let ...50%, 6-11 let ...30%, 12 let a výše ...10%.
Dítě do 2 let povinně 370 Kč/den (včetně stravy, postýlka na vyžádání).
»» Příplatky: jednolůžkový pokoj +30%, boční výhled na moře 6 €/pokoj/
den, přímý výhled 10 €, chladnička 4 €/den, parkovací místo 6 €/den,
garáž 10 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 8 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 12:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Elegantní residence leží blízko pláže, obchodů,
barů a restaurací. Residence se skládá ze dvou
vedle sebe stojících budov, které disponují výta
hem. Apartmány jsou vkusně zařízené, mají TV,
mikrovlnnou troubu (na vyžádání), pračku, balkon
a klimatizaci (pouze typ bilo, na vyžádání, za po
platek). Typ B má navíc vyhrazené parkovací místo
v garáži.
Více informací najdete na
albaadriatica.azzurro.cz
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Alba Adriatica

Residence Spiaggia d’Argento

D

»» albaadriatica.azzurro.cz
Alba adriatica

trilo 6

více na azzurro.cz
»» vila PINETA (Alba Adriatica)

A

23. 05. – 30. 05.

6840

B

30. 05. – 13. 06.

8420

C

13. 06. – 27. 06.

10710

D

27. 06. – 11. 07.

13320

E

11. 07. – 25. 07.

14620

F

25. 07. – 01. 08.

13060

G

01. 08. – 08. 08.

23130

H

08. 08. – 22. 08.

30840

I

22. 08. – 29. 08.

18280

J

29. 08. – 05. 09.

10530

K

05. 09. – 12. 09.

7900

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

Vila se skládá ze dvou přízemních apartmánů
a nachází se v jižní části letoviska jen pár kroků
od pláže. Na společném pozemku je k dispozici
parkovací místo. Apartmány jsou účelně vyba
veny, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku
a terasu s venkovním posezením.

»» residence COSTA (Alba Adriatica)

Velmi pěkná residence SPIAGGIA D’ARGENTO (Via Campania) se nachází v části zvané Pineta jen kousek od
pláže. Klientům nabízí venkovní nebo garážové parkovací místo (na vyžádání, za poplatek). Apartmány jsou jednoduše
a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci (za poplatek) a balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 40 m; ubytovací kanceláře 40 m.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.

V

Hotel Meripol****

Velmi dobře situovaná a nedávno postavená
residence leží v blízkosti pláže i centra. Klien
tům je k dispozici výtah, internetové připojení,
společná prádelna a půjčovna kol (obojí za po
platek), hřiště na plážový volejbal, dětské hřiště,
animační programy, garáž a parkoviště vzdále
né cca 400 m od residence (obojí za poplatek).
Apartmány jsou prostorné, moderně vybaveny
fénem, TV, trezorem, telefonem, Wi-Fi, klima
tizací (za poplatek), mikrovlnnou troubou (na
vyžádání) a terasou.

»» hotel BALTIC*** (Alba Adriatica)

Nedávno zrenovovaný hotel stojí na promenádě,
přímo u pláže a nedaleko centra. Součástí hotelu
je menší bazén s hydromasáží, recepce, klima
tizovaná restaurace s výbornou místní kuchyní,
společenská místnost s TV, výtah, animace,
zahrada a kryté parkoviště (omezená kapacita).
Hotel je vedený přímo majiteli, hotelové pokoje
jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fé
nem, TV/SAT, trezorem, telefonem, minibarem,
klimatizací a balkonem s výhledem na moře.
Více informací najdete na
albaadriatica.azzurro.cz
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, po
bytová taxa viz str. 18.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, 200 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, ložní prádlo 10 €/os.,
ručníky 5 €/os., klimatizace 0,50 €/kWh, parkovací místo
20 €/týden, garáž 30 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod.

D

polopenze

plná penze

A

02. 05. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

12330

13290

B

30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

13290

14260

C

13. 06. – 20. 06.

14450

15410

D

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

15480

16440

E

27. 06. – 04. 07.

16440

17390

F

04. 07. – 01. 08.

17390

18350

G

01. 08. – 08. 08.

19110

19750

H

08. 08. – 22. 08.

22360

22950

I

22. 08. – 29. 08.

18540

19390

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 30.04., min. záloha 30 % (nevratná)
»» 4=3 při 2 dospělých a 2 dětech do 12 let v období do 15.06. a od 05.09.
Pěkný hotel MERIPOL**** (Lungomare G. Marconi) se nachází přímo u promenády, privátní pláže
a nedaleko centra. Součástí hotelu je recepce s Wi-Fi, bazén s hydromasáží a dětskou částí, kli
matizovaná restaurace, bar, 2 výtahy, zahrada, společenská místnost s TV/SAT a parkoviště. Hotel
si dává velmi záležet na kvalitní kuchyni, díky které mají klienti možnost v hotelové restauraci okusit
výtečné místní speciality. Všechny hotelové pokoje jsou vybaveny vlastním sociální zařízením se spr
chou a fénem, TV, telefonem, minibarem, trezorem, klimatizací (červenec-srpen) a balkonem, některé
s výhledem na moře (na vyžádání). Za příplatek hotel nabízí pokoje typu De Luxe v 5. a 6. patře
a prostorné pokoje Junior Family bez patrových postelí. Na vyžádání jsou bezbariérové dvoulůžkové
pokoje typu Standard.
»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, obědy a večeře
výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém
pokoji, klimatizace, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 18.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 0-5 let ...50%, 6-12 let ...40%, 13 let a výše ...20%.
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. +30%, plážový servis v 1. řadě
10 €/den, ve 2. řadě 8 €, lehátko 4 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 8 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 10:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min. po
byt 3 noci, kratší pobyt na vyžádání za příplatek 20 %.

Residence Playa Sirena

D

Tortoreto Lido
»» tortoretolido.azzurro.cz
z Mikulova

1132 km

z Dolního Dvořiště

1074 km

z Ružinova

1125 km

Val Vibrata, dálnice A14 Ancona Bologna/San Lazzaro
Tortoreto Lido

Čtyřpatrová elegantní residence PLAYA SIRENA (Lungomare Sirena) leží v blízkosti dlouhé pláže
s jemným pískem a cca 1,5 km od centra letoviska. Klientům je k dispozici bazén s dětskou částí a solární
terasou, recepce, restaurace, bar, výtah, společná prádelna, půjčovna kol (za poplatek), garáž nebo pri
vátní hlídané parkoviště (omezená kapacita, obojí za poplatek). Všech 35 moderně vybavených apartmánů
má vlastní sociální zařízení, TV, telefon, Wi-Fi, klimatizaci, mikrovlnnou troubu, fén, trezor, balkon a terasu,
většinou s výhledem na moře. Celá residence má bezbariérový přístup. Za residencí vede železniční trať,
která však díky speciální konstrukci domu nemá velký rušivý efekt.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (42 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
»» trilo (55 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvou
gaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 6

A

11. 04. – 30. 05.
05. 09. – 19. 09.

7100

9830

B

30. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

11190

15290

C

06. 06. – 20. 06.

11370

15540

D

20. 06. – 04. 07.

15540

19700

E

04. 07. – 18. 07.

18310

22470

F

18. 07. – 01. 08.

19700

23860

G

01. 08. – 08. 08.

23480

27580

H

08. 08. – 15. 08.

27580

31680

I

15. 08. – 22. 08.

22120

26210

J

22. 08. – 29. 08.

16920

21080

»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kanceláře 4,8 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

charakter pláže
jemný, zlatavý písek, volná i placená, mírný
vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020:
- apartmány 1 €/os./den
Taxa bude vyžadována v období 15.06. –
31.08., děti do 14 let zdarma.
Tortoreto Lido

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, ložní prádlo a ručníky, klimatizace, plážový servis a závě
rečný úklid (v období 23.05. - 06.06. a 05.09. - 19.09.), delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa
viz str. 23.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, postýlka 25 €/týden, výměna
ložního prádla nebo ručníků 5 €/os., parkovací místo 15 €/týden,
garáž 35 €/týden, plážový servis 50 €/týden; polopenze 13 €/os./
den, plná penze 22 €, vše na vyžádání při rezervaci, půjčení kola
1 €/hod., 6 €/den, 30 €/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/tý
den, nemají přístup na pláž a do společných prostor.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence Terra Felice

Velmi oblíbená residence TERRA FELICE (Via Napoli) leží nedaleko pláže a cca 1,5 km
od restaurací a barů, nejbližší supermarket je cca 500 m. Residence nabízí klientům bazén, má výtah a garáž (na vyžádání, za poplatek). Moderně vybavené apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV, pračku a prostornou terasu. K dispozici jsou rovněž bezbarié
rové apartmány (na vyžádání). V blízkosti residence vede železniční trať, která však nemá
velký rušivý efekt.

Tortoreto Lido je dalším velmi oblíbeným letoviskem střední Itálie. Dominantou města je
dlouhá promenáda a cyklostezka plynule přecházející z Alba Adriatica do Tortoreto Lido.
Čekají tu na vás udržované placené i volné
pláže, obchůdky, kavárny, pizzerie, vzrostlé
palmy a středomořská vegetace, různé dětské atrakce. Moderní ubytovací kapacity jsou
devizou této oblasti. Nezapomeňte navštívit
blízký aquapark Onda Blu s vyhlášenou diskotékou Plaza.

více na azzurro.cz
»»residence DOMENIK (Tortoreto Lido)

D

bilo 4

trilo 6

A

23. 05. – 30. 05.

6580

7370

B

30. 05. – 13. 06.

7630

8420

C

13. 06. – 04. 07.

10440

11750

D

04. 07. – 11. 07.

13060

13840

E

11. 07. – 01. 08.

14100

14620

F

01. 08. – 08. 08.

16970

19580

G

08. 08. – 22. 08.

25700

28270

H

22. 08. – 29. 08.

13060

15670

I

29. 08. – 05. 09.

10530

13160

J

05. 09. – 12. 09.

7900

10530

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (bilo), 50 € (trilo), pobytová taxa viz
str. 23.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, 200 € mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., ručníky 5 €/os., garáž 30 €/
týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Nová a moderní residence stojí přímo u prome
nády a privátní pláže, nedaleko různých obcho
dů a restaurací, cca 1,5 km od centra. Klientům
je k dispozici recepce, výtah, privátní parkoviště
a půjčovna kol. Apartmány jsou velmi komfort
ně a moderně vybaveny, mají Wi-Fi, TV, trezor,
klimatizaci, pračku, fén a balkon, většinou s vý
hledem na moře.
»»residence SEA SIDE (Tortoreto Lido)

Nedávno postavená residence stojí u promenády
v jižní části letoviska a je tvořena několika třípatro
vými budovami s výtahem a garáží (za poplatek),
před residencí se nachází parkoviště. Apartmány
jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální za
řízení (typ quadri dvojí), TV, pračku, myčku (pou
ze některé apartmány), klimatizaci (za poplatek)
a balkon nebo terasu s venkovním posezením.
Za residencí ve vzdálenosti 100 m vede železnič
ní trať, která však díky speciální konstrukci domu
nemá velký rušivý efekt.
Více informací najdete na
tortoretolido.azzurro.cz

Abruzzo
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Tortoreto Lido

Residence Ovidio

D

»» tortoretolido.azzurro.cz
Tortoreto Lido

Příjemná residence OVIDIO (Via Ovidio) leží velmi blízko pláže a nedaleko obchodů a restaurací.
Všechny apartmány jsou jednoduše a funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, mikro
vlnnou troubu (na vyžádání), balkon a parkovací místo.

(pouze informativní z roku 2019)
ITALSKÝ VEČER U “MISTRA OLEJÁŘE”
Večerní výlet k výrobci olivového oleje spojený
s možností zakoupení kvalitních surovin. V ceně
je večeře zaměřená na olivové speciality. Za
doprovodu živé hudby se můžete naučit místní
tance.
Cena: 17 €/dospělý, 10 €/dítě do 12 let
ŘĺM A VATIKÁN
Celodenní prohlídka hlavního města s průvod
cem. Návštěva zahrnuje Colosseum, císařská
fóra, Kapitol, Benátské náměstí, fontánu di Trevi,
Španělské náměstí, Pantheon, náměstí Navona,
Andělský hrad a Vatikán s bazilikou Sv. Petra.
Cena: 40 €/dospělý, 30 €/dítě do 12 let, zdarma
děti do 3 let

»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kanceláře 5 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s gaučem nebo
rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri - 3 ložnice se dvěma lůžky (jedna průchozí), obývací pokoj s rozkládacím nebo vysou
vacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 6

quadri 8

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

6170

6910

7400

B

30. 05. – 13. 06.

6910

7900

8640

C

13. 06. – 04. 07.

7590

8810

10280

D

04. 07. – 18. 07.

9060

10280

11510

E

18. 07. – 01. 08.

11510

13950

15180

F

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

15910

18360

20810

G

08. 08. – 15. 08.

19280

21680

24090

H

22. 08. – 29. 08.

9790

11020

12240

I

29. 08. – 05. 09.

7400

8640

9870

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 28.02.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 € (bilo), 45 € (trilo), 60 € (qua
dri), pobytová taxa viz str. 23.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, 200 - 400 €/apt. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky
15 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 12:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence Villa Ferri

D

AQUAPARK ONDA BLU
Celodenní návštěva zábavního parku plného
vodních atrakcí pro malé i velké.
Cena: 20 €/osoba, děti do výšky 1 metr 10 €

CAMPLI S OCHUTNÁVKOU SÝRŮ A JINÝCH
SPECIALIT
Odpolední výlet do vnitrozemního městečka,
které je proslulé Svatými schody, po kterých se
stoupá jen po kolenou. Návštěvy místních výrob
ců sýrů a selského dvora spojené s ochutnávkou
domácích produktů vč. vína a likéru.
Cena: 25 €/dospělý, 15 €/dítě do 12 let.

Luxusní residence VILLA FERRI (Lungomare Sirena) se nachází v první řadě u pro
menády a tedy kousek od pláže. Klientům je k dispozici výtah, garáž a společná prá
delna. Všechny apartmány jsou moderně a komfortně vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení (typ D dvojí), Wi-Fi, TV/SAT, mikrovlnnou troubu (na vyžádání), klimatizaci (za
poplatek). Mimo typ A mono mají všechny apartmány parkovací místo v garáži a terasu,
většinou s výhledem na moře, typ B je s bočním výhledem, typ C s přímým.
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»» Vzdálenost od: pláže 30 m; ubytovací kanceláře 4,6 km.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dalším lůžkem a kuchyňským
koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.

A mono 3

B bilo 4

C bilo 4

D trilo 6

A

02. 05. – 30. 05.
05. 09. – 26. 09.

8420

10000

10530

13160

B

30. 05. – 13. 06.

9210

10530

11840

14470

C

13. 06. – 04. 07.

9920

11750

13060

15670

D

04. 07. – 18. 07.

11750

14360

15670

19580

E

18. 07. – 01. 08.

14880

17490

20110

22720

F

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

18280

23500

27420

31330

G

08. 08. – 15. 08.

24420

28270

32130

39840

H

22. 08. – 29. 08.

11750

14360

16970

20890

I

29. 08. – 05. 09.

9740

10530

11840

14470

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 28.02.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 40 € (bilo), 50 € (trilo), pobytová
taxa viz str. 23.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, 200 - 400 €/apt. mládežnické skupiny.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, postýlka 25 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 15 €/os.,
vše na vyžádání při rezervaci; klimatizace 40 €/týden (mono), 50 € (bilo, trilo).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 12:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Cologna Spiaggia

Residence Il Triangolo

»» colognaspiaggia.azzurro.cz
z Mikulova

1148 km

z Dolního Dvořiště

1090 km

z Ružinova

1141 km

Roseto degli Abruzzi, dálnice A14
Bologna - Bari
Roseto degli Abruzzi (4 km)

Nedávno postavená residence IL TRIANGOLO (Via del Mare) se nachází u pláže a nedaleko cyklos
tezky vedoucí mezi městečky Giulianova (1,5 km) a Roseto degli Abruzzi (2 km) s obchody, restaura
cemi, kavárnami a supermarketem. Residence se dělí na hlavní budovu s výtahem a depandance bez
výtahu. Klientům je k dispozici restaurace, bar, zahrada s dětským koutkem, hřiště na malou kopanou
a půjčovna kol (za poplatek), prádelna (na žetony) a parkoviště. Klubová karta (za poplatek) zahrnuje
využití bazénu (v provozu 01.06. - 05.09.), slunečníku a 2 lehátek v zahradě přímo u pláže, miniklub
(04.07. - 29.08.), klimatizaci a ložní prádlo. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi
a terasu nebo balkon.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským kou
tem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougau
čem a kuchyňským koutem.

mono 3

bilo 4

trilo 6

A

23. 05. – 06. 06.
05. 09. – 26. 09.

5260

5590

8220

B

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

7570

7900

11510

C

27. 06. – 11. 07.

12400

12730

17950

D

11. 07. – 01. 08.

14690

15010

21220

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

18280

19260

25460

F

08. 08. – 22. 08.

26660

27310

30840

Letovisko Cologna Spiaggia leží na půli cesty
mezi Roseto degli Abruzzi a městem Giulianova. Letovisko je s těmito městy propojeno
pohodlnou cyklostezkou. Široká písčitá pláž
je lemovaná promenádou s palmami a je
ideální pro vyznavače vodních sportů a rybaření. Letovisko je ideálním cílem pro ty, co
vyhledávají klidnou dovolenou dále od centra
města. Historické centrum městečka Roseto
degli Abruzzi je od letoviska vzdáleno cca
2 km a stejná vzdálenost jej dělí i od centra
města Giulianova s množstvím obchůdků,
restaurací a zábavy. V okolí najdete také několik národních parků.

charakter pláže
jemný písek a kamenné vlnolamy, místy oblázky,
volná i placená, pozvolný vstup do moře.

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

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (kuchyňský kout uklízí
klienti sami, jinak za poplatek 25 €), klubová karta 6 €/os./týden (období
A, B), 12 € (C-F), děti 2-10 let sleva 50%, do 2 let zdarma, pobytová
taxa viz str. 25.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka nebo přistýlka 1500 Kč/týden, ručníky 6 €/os.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod., kdy
koli v období do 18.07. a od 29.08., v období 08.08. - 22.08. min. pobyt
14 nocí, info o kratších pobytech na azzurro.cz.

Camping Stork
Standard 4
A

16. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

8290

B

06. 06. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

9210

C

13. 06. – 20. 06.

12790

D

20. 06. – 27. 06.

13710

E

27. 06. – 04. 07.

17360

F

04. 07. – 11. 07.

20110

G

11. 07. – 25. 07.

21020

H

25. 07. – 01. 08.

23390

I

01. 08. – 08. 08.

24290

J

08. 08. – 15. 08.

26990

K

15. 08. – 22. 08.

25190

L

22. 08. – 29. 08.

18280

Co potěší:
(slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč/mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 4=3 a 7=4 v období 15.05. - 30.05.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 13.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 13.09.
Dobře situovaný camping STORK (Via del Mare) se nachází přímo u pláže v klidném a příjemném přírodním
prostředí. Součástí kempu je bazén (v provozu cca 15.05. - 15.09.) pro dospělé s dětskou částí a hydromasáží,
slunečníky a lehátky (za poplatek), recepce, restaurace s pizzerií, plážový bar, supermarket, rychlé občerstvení,
obchůdky, dětské hřiště, petanque, stolní tenis, plážový volejbal, animace a miniklub. Za poplatek je prádelna
(na žetony), Wi-Fi, půjčovna šlapadel a tenisové kurty. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé,
všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, terasu s barbecue a venkovním posezením, parkovací místo na
parkovišti mimo areál kempu.
»» Vzdálenost od: pláže 100 - 250 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Standard (25 m2) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem
(je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, 5. a 6.
osoba za poplatek.

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 25.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/
os., 20 €/dvoulůžko, postýlka, vanička nebo dětská židlička 2 €/
den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. jedno zvíře do 15 kg), na
dotaz, za poplatek 150 Kč/den + 600 Kč/pobyt za extra úklid.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00
hod., v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

více na azzurro.cz
»»residence KIARA (Giulianova)

Velmi komfortní residence leží přímo u pláže
a nedaleko centra s obchody, bary a restau
racemi. Residence nabízí klientům bazén
s dětskou a hydromasážní částí, solární tera
sou s lehátky a slunečníky, dětské hřiště, re
cepci, výtah, garáž (za poplatek), privátní pláž
a v sezóně animační programy pro děti i do
spělé. Apartmány jsou moderně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, TV/SAT, fén, klimatiza
ci, topení, trezor, telefon, Wi-Fi a balkon.
Více informací najdete na
giulianova.azzurro.cz
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Roseto degli Abruzzi

Residence Casa del Mar

»» rosetodegliabruzzi.azzurro.cz
z Mikulova

1156 km

z Dolního Dvořiště

1099 km

z Ružinova

1150 km

Roseto degli Abruzzi, dálnice A14
Bologna - Bari
Roseto degli Abruzzi
Atraktivní a moderní letovisko na středním
Jadranu s písčitou i oblázkovou pláží dlouhou 10 km nabízí dlouhé promenády, široké
možnosti zábavy, pestrého nočního života
i sportovního vyžití, množství obchůdků
a kavárniček s možností příjemného posezení. Středisko s významnou a bohatou historickou minulostí ležící na úpatí pohoří Gran
Sasso v množství zeleně, palem a pinií, vybízí
k prohlídkám historického centra a četných
památek.

charakter pláže

pobytová taxa

Roseto degli Abruzzi

bilo 4/5

02. 05. – 20. 06.
05. 09. – 10. 10.

6580

8220

B

20. 06. – 04. 07.

12660

16910

C

04. 07. – 18. 07.
29. 08. – 05. 09.

17890

22780

D

18. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

21020

26890

E

08. 08. – 22. 08.

30450

35270

A

jemný, zlatavý písek střídající se s oblázky,
mírný vstup do moře.

Výše taxy pro rok 2020:
- apartmány 1 – 1,50 €/os./den.
Taxa bude vyžadována v období 01.04. –
30.09., děti do 14 let zdarma.

podkroví
bilo 3/4

Moderní residence CASA DEL MAR (Via Makarska) leží hned u privátní pláže a cca 1 km
od centra letoviska. V residenci je klientům k dispozici bazén s hydromasážní a dětskou částí,
terasa se slunečníky a lehátky, recepce s Wi-Fi, restaurace a pizzerie s výhledem na moře, bar,
výtah, stolní tenis, kulečník, prádelna (na žetony), parkoviště a garáž (obojí na vyžádání, za po
platek). Klubová karta zahrnuje mini a babyklub, animace pro děti na pláži a u bazénu, půjčovnu
kol (2 hod. zdarma) a dopravu na okolní pláže. Všechny apartmány jsou komfortně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, klimatizaci a balkon (většina s výhledem na moře).
Apartmán typu bilo 3/4 je podkrovní a má balkon, typ bilo 4/5 má terasu s venkovním posezením.
V blízkosti residence (cca 50 m) vede železniční trať, která díky speciální konstrukci domu nemá
velký rušivý efekt.
»» Vzdálenost od: pláže 55 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo 3/4 (35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem nebo vysouvacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo 4/5 (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s patrovým rozkládacím dvou
gaučem, případně dalším lůžkem a kuchyňským koutem.

Co potěší:
»» 7=6 v období do 06.06. a od 05.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, kli
matizace, závěrečný úklid, plážový servis, klubová karta.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 26.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 50 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 5 €/os., večeře
20 €/os./den, 15 €/děti do 12 let, parkovací místo 30 €/týden, garáž 50 €/
týden, plážový servis v 1. řadě 50 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci,
prádelna 5 €/vyprání.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence Sea Resort Rosburgo

více na azzurro.cz
»»residence BLUE BAY RESORT
(Roseto degli Abruzzi)

bez výhledu na moře

Nová elegantní residence, dokončena v roce
2014, se nachází kousek od pláže a promená
dy a cca 1 km od centra letoviska. Klientům je
k dispozici restaurace, bazén (03.06. - 09.09.),
Wi-Fi, garáž a veřejné parkoviště u residen
ce. Všechny apartmány jsou velmi komfortně
a moderně vybaveny, mají vlastní sociální za
řízení, klimatizaci, TV, pračku a terasu, některé
s výhledem na moře. V blízkosti residence (cca
50 m) vede železniční trať, která díky speciální
konstrukci domu nemá velký rušivý efekt.
Více informací najdete na
rosetodegliabruzzi.azzurro.cz
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Residence SEA RESORT ROSBURGO (Via Makarska) je velmi komfortní a moderní
residenční komplex situovaný hned u pláže, bez nutnosti přecházet silnici a cca 1 km od
centra města. Klientům je k dispozici bazén s hydromasáží (v provozu 13.06. - 19.09.),
prostorná hala s recepcí a Wi-Fi, bar, privátní pláž, prádelna (za poplatek), parkoviště
a garáž (za poplatek, omezená kapacita). Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení,
klimatizaci (za poplatek), TV a balkon. V blízkosti residence (cca 50 m) vede železniční trať,
která díky speciální konstrukci domu nemá velký rušivý efekt.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (20 m²) - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo (36 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo (50 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

s výhledem na moře

mono 2

bilo 4

trilo 6

bilo 4

trilo 6

A

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

5990

8060

10360

8520

11050

B

13. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

8060

10820

13590

11510

14510

C

27. 06. – 11. 07.

11880

15990

20330

16680

21480

D

11. 07. – 01. 08.

15990

21480

27650

22850

29240

E

01. 08. – 15. 08.

22490

30360

38900

32160

41150

F

15. 08. – 22. 08.

25410

34180

43850

36430

46100

G

22. 08. – 29. 08.

16910

22850

29020

23990

30620

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový
servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pobytová taxa viz str. 26.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 50 €/týden, postýlka nebo přistýlka 50 €/týden, ložní prádlo 12 €/
os., ručníky 6 €/os., garáž 50 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci, prádelna 4 €/vyprání.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.

Pineto

Residence Holiday Rendez-Vous, Med Resort
Holiday Rendez-Vous

Med Resort

»» pineto.azzurro.cz
z Mikulova

1161 km

z Dolního Dvořiště

1103 km

z Ružinova

1154 km

Atri - Pineto, dálnice A14 Bologna - Bari
Pineto - Atri

Med Resort

Oblíbená pětipatrová residence HOLIDAY RENDEZ-VOUS (Via G. D‘Annunzio) je vzdálená
jen cca 200 m od centra, disponuje menším bazénem, Wi-Fi v okolí bazénu, recepcí, výtahem
a zahradou. Pro děti je pořádán miniklub (cca 20.06. - 29.08.). Residence MED RESORT
(Via G. D’Annunzio), vzdálená cca 500 m od centra, je tvořena několika budovami se společným
bazénem. Apartmány obou residencí jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV,
Wi-Fi (Holiday Rendez-Vous), pračku (Med Resort), klimatizaci (za poplatek), terasu nebo balkon,
v přízemí venkovní posezení. Některé apartmány typu trilo jsou mezonetové (Med Resort) nebo
s dvojím sociálním zařízením (Holiday Rendez-Vous). V blízkosti residencí vede železniční trať,
která však díky speciální konstrukci domů nemá velký rušivý efekt.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m Holiday Rendez-Vous, 100 - 200 m Med Resort; ubytovací kance
láře 360 m Holiday Rendez-Vous, 1,1 km Med Resort.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 6

A

02. 05. – 13. 06.
05. 09. – 03. 10.

7400

9870

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

11100

15340

C

04. 07. – 18. 07.

16160

18600

D

18. 07. – 01. 08.

16970

21220

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

19260

23340

F

08. 08. – 22. 08.

25540

29070

Co potěší:
»» zdarma klimatizace v období A
»» sleva 10 % pro skupinu min. 10 apartmánů

Klidné a moderní letovisko na středním
Jadranu s písčitou pláží dlouhou 7 km. Pláž
a městečko odděluje piniový lesík s piknikovými stolečky poskytujícími útočiště v horkých
letních dnech. Je obklopeno pahorkatinou,
která nabízí možnost dlouhých procházek
nebo projížděk na horských kolech. Pineto
je výchozím bodem k návštěvě 9 km vzdáleného Atri, které je jedním z nejzajímavějších
historických center Abruzza. V bezprostřední
blízkosti se nachází středověká věž Torre di
Cerrano, před níž je možné vidět zbytky starobylého přístavu z doby římské. Letovisko nabízí široké možnosti zábavy i sportovního vyžití. V nedalekém Tortoreto Lido najdete jeden
z největších aquaparků Palmové riviéry, Onda
Blu. Nedaleko se nachází i Abruzzský národní
park, jehož dominantou je pohoří Gran Sasso
s nejvyšší horou Apeninského poloostrova
Corno Grande (2912 m n. m.).

charakter pláže
jemný, zlatavý písek, volná i placená, mírný
vstup do moře. Na kraji letoviska pláže pří
stupné i pro psy.

pobytová taxa

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní
prádlo a ručníky, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 15 €/os./pobyt, pobytová taxa
viz str. 27.
»» Vratná kauce: 100 € (pouze kreditní kartou).
»» K dokoupení: klimatizace 50 €/týden, postýlka nebo přistýlka 50 €/týden, par
kovací místo 30 €/týden, garáž (Holiday Rendez-Vous) 50 €/týden, vše na vy
žádání při rezervaci, výměna ložního prádla 10 €/os., výměna ručníků 5 €/os.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.

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

Pineto

Residence Green Bay Village, Cerrano Park Resort
Cerrano Park Resort

Green Bay Village

více na azzurro.cz
»»camping INTERNATIONAL (Pineto)

GREEN BAY VILLAGE

Obě residence leží blízko sebe v jižní části letoviska, na návrší s nádherným výhledem na moře.
Residence GREEN BAY VILLAGE (Via Stati Uniti D´America) je komplex apartmánových domů
s menším společným bazénem (v provozu 06.06. - 05.09.), od centra je vzdálena cca 1,5 km.
K dispozici je parkoviště (omezená kapacita) a garáž (obojí za poplatek), společná prádelna (na žeto
ny) a miniklub (20.06. - 29.08.). Apartmány jsou komfortně vybaveny s vlastním sociálním zařízením,
TV, Wi-Fi, klimatizací (za poplatek) a balkonem. Residence CERRANO PARK RESORT (Via Stati
Uniti D’America) leží cca 1 km od centra letoviska. Klientům je k dispozici terasa s bazénem a lehátky
(v provozu 01.06. - 12.09.), parkoviště s vyhrazeným místem pro každý apartmán. Všech 12 apart
mánů trilo mezonetového typu je moderně vybaveno, mají dvojí sociální zařízení, TV, Wi-Fi, pračku,
klimatizaci (za poplatek), dvě terasy nebo terasu a zahrádku. V blízkosti residencí vede železniční trať,
která však díky speciální konstrukci domů nemá velký rušivý efekt.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m Green Bay Village, 250 m Cerrano Park Resort; ubytovací kanceláře
2,3 km Cerrano Park Resort, 2,4 km Green Bay Village.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

CERRANO
PARK

bilo 4

trilo 6

trilo 6

A

02. 05. – 13. 06.
05. 09. – 03. 10.

6910

7900

9870

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

10120

11260

15340

C

04. 07. – 18. 07.

14850

16160

18600

D

18. 07. – 01. 08.

15990

16970

21220

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

16970

17950

23340

F

08. 08. – 22. 08.

23450

25060

29070

Co potěší:
»» zdarma klimatizace v období A
»» sleva 10 % pro skupinu min. 10 apartmánů
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo a ručníky, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 15 €/os./pobyt, pobytová
taxa viz str. 27.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 50 €/týden, postýlka nebo přistýlka 50 €/týden,
parkovací místo (Green Bay Village) 30 €/týden, garáž (Green Bay Village)
50 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci, výměna ložního prádla 10 €/os.,
výměna ručníků 5 €/os., prádelna (Green Bay Village) 4 €/vyprání.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:30 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.

Camping se rozkládá přímo u pláže mezi leto
visky Pineto (cca 3 km) a Silvi Marina (cca 4 km).
Kemp na oploceném pozemku nabízí klientům
recepci, Wi-Fi, animace, dětské hřiště, sportovní
vyžití jako stolní tenis, petanque, plážový volejbal,
hřiště na malou kopanou, dále společnou prá
delnu (za poplatek) a žehlírnu. Kemp disponuje
soukromou pláží a parkovištěm, kde je ke kaž
dému ubytování vyhrazeno parkovací místo. Ke
stravování je k dispozici restaurace, bar, prodej
hotových jídel nebo supermarket. Ubytování je
zajištěno v bungalowech nebo mobilhomech,
které jsou vkusně zařízeny, mají vlastní sociální
zařízení a klimatizaci (za poplatek). Typ Plus je
postaven z izolační polyuretanové pěny, která
v teplém období příjemně udržuje vnitřní teplotu.
Více informací najdete na
pineto.azzurro.cz
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Silvi Marina

Apartmány Silvi Marina

»» silvimarina.azzurro.cz

Ismare

z Mikulova

1175 km

z Dolního Dvořiště

1117 km

z Ružinova

1168 km

Green Marine

Pescara Nord, dálnice A14 Ancona Pescara
Silvi Marina
Silvi Marina je přímořské letovisko na pobřeží Jaderského moře, typické jsou dlouhé
řady domů a vilek podél písčité pláže, promenády a řady obchodů, barů a restaurací.
Jiný kolorit mu ovšem dodávají zvedající se
kopce hned za městečkem, na nichž najdete
starobylé vesničky jako Silvi a Sant d´Angelo
a za nimi majestátní pohoří Gran Sasso. Tyto
kopce jsou zároveň hradbou před studeným
větrem z vnitrozemí, tudíž tu s hezkým a teplým počasím můžete počítat od května až
do konce září. Nedaleko najdete Abruzzský
národní park, kde stále žije divoká zvěř, především medvědi a vlci. Na kraji letoviska je
velký supermarket a zábavní park. V letovisku je na veřejných prostranstvích rekreantům
k dispozici zdarma Wi-Fi připojení.

Leonardo

Silville

charakter pláže
jemný, zlatavý písek, volná i placená, mírný
vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020 :
- apartmány 1-1,50 €/os./den
- hotel*** 1,50 €/os./den.
Taxa bude vyžadována v období
01.06. – 30.09., děti do 15 let zdarma.
Apartmány moře jsou umístěny ve vícepatrových residencích a domech lišících se od sebe pouze ve vzdálenosti od centra letoviska, u některých se nachází železniční trať. Všechny
mají vlastní sociální zařízení a balkon nebo terasu. Residence LEONARDO (Via Leonardo da Vinci) se skládá ze čtyř dvoupatrových budov, které leží v prostorném parku přímo
u pláže, cca 200 m od centra. Apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ B dvojí), balkon nebo terasu v přízemí. Možnost parkování na veřejném parkovišti. V blízkosti se nachází
tenisové kurty a fotbalové hřiště. Residence GREEN MARINE (Viale Tevere) je komplex dvoupatrových budov na oploceném pozemku s velkým parkem přímo u pláže a cca 800 m
od centra letoviska. Residence nabízí možnost parkovacího místa (za poplatek). Apartmány mají vlastní sociální zařízení (typ B dvojí), balkon nebo terasu v přízemí. Dvě sousedící
residence LE PALME a ISMARE (Viale Tevere) leží v klidné zóně letoviska přímo na pláži. Residence disponují výtahem, společnou zahradou a parkovacím místem (za poplatek).
Apartmány jsou vkusně zařízeny, mají vlastní sociální zařízení (typ B dvojí), TV, pračku a balkon s venkovním posezením. Vilky SILVILLE se nachází nedaleko pláže v klidné zóně, cca
2 km od centra a 400 m od různých obchodů. Každá vila disponuje šesti apartmány s vlastním vchodem, tři jsou v patře s velkým balkonem, tři v přízemí s venkovním posezením.
Součástí je parkovací místo pro každý apartmán. Apartmány jsou účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení (typ B dvojí) a TV. Residence Green Marine má privátní pláž přímo
u residence, residence Leonardo má privátní pláž cca 200 m, vilky Silville cca 500 m a ostatní apartmány do 400 m.

Silvi Marina

»» Vzdálenost od: pláže 20 - 100 m Leonardo, Green Marine, Le Palme - Ismare, 30 - 150 m vilky Silville, 100 m apartmány moře; ubytovací kanceláře 780 m Leonardo, 1,6 km Green
Marine, 1,8 km Le Palme - Ismare, 2,6 km vilky Silville.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo manželskou postelí, případně dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí nebo se dvěma lůžky (typ B), obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

apartmány moře

LEONARDO, GREEN MARINE

LEONARDO, GREEN MARINE,
LE PALME-ISMARE, SILVILLE

mono 2/3

bilo 4

trilo 6

mono 3

bilo 4

trilo 6

B trilo 6

A

25. 04. – 09. 05.

4740

5630

6510

5000

5940

6880

7810

B

09. 05. – 23. 05.

5180

6220

7400

5470

6560

7810

8750

C

23. 05. – 06. 06.

5630

6510

7700

5940

6880

8130

9060

více na azzurro.cz

D

06. 06. – 20. 06.

6810

7700

9180

7190

8130

9690

10630

»»residence GUGU (Silvi Marina)

E

20. 06. – 27. 06.

7400

8880

10660

7810

9380

11250

12190

F

27. 06. – 04. 07.

8810

11460

12930

9300

12090

13640

14880

G

04. 07. – 01. 08.

11750

13810

15570

12400

14570

16430

17980

H

01. 08. – 08. 08.

17350

20240

23130

18310

21360

24420

27470

I

08. 08. – 22. 08.

22260

26020

28910

23500

27470

30520

33570

J

22. 08. – 29. 08.

11750

13220

16160

12400

13950

17050

20150

K

29. 08. – 05. 09.

7110

8290

9770

7500

8750

10310

11250

L

05. 09. – 19. 09.

6220

7110

8290

6560

7500

8750

9690

26050

29770

32870

Residence leží přímo u pláže a zároveň v centru
letoviska. Residence s bezbariérovým přístupem
nabízí klientům výtah a parkovací místo (za popla
tek). Všechny apartmány jsou jednoduše a účelně
vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi,
klimatizaci (pouze typ trilo, za poplatek) a balkon.
V přízemí residence se nachází jeden z nejoblíbe
nějších barů v okolí.
»»
»»
»»
»»

Více informací najdete na
silvimarina.azzurro.cz
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA - 14 nocí
18. 07. – 01. 08.
04. 07. – 18. 07.

Abruzzo

20560

24680

28200

21700

V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, plážový servis (v období do 27.06. a od 29.08.), parkovací místo (Silville).
Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 28.
Vratná kauce: nevyžaduje se.
K dokoupení: přistýlka 25 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., parkovací místo 50 €/týden (mimo Leonardo), vše na vyžádání při rezervaci, plážový servis 50 €/týden (v období 27.06.
- 01.08.), 100 € (01.08. - 29.08.).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Silvi Marina

Residence Pinetina

»» silvimarina.azzurro.cz
silvi marina
bilo 4

trilo 6

A

18. 04. – 06. 06.
05. 09. – 26. 09.

8220

9540

B

06. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

9210

10860

C

20. 06. – 27. 06.

10770

13710

D

27. 06. – 04. 07.

12400

15010

E

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

15340

17630

F

01. 08. – 08. 08.

20240

23770

G

08. 08. – 15. 08.

25060

28590

H

15. 08. – 22. 08.

21850

25380

více na azzurro.cz
»»villaggio EUROPA UNITA (Silvi Marina)

SPECIÁLNÍ NABÍDKA - 14 nocí

Velmi příjemná residence pinetina (Via Forcella) leží v severní části letoviska, přímo naproti
piniovému háji, který ji dělí od pláže. Residence se skládá ze dvou jednopatrových vilek, neda
leko se nachází velké nákupní středisko. Apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení (typ trilo dvojí), TV, trezor, Wi-Fi, pračku, klimatizaci (pouze typ trilo, na
vyžádání, za poplatek) a balkon (trilo) nebo zahrádku (bilo) s venkovním posezením. V blízkosti
residence vede železniční trať, která však díky poloze nemá rušivý efekt a nabízí tak klientům
klidnou dovolenou.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kanceláře 5,7 km.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougau
čem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

06. 06. – 20. 06.
29. 08. – 12. 09.

15790

18090

20. 06. – 04. 07.

19580

23830

05. 09. – 19. 09.
12. 09. – 26. 09.

13490

15460

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
plážový servis v období do 06.06. a od 05.09.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid, kuchyň uklízí klienti sami, po
bytová taxa viz str. 28.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se, 100 € skupiny.
»» K dokoupení: přistýlka 30 €/týden, postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 10 €/
os., ručníky 5 €/os., klimatizace (typ trilo) 35 €/týden, plážový servis 35 €/
týden (06.06. - 05.09.), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:30 hod. / sobota do 09:00 hod.

Camping Sun Beach

Villaggio leží u pláže a zhruba 3 km od centra.
Klientům nabízí recepci, bar a restauraci v hlav
ní budově, dále bazén se skluzavkou a dětskou
částí, privátní pláž, víceúčelové hřiště, ping-pong
a dětské hřiště. Všechny ubytovací jednotky mají
vlastní sociální zařízení, TV, Wi-Fi a parkovací mís
to. Apartmány se nachází v 1. patře hlavní budovy
u bazénu a disponují navíc klimatizací (za popla
tek). Mobilhomy Elite mají navíc druhé sociální za
řízení. Za villaggem vede železniční trať, která však
nemá velký rušivý efekt.
Více informací najdete na
silvimarina.azzurro.cz

Torino di Sangro
»» torinodisangro.azzurro.cz
z Mikulova

1236 km

z Dolního Dvořiště

1179 km

z Ružinova

1231 km

Val di Sangro, dálnice A14 Ancona/
Bologna/S.Lazzaro
Fossacesia-Torino di Sangro (12 km)

Camping SUN BEACH se nachází v příjemném prostředí přímo u pláže obklopen zelení. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, pizzerie, restaurace, bar, supermarket, bazén
s hydromasáží a dětskou částí se skluzavkami, dětské hřiště, plážový volejbal, stolní tenis a parkoviště. V blízkosti kempu jsou tenisové kurty a hřiště na malou kopanou. Klubová karta
zahrnuje vstup do bazénu a animační program. Všechny bungalowy a mobilhomy mají vlastní sociální zařízení, verandu s venkovním posezením a parkovací místo. Mobilhomy mají navíc
klimatizaci (za poplatek), typ A je starší, B novější a C nejnovější. Camping nabízí možnost dokoupení stravy.
»»
»»
»»
»»

Vzdálenost od pláže: 10 - 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
mono - obývací pokoj s manželskou postelí, případně s jedním nebo dvěma lůžky a kuchyňským koutem.
bilo - ložnice s manželskou postelí, případně s dalšími dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.
trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem.
bungalow

Méně nápadné letovisko v provincii Chieti
se nachází mezi městy Pescara a Vasto.
Tak jako celý region Abruzzo i toto město může nabídnout významné historické
i přírodní zajímavosti. Přímo na jeho území
je vojenský hřbitov s názvem „Sangro River War“, hrob vojáků, kteří bojovali v bit
vě o Sangro během druhé světové války.
Milovníky turistiky zaujme přírodní rezervace Lecceta (cca 180 ha), les bohatý na
rostliny typické pro středozemskou flóru.
Tipy na výlety jsou například Le grotte del
Cavallone, Schiavi d‘Abruzzo, Roccascalegna, l‘Abazia di S. Giovanni in Venere,
Lanciano nebo Vasto. Z Vasta je možné si
udělat výlet i na krásné ostrovy Tremiti.

charakter pláže
oblázky, volná i placená, mírný vstup do moře.

pobytová taxa

mobilhome

mono 2

mono 3

mono 4

bilo 4

bilo 6

C mono 2

B bilo 3

A trilo 4

B trilo 4

C trilo 4

B trilo 5

A

11. 04. – 30. 05.
12. 09. – 26. 09.

6220

6910

7770

8640

9670

6910

7770

9330

10020

10710

11230

B

30. 05. – 27. 06.
05. 09. – 12. 09.

7250

7770

8980

9670

10360

7940

8640

10020

10710

11230

11740

C

27. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

8570

10280

11140

13710

15420

9250

10970

14390

14910

15420

16280

D

11. 07. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

10110

11820

13020

15250

17140

11140

12340

15760

16280

17140

17650

E

25. 07. – 08. 08.

11650

13540

14570

17140

19190

14050

14740

17140

17990

19190

20220

F

08. 08. – 22. 08.

15180

16190

17200

21590

24960

16870

18890

22430

22940

23950

25130

V ceně: pronájem bungalowu/mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, klubová karta.
Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid (při pobytu kratším než 3 noci) 25 € (mono), 35 € (bilo, trilo), pobytová taxa viz str. 29.
Vratná kauce: nevyžaduje se.
K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 8 €/dvoulůžko, ručníky 3 €/os., klimatizace (pouze mobilhomy) 0,50 €/hod., polopenze 18 €/os./den, 12 €/děti 3-8 let, plná penze 34 €/os./
den, 22 €/děti 3-8 let, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 2 -3 €/den (dle období).
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 16:00 - 19:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod., v období A a B min. pobyt 3 noci.

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 0,50 €/os./den. Děti
do 12 let zdarma.

Torino di Sangro

»»
»»
»»
»»

Abruzzo
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