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

Foto z titulní strany: Acciaroli (Campania)

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

Proč do Itálie s námi:

26 let

• máme již 26 let zkušeností s prodejem dovolených po celé Itálii
• jsme opravdoví specialisté, nabízíme jen Itálii a za ta léta se opravdu vyznáme
• máme nejširší nabídku na českém i slovenském trhu, nyní již 334 letovisek a 2337 kapacit
• kapacity, které nabízíme, máme prověřené a osobně známe
• máme vlastní delegáty na severu Itálie a na Palmové riviéře
• nabízíme vlastní komfortní autobusovou dopravu do severní Itálie
• náš telefonický servis pro klienty na cestách po Itálii je široký, pomáhali jsme už při haváriích,
se ztracenými dětmi i s nepojízdným vozem
• s námi můžete svoji dovolenou platit příspěvky od zaměstnavatele až do 100%
• u nás ušetříte na záloze za ubytování
• jako už jediní tiskneme přehledné specializované katalogy na Itálii
• když napíšete www.italie.cz, tak to jsme my

VYZNEJTE SE V NAŠEM KATALOGU
typ ubytování

V

hotel

residence, apartmány

vzdálenost z ČR nebo SR

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

dálniční sjezd v místě
nejbližší železniční zastávka

číslo ubytovací kapacity v mapě
název ubytovací kapacity
52

D

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

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

jih_2020_servisni.indd 2
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Využijte našich slev
Slevy za včasné objednání do 31.1.2020

Slevy Co potěší

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

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

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

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

Podmínky slev
Všechny uvedené slevy se počítají pouze ze základní ceny za ubytování a nevztahují se na dopravu, ani na pojištění (které je nutné uhradit v plné výši v den sjednání
a zaplatit společně se zálohou na ubytování). Slevy mohou být uplatněny pouze při sjednání Smlouvy o zájezdu, zpětné uplatnění není možné.

Objednejte teď a zaplaťte méně
31
leden

1
únor

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

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

30
dnů

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

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

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

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

Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.
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Severní Itálie 2020

2020

severní

Scalea

39

31

Marina di Bibbona

65

Marina di Pescia Romana

Marina di Massa

Marina di Cecina

Praia a Mare

Montalto Marina

Puglia

Abruzzo

Calabria

Katalog s nejoblíbenějšími letovisky severní Itálie Lignano, Bibione, Caorle, Jesolo Lido.

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

Katalog „Severní Itálie“ vám představuje nejbližší pláže od České a Slovenské republiky, nejoblíbenější letoviska
s přehlídkou ubytování od levnějších typů ubytování až po elegantní residence s bazénem u pláže, cenově výhodné hotýlky
i několika hvězdičkové hotely, ubytování v residencích uprostřed ruchu měst i kempy plné zeleně a s několika bazény,
kde se nemusíte bát o své zvídavé děti. Podívejte se na nabídku letovisek Lignano, Bibione, Caorle nebo Jesolo Lido,
jakou v jiných katalozích nenajdete. V těchto letoviscích vám budou k radě i pomoci naši delegáti.

Ostrovy Itálie 2020

Elba • Sardegna • Ischia • Sicilia

Ostrovy a letoviska vyznačené na vedlejší mapě najdete na www.azzurro.cz
sever_2020_servisky.indd 1
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Tranzitní ubytování

info

Číslem označená místa v seznamu a na vedlejší mapě jsou přehledem prověřených kontaktů, které vám usnadní ubytování
při vašem putování po italském vnitrozemí i významných městech a zároveň vám poradí, kde přenocovat a nabrat energii
při dlouhé cestě na jih. Tato místa a další možnosti tranzitního ubytování Vám rádi zajistíme na vyžádání • • • • • • • • • • • • h
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Vipiteno
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Udine

15

Oriago

22

Firenze

29

Siena

02

Assenza

09

Palmanova

16

Padova

23

Firenze - Bottai

30

Chianciano Terme

03

Porto di Brenzone

10

Pertegada

17

Occhiobello

24

Fiesole

31

Tuoro sul Trasimeno

04

Brescia

11

Jesolo Lido

18

Bologna

25

Montecatini Terme

32

Fabro

05

Lodi

12

Venezia - Mestre

19

San Marino

26

Pisa

33

Orvieto

06

Verona

13

Venezia

20

Pesaro

27

Montenero - Livorno

34

Roma

07

Vicenza

14

Venezia - Fusina

21

Senigallia

28

San Gimignano

35

Pompei
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Mapa nabízených lokalit

1

FRIULI-VENEZIA GIULIA

8

VENETO
9

LAGO DI GARDA
2
3

4

12
11

7

6

15

16

5

13
14

17

LIGURIA

Ravenna

18

26

28

Siena
27

Riccione
Cattolica
Gabicce Mare
Pesaro
20

19

24

25

Vada

22
Figline Valdarno
Badia
Agnano-Bucine
29

TOSCANA

ELBA

Bagnaia
Golfo Magazzini
Rio Marina
Lacona

Fetovaia

Marina di Campo

Porto Azzurro

Sirolo
Numana
Porto Recanati

MARCHE

Peschiera del Garda

San Tommaso Tre Archi
Pedaso
Cupra Marittima
Grottammare

32

Tortoreto Lido
Cologna Spiaggia

33

Marina di Pescia Romana
Montalto Marina

Capoliveri

Cisano del
Bardolino

Martinsicuro-Villa Rosa

Punta Ala
Marina
di Grosseto
Principina
Castiglione
a Mare
della Pescaia
Albinia
Talamone

Nisporto

Garda

21

Ancona

30 31

Procchio

San Felice
del Benaco
Manerba
del Garda
Moniga
del Garda

Marina Centro / Rivazzurra / Miramare

23

Marciana
Marina
Biodola

Sabbiadoro / Pineta / Riviera

Bibione Lido dei Pini / Spiaggia / Terme/ Lido del Sole / Pineda
Caorle Levante / Ponente / Porto St. Margherita

Cesenatico Rimini Viserbella / Viserba

Borgio Verezzi Moneglia
Pietra Ligure
Loano
Ceriale
San Bartolomeo al Mare Marina di Massa
Diano Marina
Imperia
Tirrenia

Patresi

Lignano

Lido Altanea / Duna Verde
Riva del Garda
Eraclea Mare
Sottomarina
Jesolo Lido Pineta / Est / Centro / Ovest
Rosolina Mare
Limone sul Garda
Cavallino Lido
Albarella
Lido di Volano
Lido delle Nazioni
LAGO DI GARDA
Lido di Pomposa
2
Porto Garibaldi
Lido degli Estensi
Assenza
Lido di Spina
Porto di Brenzone
Casalborsetti
3
Toscolano-Maderno
Marina Romea

EMILIA ROMAGNA

Bordighera
Santo Stefano al Mare

Marina Julia
Sistiana

10

ABRUZZO

Torino di Sangro

Ladispoli
34

Costa Paradiso
Isola Rossa
Badesi Mare Vignola
Valledoria Mare
Castelsardo
Stintino
Torre del
Porticciolo

Alghero

PUGLIA
San Felice Circeo
Terracina

SARDEGNA

35
Minori

Brindisi

Marina di Eboli

Villapiana Lido

ISCHIA

Forio

Praia a Mare
Scalea
Santa Maria del Cedro

Sant’Elmo
Villasimius
Torre delle Stelle

Chia

Corigliano Calabro

Ischia

Costa Rei
Geremeas

Gallipoli

Palinuro

Lacco Ameno
Casamicciola Terme

Torre dei Corsari

Sant’Antioco

Torre Rinalda

Castellaneta
Marina

Santa Maria Navarese
Lotzorai
Bari Sardo

Porto Corallo
Muravera

Giovinazzo

CAMPANIA

Cala Liberotto
Cala Gonone

Torre del
Pozzo

Mattinata

Foggia

LAZIO

Santa Reparata
Capo Testa
Santa Teresa di Gallura
Palau
Cannigione
Cala Bitta
Porto Cervo Golfo di Cugnana
Porto Rotondo
Golfo di Marinella
Golfo Aranci
Porto Istana
Capo Coda Cavallo
Puntaldia
San Teodoro

CALABRIA
Panza

Succhivo

Cropani Marina

Barano
Tropea

Messina
San Vito Lo Capo
Casa Santa

Terrasini

Gioiosa Marea
Gliaca di Piraino
Campofelice di Roccella

Mazara del Vallo

Marinella di Selinunte
Capo Granitola
Triscina di Selinunte

SICILIA

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

Agrigento

Letoviska zaznačená na mapě najdete
v našich katalozích a na www.azzurro.cz
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Doprava
POJEDETE VLASTNÍ DOPRAVOU
Při zakoupení pobytu dostane každý klient společně s ubytovacím poukazem také doporučenou
trasu do místa pobytu i s uvedenými italskými dálničními poplatky a upozorněními na zvyklosti silničního provozu v Itálii. Aktuální přehled o dálničních poplatcích i o italské dálniční síti vždy získáte na
www.autostrade.it.
Před cestou si především zkontrolujte, zda máte zelenou kartu, malý technický průkaz, reflexní vestu,
autosedačku pro dítě a pokud s sebou vezete zvíře, tak i mezinárodní očkovací průkaz.
POJEDETE AUTOBUSEM
Vzhledem k tomu, že většina našich zákazníků využívá vlastní dopravu, nejsme již ve většině linek organizátorem autobusové dopravy a při jejím zajišťování využíváme služeb
specializovaných dopravců a ostatních cestovních kanceláří, kteří jsou garantem dopravy.
Odjezdy jsou vždy v pátek z ČR a v sobotu následující týden z Itálie.
Přeprava do pobytových míst má charakter pravidelné autobusové linky. To znamená, že autobus zaveze klienty k agentuře, kde je vysadí, a pokračuje v jízdě k další agentuře nebo do dalšího
letoviska. V agentuře si klienti přebírají klíče od ubytování a odvoz do apartmánů si každý zajišťuje individuálně. K hotelům a campingům autobus zajíždí přímo, stejně tak k residencím, které
mají ubytovací kancelář v budově (záleží však na dostupnosti místa pro autobus). Podrobnosti
sdělujeme při rezervaci, nebo je vše podrobně popsáno v pokynech, které jsou klientovi zaslány
týden před odjezdem.
Výstupní místa v Itálii jsou zároveň nástupními místy pro cestu zpět (není-li uvedeno v pokynech
na cestu jinak). CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a
svozů i v den odjezdu v důsledku kontinuálního prodeje do posledního dne.
Příjezd do letovisek je v dopoledních hodinách, odjezd v odpoledních až večerních hodinách.
Vzhledem k nepředvídatelným událostem (dopravní zácpy, technické problémy) může dojít k prodloužení doby přepravy. Proto je první a poslední den pobytu určen především k přepravě,
nikoli k vlastní rekreaci. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky z toho
vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit.
Čas odjezdu z Itálie bude upřesněn dopravcem nebo technickým doprovodem v den
odjezdu do 12:00 hod. formou SMS (pouze na číslo, které jste uvedli v objednávce).

V průběhu dopravy jsou realizovány zdravotní a občerstvovací přestávky (každé 3-4 hodiny,
většinou na odpočívadlech a čerpacích stanicích s možností použití toalet).
Ubytování zpravidla probíhá v odpoledních hodinách, do doby ubytování a po ukončení ubytování nemáte přístup k apartmánu. V některých agenturách je možnost úschovy zavazadel,
agentura ani CK neručí za zavazadla ani jejich obsah a nezajišťuje jejich hlídání.
MÍSTENKY A ZAVAZADLA
Místenky na sedadla se nevystavují. I když se v zasedacích pořádcích přihlíží k přáním uvedeným v poznámkách na smlouvách o zájezdu, konkrétní místa nemůžeme garantovat. Z hlediska
kalkulace co nejpříznivější ceny jsou obsazována všechna místa, proto je využívána celá kapacita autobusu, včetně poslední řady sedadel. Každá osoba musí mít své místo, a to včetně dětí.
V ceně je zároveň zahrnuta přeprava jednoho příručního zavazadla o hmotnosti 5 kg a
jednoho zavazadla do 20 kg v zavazadlovém prostoru.
Z přepravy jsou vyloučena zvířata, kola, kartony vod a piva. Nadlimitní zavazadla nebo
zavazadla navíc budou vyloučena z přepravy.
SVOZY
Ze svozových nástupních míst může dopravce organizovat svozy i ve spolupráci s jiným dopravcem. Mohou být zabezpečovány osobními automobily, mikrobusy nebo proplacením jízdného linkového autobusu nebo vlaku. Svozová nástupní místa jsou zajištěna a garantována při
minimálním počtu 8 osob. V případě méně než 8 osob je možné ze strany dopravce přesunutí
do nejbližšího nástupního/přestupního místa a vrácení svozového příplatku. Dopravce si vyhrazuje právo ve výjimečných situacích (např. z důvodu nízkého počtu účastníků) svoz zcela
zrušit.
Případná změna této služby nezakládá nárok na jednostranné odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storno poplatku podle Všeobecných podmínek.
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést nejkratším směrem k
hraničnímu přechodu.
V některých případech, z důvodu vytížení kapacity, může být po cestujících žádán přestup do jiného autobusu, a to jak v ČR, tak také v Itálii. Mezi příjezdem k nástupnímu místu
a odjezdem autobusu může být přesedání nebo vzniknout i delší časová prodleva, kterou není
možné ze strany CK ovlivnit.

OSTRAVA

FRÝDEK MÍSTEK

HRADEC
KRÁLOVÉ

PARDUBICE

MOST

CHOMUTOV

NOVÝ JIČÍN

JIHLAVA

OLOMOUC

PLZEŇ

PÍSEK

PŘÍBRAM

MIKULOV

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

PRAHA

29.05. - 25.07. a 21.08. - 19.09.

BRNO

Autobusová doprava do Marche a Abruzza

PESARO

2590,-

2590,-

2590,-

X

X

2950,-

2950,-

2950,-

X

2950,-

2860,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

2950,-

NUMANA

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

PORTO RECANATI

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

CUPRA MARITTIMA

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

SAN BENEDETTO D.T.

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

MARTINSICURO

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

ALBA ADRIATICA

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

TORTORETO LIDO

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

COLOGNA SPIAGGIA

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

ROSETO DEGLI ABRUZZI

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

PINETO

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

SILVI MARINA

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

2990,-

3140,-

3140,-

3140,-

3170,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

3190,-

Jednosměrná jízdenka se prodává za 70% ceny. Při spojení dvou i více termínů – příplatek 100 Kč/os.

PRAHA

BRNO

PLZEŇ

BENEŠOV

TÁBOR

CHOMUTOV

ČESKÉ
BUDĚJOVICE

HRADEC
KRÁLOVÉ

KRALOVY
VARY

PÍSEK

MOST

PARDUBICE

OSTRAVA

OLOMOUC

FRÝDEK MÍSTEK

NOVÝ JIČÍN

Autobusová doprava do Puglie

3390,-

3390,-

3390,-

3540,-

3660,-

3660,-

3660,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

29.05. - 25.07. a 21.08. - 12.09.

LIDO DEL SOLE
RODI GARGANICO

3390,-

3390,-

3390,-

3540,-

3660,-

3660,-

3660,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

PESCHICI

3390,-

3390,-

3390,-

3540,-

3660,-

3660,-

3660,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

VIESTE

3390,-

3390,-

3390,-

3540,-

3660,-

3660,-

3660,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

3750,-

info

Jednosměrná jízdenka se prodává za 70% ceny.

V termínech 22.05. – 11.07. a 28.08. – 19.09.2020 zajišťujeme dopravu do Campanie a Calabrie, ceny a volné termíny na dotaz prodej@azzurro.cz.
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Chtějte jinou dovolenou
než ve druhém poschodí...

Dopřejte si skvěle vybavené campingy!
Tento mobilhome najdete v Campingu Sun Beach, str. 29

prostorné mobilhomy s verandou nebo terasou
sportovní zařízení pro každý věk / jejich součástí může být až sedm bazénů
animační programy / dětské kluby a minikluby

,-

,-

Marche

Lazio

Campania

,-

Sirolo
Camping & Club Internazionale
Porto Recanati
Villaggio Paradise Vacanze
Cupra Marittima
Camping Terrazzo sul Mare

Montalto Marina

Baia Domizia

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

,-

9
10

Camping California Village

39
40

13
Peschici

Cologna Spiaggia
Camping Stork
Torino di Sangro
Camping Sun Beach

Villaggio Centro Turistico San Nicola

44

Camping Village Internazionale Manacore

45

Marina di Massa
Camping Italia
Albinia
Camping Village Orbetello

Camping Thurium

71

Vieste
Villaggio Camping Spiaggia Lunga

Toscana

60

Corigliano Calabro

Abruzzo

29

Camping Village Paestum

Calabria

Puglia

25

57

Marina di Eboli

Marina di Pescia Romana
Villaggio Club degli Amici

Camping Baia Domizia

48

Torre Rinalda
31
36

Camping Village Torre Rinalda

55

Gallipoli
Camping La Masseria

55

,-

,-

,-

,-
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Marche
• region imponuje mnoha nádhernými, historickými městečky a vesničkami, snad
každé, které ve vnitrozemí navštívíte, vás uchvátí, nejznámější jsou Loreto, Urbino,
Ascoli Piceno nebo Senigallia
• najdete zde dlouhé písčité i oblázkové pláže, rušná i poklidná letoviska
s typickými křivolakými uličkami
• pobřeží dominují dvě kopcovité přírodní rezervace, jedině zde najdete nádherné
scenérie se svahy spadajícími až do moře a s opuštěnými zátokami, kde se dá
koupat
Nabídka letovisek regionu Marche
Pesaro
Hotel Astoria Beach***

9

Sirolo
Camping Club Internazionale

9

10

Porto Recanati
10

12

Cupra Marittima
Residence I Delfini
Camping Terrazzo sul Mare

12
13

San Benedetto del Tronto
Residence Boomerang
Residence Oltremare
Residence Mediterraneo
Residence Mediterraneo Due
Hotel Mocambo***
Hotel Fenix***
Grand Hotel Excelsior****

13
14
14
14
15
15
15

Marche

Villaggio Paradise Vacanze

11
11
11

San Tommaso Tre Archi
Residence Mare

Numana
Adamo ed Eva Resort

Villaggio Turistico Internazionale
Villaggio Riva Musone
Villaggio I Giardini del Conero

Gabicce Mare
Pesaro

Numana
Porto Recanati
San Tommaso
Tre Archi
Cupra Marittima
San Benedetto
del Tronto

Marche_2020.indd 8
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V

Pesaro

Hotel Astoria Beach***

»» pesaro.azzurro.cz
snídaně

polopenze

plná penze

polopenze
all inclusive

all inclusive

A

06. 06. – 20. 06.

7650

8550

9440

11470

12140

B

20. 06. – 08. 08.

9000

9890

11240

13040

14390

C

08. 08. – 22. 08.

11060

11730

12830

15270

16370

D

22. 08. – 29. 08.

9750

10580

11690

13840

14960

E

29. 08. – 05. 09.

8100

9000

9950

11980

12950

F

05. 09. – 12. 09.

7650

8550

9440

11470

12370

G

12. 09. – 26. 09.

6120

7030

7930

9750

10650

Co potěší:
»» zdarma dítě do 6 let na pokoji se dvěma dospělými
Uvedené slevy nelze kombinovat:
»» sleva 15 % při objednávce do 31.12.2019
»» sleva 10 % při objednávce do 30.04.
»» 4=3 v období 12.09. - 30.09.
»» 7=6 v období 06.06. - 20.06. a 31.08. - 30.09.

Nedávno zrenovovaný hotel ASTORIA BEACH*** (Viale Trieste) leží přímo
u pláže, nedaleko centra letoviska. Klientům je k dispozici recepce, výtah, společenská místnost s TV/SAT, bar, restaurace, bazén, solární terasa se slunečníky
a lehátky, stolní tenis, kulečník, dětský koutek, miniklub, půjčovna kol a parkoviště. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV, trezor, telefon, minibar (Standard na vyžádání, za příplatek), Wi-Fi, klimatizaci a některé balkon (na
vyžádání). Na vyžádání a za příplatek jsou možné i pokoje s výhledem na moře,
pokoje Superior, propojené pokoje nebo prostorné pokoje Family.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně, polopenze, plná penze nebo all inclusive (snídaně formou bufetu, obědy
a večeře výběr z menu, včetně vody) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
U all inclusive je navíc plážový servis a nealkoholický nápoj nebo láhev vína ke stravě.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 9.
»» Slevy 3. a 4. osoba: jako 4. osoba do 6 let ...50%, 6-12 let ... 50%, 12 a výše ...20%. Dítě
jako 3. osoba do 6 let zdarma.
»» Příplatky: parkovací místo 6 €/den, výhled na moře 10 €/pokoj/den, postýlka 6 €/den, minibar 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota 08:00 - 10:00 hod., min. pobyt 7 nocí,
kdykoli v období do 20.06. a od 31.08. min. 3 noci.

Camping Club Internazionale

z Mikulova

900 km

z Dolního Dvořiště

845 km

z Ružinova

885 km

Pesaro - Urbino, dálnice A14 Bologna
- Ancona
Pesaro
Pesaro je jedním z nejdůležitějších přímořských letovisek na Jadranu, které si do
dnešních dnů uchovalo nezaměnitelný ráz.
Za promenádou a zdmi bíle omítnutých hotelů vstoupíte do působivé středověké čtvrti,
nepříliš vzdálené od pobřežních promenád
s výstavními hotely. Nezapomeňte navštívit vévodský palác, pevnost nebo kostel
Sant´Agostino na Corso XI Settembre s pozoruhodnými chórovými lavicemi a nádhernými intarziemi. Pesaro je ideálním místem
pro milovníky pláží a dovolenkových radostí
i pro ty, kteří se rádi potkávají s historií.

charakter pláže
jemný, okrový písek, pozvolný vstup do
moře.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
- hotel*** 1,50 €/os./den
- hotel**** 2 €/os./den

Sirolo
»» sirolo.azzurro.cz
z Mikulova

1042 km

z Dolního Dvořiště

972 km

z Ružinova

1038 km

Ancona Sud - Osimo, dálnice A14
Bologna - Ancona
Osimo Stazione
Sirolo představuje nejzajímavější oblast Riviéry del Conero, je proslulé krásnými a malebnými romantickými plážemi. Známá je pláž
Le Due Sorelle obklopena mohutnými bílými
skalisky. Přímo v centru městečka se nachází
krásné náměstí s panoramatickým výhledem
na moře. Okolí je opravdovým klenotem
historie, nachází se zde jedno z nejvýznamnějších evropských poutních míst - Loreto
s rodným domkem Panny Marie přeneseným
na toto místo anděly. V blízkém Castelfidardu
můžete navštívit muzeum harmonik.

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

A

Jedinečně situovaný camping CLUB INTERNAZIONALE se nachází blízko pláže a 250 m od
historického centra letoviska. Camping je vhodný pro klidnou rodinnou dovolenou. Klienti mají
k dispozici bazén se solární terasou, miniklub (cca 01.06. - 07.09.), dětské hřiště, víceúčelové
hřiště, stolní tenis, půjčovnu kol (za poplatek), restauraci, pizzerii, bar, společenskou místnost
s TV, prádelnu (na žetony), internet a Wi-Fi. Bungalowy jsou pěkně a účelně vybaveny, mají
vlastní sociální zařízení, trezor, verandu s venkovním posezením a parkovací místo. Typ Baita
má výhled na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (33 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem.
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16. 05. – 30. 05.

Baita bilo 4

Cottage trilo 5

10360

12660

B

30. 05. – 13. 06.
19. 09. – 26. 09.

11510

13820

C

13. 06. – 27. 06.
12. 09. – 19. 09.

13130

17270

D

27. 06. – 04. 07.

16450

21020

E

04. 07. – 11. 07.

18280

22850

F

11. 07. – 18. 07.
05. 09. – 12. 09.

21700

26270

G

18. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

29230

40480

H

01. 08. – 22. 08.

31480

42730

I

29. 08. – 05. 09.

27420

34270

»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 9.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 5 €/os., na vyžádání při rezervaci, půjčovna kol 5 €/den, polopenze 25 €/os./den, plná penze 40 €/os./den, děti
do 8 let sleva 30%.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020:
- campingy 0,50 €/os./den
Taxa bude vyžadována v období 01.04. –
30.09., děti do 3 let zdarma.
Sirolo

Marche

9
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Numana

Adamo ed Eva Resort

»» numana.azzurro.cz
z Mikulova

bilo 4

trilo 6

A

23. 05. – 30. 05.
05. 09. – 12. 09.

10130

12660

B

30. 05. – 13. 06.

17090

19850

C

13. 06. – 20. 06.

19100

22370

D

20. 06. – 27. 06.

21610

24880

E

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

24880

28900

F

04. 07. – 11. 07.

25630

29660

G

11. 07. – 18. 07.

27650

31420

H

18. 07. – 25. 07.

29910

32670

I

25. 07. – 01. 08.

31920

34680

J

01. 08. – 08. 08.

36610

39330

K

08. 08. – 22. 08.

39330

42050

L

29. 08. – 05. 09.

17340

21360

980 km

z Dolního Dvořiště

925 km

z Ružinova

965 km

Loreto - Porto Recanati, dálnice A14
Ancona - Pescara
Porto Recanati (10 km)
Typické prázdninové letovisko, vybudované
na pobřeží Jaderského moře, se nachází nedaleko od historicky zajímavých míst jako je
andělské Loreto, Macerata či na kopci tyčící
se Sirolo, odkud je nádherný výhled na celou
oblast. Numana se rozděluje na Numana Alta,
což je vrchní a starší část města, a na Numana
Bassa, což je spodní a novější část. Městečko
se nachází přímo v srdci národního parku Conero, jehož masív je typickou dominantou kraje. Pobřeží a okolní pláže jsou držiteli Modré
vlajky Evropské unie za příkladnou čistotu.

charakter pláže
kamínková, volná nebo placená, po prvních
metrech prudší vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020:
- campingy 1 €/os./den
Taxa bude vyžadována v období 01.04. –
30.09., děti do 3 let zdarma.
Numana

ADAMO ED EVA RESORT (Via Costa Verde) je nedávno vybudovaný komplex vilek různě
vzdálených od pláže. Je obklopen zelení a poskytuje nádherný výhled na přírodní park Conero.
Klientům nabízí recepci s Wi-Fi, bazén pro dospělé a dětský bazén se slunečníky a lehátky
(omezený počet), minimarket, bar, půjčovnu kol a masáže (za poplatek), dětské a víceúčelové
hřiště a hlídané parkoviště. Klubová karta (06.06. - 05.09.) zahrnuje miniklub, animace, aerobik
a aqua aerobik, sportovní a zábavné aktivity. Vilky jsou vybudované z moderních a ekologicky
šetrných materiálů, apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, pračku, klimatizaci, terasu nebo
zahrádku v přízemí s venkovním posezením a parkovací místo. Ve vzdálenosti cca 700 m se
nachází nově vybudované moderní golfové hřiště (vstup na vyzkoušení zdarma).
»» Vzdálenost od: pláže 500 - 800 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (55 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Porto Recanati

Co potěší: (slevy nelze kombinovat)
»» sleva 30 % při objednávce do 31.12.2019
»» sleva 25 % při objednávce do 31.01.
»» sleva 20 % při objednávce do 31.03.
»» sleva 15 % při objednávce do 30.04.
»» sleva 10 % při objednávce do 29.05.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klubová karta.
»» Povinné poplatky na místě: 70 €/apt./týden (spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace, ložní prádlo a ručníky, plážový servis, závěrečný úklid), pobytová
taxa viz str. 10.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: půjčovna kol 35 €/týden, 2. plážový servis cca 10 €/den.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 20:00 hod. / sobota do 09:30 hod.

Villaggio Paradise Vacanze

»» portorecanati.azzurro.cz
z Mikulova

990 km

z Dolního Dvořiště

935 km

z Ružinova

975 km

Loreto - Porto Recanati, dálnice A14
Ancona - Pescara
Porto Recanati
Malebné letovisko s krásnou pobřežní
promenádou s původními domy a bohatou historií nabízí svým návštěvníkům jak
odpočinek a sportovní vyžití, tak možnost
zhlédnutí zajímavých expozic na starověkém hradě. Večer město ožívá bezpočtem
restaurací, barů, pizzerií a diskoték.

charakter pláže
oblázky, volná i privátní, pozvolný vstup do
moře.

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020:
- campingy 0,50 €/os./den.
Taxa bude vyžadována v období 01.05. –
30.09., děti do 10 let zdarma.
Porto Recanati
Deluxe
Villaggio PARADISE VACANZE (Via Santa Maria in Potenza) leží na prostorném
pozemku o rozloze 4 ha, cca 1 km od centra letoviska. Jeho součástí je bazén (v provozu 16.06. - 01.09.) pro dospělé a dětský bazén, vířivka (za poplatek), recepce
s Wi-Fi, trezor, restaurace, bar, dětské hřiště, volejbalové a fotbalové hřiště, běžecká
dráha, barbecue, půjčovna kol (za poplatek) a parkoviště. K dispozici jsou animace
a sportovní aktivity (01.08. - 31.08.), pračka a sušička (na žetony) a obousměrný
transfer na placenou pláž. Mobilhomy jsou funkčně vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení, TV, klimatizaci a venkovní posezení. Typ Minor má 21 m², Standard 24 m²,
Superior 24 m² a oproti typu Standard je novější, Deluxe 35 m². Na vyžádání jsou
k dispozici bezbariérové mobilhomy.

10
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»» Vzdálenost od: pláže 600 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
případně s gaučem vhodným pro dítě (Standard a Superior) nebo 2 děti (Deluxe)
a kuchyňským koutem.

Minor 4

Standard 5

Superior 5

Deluxe 6

A

25. 04. – 23. 05.
29. 08. – 19. 09.

6790

7900

9900

10130

B

23. 05. – 27. 06.

7140

8380

10020

10490

C

27. 06. – 11. 07.

8800

9640

10520

10860

D

11. 07. – 25. 07.

9600

10490

12630

13020

E

25. 07. – 01. 08.

10740

11570

13710

14180

F

01. 08. – 08. 08.

14280

15770

17770

18610

G

08. 08. – 15. 08.

17880

20160

22110

23250

H

15. 08. – 22. 08.

14280

16470

18030

19180

I

22. 08. – 29. 08.

10850

12040

14180

15360

Co potěší:
»» sleva 9 % při objednávce do 24.04.
»» sleva 10 % na plážový servis zakoupený na místě
V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pobytová taxa viz str. 10.
Vratná kauce: 50 €.
K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os., na vyžádání při rezervaci, polopenze 30
€/os./den, plná penze 40 €/os./den, děti 3-7 let sleva 50%, půjčení kola 10 €/den, 30 €/
týden, pračka 3 €/vyprání, sušička 1 €/30 min.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 21 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 23:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli,
kratší pobyt za poplatek.
»»
»»
»»
»»

28.11.2019 18:24:00

Porto Recanati

Villaggio Turistico Internazionale, Riva Musone, I Giardini del Conero

»» portorecanati.azzurro.cz
PORTO RECANATI

Turistico Internazionale

více na azzurro.cz
»»residence MADONNA PONTE (Fano)

I Giardini del Conero

Residence se nachází přímo u pobřeží a od pláže je oddělena parkem s dětským hřištěm. Svým
charakterem je celý komplex vhodný pro rodinnou dovolenou a pro ty, kteří rádi během dovolené sportují. Najdete zde tenisové kurty, hřiště,
venkovní prostory pro aerobik, restauraci, bar
a supermarket. Klientům je k dispozici recepce,
výtah a parkoviště. Apartmány mají TV a balkon
s výhledem na moře. Nedaleko residence vede
železniční trať, která však díky speciální konstrukci budovy nemá velký rušivý efekt.

Riva Musone

Více informací najdete na
fano.azzurro.cz
»»villaggio TURISTICO TIBICECO (Pedaso)
Turistico Internazionale

Riva Musone

Turistico Internazionale

Tyto sousedící apartmánové a vilové komplexy se nachází přímo u privátní pláže a cca
2 km od centra letoviska. V blízkosti villaggií je klientům k dispozici recepce ubytovatele s přístupem na Wi-Fi, supermarket, klimatizovaná restaurace a pizzerie, prádelna (na
žetony). Villaggio TURISTICO INTERNAZIONALE má bazén pro dospělé a dětský
bazén (v provozu 01.06. - 12.09.). Moderně vybavené apartmány jsou většinou mezonetové (mimo typ A), samostatné vilky typu D jsou přízemní. Všechny apartmány mají vlastní
sociální zařízení, TV, zahrádku s venkovním posezením a parkovací místo. Typ D má dvojí
sociální zařízení, myčku a pračku. Villaggio RIVA MUSONE je komplex vilek (každá má
4 apartmány), který poskytuje rodinám větší soukromí. Všechny vilky jsou mezonetové
a luxusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, privátní zahradu a parkovací místo. Villaggio I GIARDINI DEL CONERO je tvořeno komplexem řadových vilek.
Všechny apartmány jsou mezonetové a velmi vkusně zařízené, mají vlastní sociální zařízení
(typ H dvojí), TV, klimatizaci, zahrádku a parkovací místo.

»» Vzdálenost od: pláže 50 - 200 m Turistico Internazionale, 200 m Riva Musone, 300 m
I Giardini del Conero; od ubytovací kanceláře 20 m Turistico Internazionale, 400 m Riva
Musone, 450 m I Giardini del Conero.
»» mono (30 m²) - obývací pokoj se dvěma lůžky, dalším výsuvným lůžkem a kuchyňským
koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem (určeno pro max. 4 osoby).
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» quadri (100 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

RIVA MUSONE

I GIARDINI DEL CONERO

A mono 3

B bilo 4

C trilo 6

D quadri 8

E trilo 6

G bilo 4

H trilo 6

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

8270

12090

13690

22450

14560

12710

17150

B

13. 06. – 27. 06.

13220

20070

22280

35980

23740

21170

27170

C

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

15670

22520

25210

41130

27170

23990

30350

D

04. 07. – 01. 08.

19060

26630

30030

49090

32640

28460

36030

E

01. 08. – 08. 08.

21850

32000

36620

56280

39320

35080

43950

F

08. 08. – 22. 08.

23130

33410

38290

58850

40990

36620

45750

G

29. 08. – 05. 09.

10610

16160

18010

29360

19240

17020

22200

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce do 31.03. (mimo období F)
»» 7=6 v období A
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis, klimatizace (mimo Turistico Internazionale).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (typ A), 70 € (B, G), 80 € (C, E), 90
€ (H), 135 € (D), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 10.
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Více informací na
pedaso.azzurro.cz
»»residence CLUB LE TERRAZZE
(Grottammare)

TURISTICO INTERNAZIONALE

A

Villaggio se rozprostírá ve svahu, jeho pozice
zajišťuje nádherné výhledy a soukromí. Klientům nabízí bazén s dětskou a hydromasážní
částí a zároveň panoramatickou solární terasu
s lehátky. K dispozici mají klienti Wi-Fi, stolní tenis, stolní fotbal, hřiště na volejbal, půjčovnu kol,
dětské hřiště, barbecue a prádelnu. Apartmány
jsou vybaveny TV, trezorem, klimatizací (mimo
typ B), terasou nebo zahrádkou a vyhrazeným
parkovacím místem. Podél pláže vede železniční trať, která však nemá velký rušivý efekt
a klienti ji podchází cestou přímo z villaggia.

»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: postýlka (namísto jednoho lůžka v apartmánu) 25 €/týden, ložní prádlo
7 €/os., ručníky 6 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (pouze Riva Musone), na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod., I Giardini del
Conero příjezd/odjezd neděle.

Velmi oblíbená residence se nachází přímo u promenády a cca 500 m od centra. Klientům je k dispozici recepce, bar, restaurace, zahrada s dětským
koutkem, posilovna, prádelna, garáž (za poplatek),
parkoviště a privátní pláž. Klubová karta umožňuje
využití bazénu pro dospělé, dětského bazénu, bazénu s hydromasáží a plážového servisu. V sezóně
jsou pořádány animace, sportovní kurzy, aqua aerobik, baby, mini a juniorklub. Apartmány mají fén,
telefon, klimatizaci, trezor, mikrovlnnou troubu, TV/
SAT, balkon nebo terasu. Za residencí vede železniční trať, která ale nemá velký rušivý efekt.
Více informací na
grottammare.azzurro.cz

Marche
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San Tommaso
Tre Archi

Residence Mare

»» santommasotrearchi.azzurro.cz
z Mikulova

1083 km

z Dolního Dvořiště

1023 km

z Ružinova

1056 km

Loreto, dálnice A14 Bologna - Ancona
Porto Recanati (20 km)
San Tommaso Tre Archi je malé příjemné letovisko nacházející se cca 3 km od rušného
a historického centra přímořské vesničky
Porto Sant’Elpidio, spadá pod provincii
Fermo, jenž je zároveň i městečko, které je
vzdáleno cca 10 km. San Tommaso Tre Archi
je ideálním místem pro ty, kteří chtějí strávit
příjemnou a klidnou dovolenou, daleko od
hluku a masového turistického ruchu, ale
zároveň ideální pro objevování a obdivování
regionu Marche, nedaleko se nacházejí zajímavá místa jako je Macerata, Ascoli Piceno,
Loreto nebo nádherné jeskyně Frasassi.

charakter pláže

Velmi dobře situovaná residence MARE (Via Ugo La Malfa) se nachází u promenády,
cyklistické stezky a volné pláže. Komplex je vedený přímo majiteli a jeho součástí je
bazén s lehátky a plážovými křesílky, recepce, bar s Wi-Fi, restaurace, pizzerie, dětské
hřiště, hřiště na malou kopanou, petanque, stolní tenis a animace s programy. Nejbližší
supermarket a obchody jsou vzdáleny cca 200 m od residence, bary a restaurace pak
cca 800 m. Všechny apartmány jsou jednoduše a účelně vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení, TV, klimatizaci, parkovací místo a venkovní posezení dle typu apartmánu na
balkoně nebo terase. Apartmány se nachází v přízemí nebo 1. patře a mají boční nebo
přímý výhled na moře, typ bilo a trilo v přízemí má výhled do zahrady. Za residencí ve

oblázková, volná i placená, pozvolný vstup
do moře.

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020:
- apartmány 0,50 €/os./den
Taxa bude vyžadována v období 15.06. –
31.08., děti do 3 let zdarma.
San Tommaso Tre Archi

»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Možnost přistýlky v ložnici.
»» trilo (30 - 50 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně patrovou postelí (trilo 6),
ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Možnost přistýlky (trilo
4 s balkonem).

s výhledem
přízemí s výhledem přízemí s výhledem s bočním výhledem s přímým výhledem s bočním výhledem s přímým výhledem
do zahrady bilo 2 do zahrady trilo 4
na moře trilo 4
na moře trilo 4
na moře trilo 4
na moře trilo 6
na moře trilo 6
A

02. 05. – 20. 06.
29. 08. – 12. 09.

6580

7900

9470

10260

11050

12370

13680

B

20. 06. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

12270

14360

16190

17760

19580

20890

22190

C

25. 07. – 22. 08.

15420

18250

22360

24420

25700

30840

33410

Co potěší:
»» zdarma přistýlka pro děti do 4 let
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 25 € (kuchyňský kout uklízí klienti sami,
jinak za poplatek 25 €), pobytová taxa viz str. 12.

Cupra Marittima

vzdálenosti cca 100 m vede železniční trať, která však díky speciální konstrukci domu
nemá velký rušivý efekt.

»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 70 €/týden (bilo, trilo 4 s přímým výhledem na moře), ložní prádlo a ručníky 10 €/os., zapůjčení slunečníku a 2 lehátek 50-70 €/týden (vratná kauce
50 €), vše na vyžádání při rezervaci, prádelna 3 €/vyprání.
»» Zvířata: povolena (mimo pláž), na dotaz, za poplatek 25 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

RESIDENCE I DELFINI

»» cupramarittima.azzurro.cz
z Mikulova

1103 km

z Dolního Dvořiště

1045 km

z Ružinova

1096 km

Pedaso, dálnice A14 Ancona - Pescara
Cupra Marittima
Městečko Cupra Marittima má překvapivě
dlouhou historii jako lázeňské letovisko.
Procházka po nábřežní promenádě ukáže
velké množství secesních vil v zahradách,
které zde byly vybudovány jako letní sídla
vlivných rodin. V podobném duchu jsou zde
vystavěny i nevelké hotýlky. Nad přímořským
letoviskem se na kopci tyčí stará vesnička
Marano, obydlená již jen několika málo rodinami, nyní již splývající se zástavbou Cupra
Marittima a lákající k večerním romantickým
procházkám.

bilo 4

trilo 6

přízemí trilo 6

A

18. 04. – 06. 06.

5670

7400

7400

B

06. 06. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

5670

7400

7990

C

13. 06. – 20. 06.

6660

7900

9330

D

20. 06. – 27. 06.

9550

11750

14270

charakter pláže

E

27. 06. – 04. 07.

14150

17200

23360

jemný písek, pozvolný vstup do moře.

F

04. 07. – 11. 07.

16370

19700

23360

G

11. 07. – 18. 07.

17200

21080

24520

H

18. 07. – 25. 07.

18310

23300

24520

I

25. 07. – 01. 08.

17200

22190

24520

J

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

21850

25120

27010

K

08. 08. – 22. 08.

27580

33040

35390

L

29. 08. – 05. 09.

9130

10120

11740

pobytová taxa
Výše taxy pro rok 2020:
- apartmány 0,70 €/os./den
Taxa bude vyžadována v období
01.07. - 31.08., děti do 14 let zdarma.
Cupra Marittima

Residence I DELFINI (Via Kennedy) se nachází kousek od pláže a nedaleko centra. Klientům
je k dispozici recepce s Wi-Fi, výtah, střešní bazén se solární terasou a lehátky, kryté parkovací místo (na vyžádání, za poplatek) a půjčovna kol (za poplatek). Všechny apartmány jsou
prostorné a moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, pračku, TV/SAT, klimatizaci,
trezor, žehličku a balkon, některé apartmány bilo také myčku (na vyžádání). K dispozici jsou
také apartmány v přízemí s bezbariérovým přístupem nebo typy Comfort a Superior s lepším
vybavením nebo dalšími službami (více na azzurro.cz). V blízkosti residence vede železniční trať,
která však nemá velký rušivý efekt.
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»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Co potěší:
»» sleva 5 % při objednávce 3 a více týdnů
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 20 €), pobytová taxa viz str. 12.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: přistýlka 30 €/týden, ložní prádlo nebo ručníky 5 €/os., plážový
servis 30 €/týden (červen, září), 55 € (červenec), 70 € (srpen), garáž 30 €/týden (červen, září), 70 € (červenec), 90 € (srpen), vše na vyžádání při rezervaci,
půjčovna kol 20 €/týden.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena (max. 1 zvíře), na dotaz, za poplatek 70 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 18:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

28.11.2019 18:24:03

Cupra Marittima

Camping Terrazzo sul Mare

»» cupramarittima.azzurro.cz
Cupra Marittima

více na azzurro.cz
»»residence LE INDIE, LE AMERICHE
(Cupra Marittima)
Le Americhe

Velmi pěkný camping TERRAZZO SUL MARE (Via Adriatica Nord) se nachází v terasovitém terénu s panoramatickým výhledem na moře. Klientům je k dispozici recepce,
Wi-Fi, bar, bazén s lehátky, dětské hřiště, stolní tenis, prádelna (na žetony) a parkoviště.
Nedaleko villaggia se nachází obchody, restaurace a tenisové kurty. Ubytování je zajištěno
ve zděných nebo dřevěných (typ N) bungalowech a mobilhomech. Všechny mají vlastní
sociální zařízení (typ F dvojí), klimatizaci a venkovní posezení. Typ A má vstup do koupelny
z vlastní terasy. Typ N má bezbariérový přístup a většinou výhled na moře.

»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a případně nad ní vyvýšeným lůžkem (typ
B) a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou a případně patrovou postelí (typ C), obývací pokoj (mimo
typ F) bez gauče (typ C), s rozkládacím dvougaučem (typ D) nebo se dvěma lůžky (typ
E) a kuchyňským koutem (typ F na venkovní verandě).
»» trilo, mobilhome - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma případně třemi (typ
H) lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

A mono 2

B mono 3

C/D bilo 3/4

E/F bilo 4

mobilhome
trilo 4

G trilo 4

H trilo 5

N trilo 4

A

25. 04. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

5920

6450

7240

8290

9340

9610

10130

11970

B

13. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

7700

8490

9270

10310

11230

11490

12790

15010

C

27. 06. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

10840

11620

12930

13710

15280

15540

16840

19060

D

25. 07. – 01. 08.

12140

13190

14750

15800

17630

18150

19710

22190

E

01. 08. – 22. 08.

13570

15280

16730

17780

20810

21070

22790

24370

»» V ceně: pronájem ubytovací jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, závěrečný úklid, ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 12.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: přistýlka (typ E a N) 1140 Kč/týden (v období A-B), 1500 Kč (C-D),
2100 € (E), postýlka 600 Kč/týden, ručníky 10 €/os., plážový servis 25 €/týden (červen

a září), 35 € (červenec), 80 € (srpen), vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena (mimo mobilhome), na dotaz, za poplatek 15 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 13:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 08:30 hod., min. pobyt 7
nocí, v období 01.08. - 22.08. min. 14 nocí.

Residence Boomerang

D

Le Indie

Nově vybudované residence se nachází nedaleko pláže a blízko centra s obchody a restauracemi. Residence Le Indie leží v severní části
letoviska, disponuje výtahem, úschovnou kol
a privátním parkovištěm. Residence Le Americhe
leží v jižní části letoviska, má výtah a úschovnu
kol. Apartmány jsou moderně vybavené, mají TV,
pračku, klimatizaci a prostorný balkon, některé
s výhledem na moře. Před oběma residencemi
vede železniční trať, díky konstrukci budov však
nemá velký rušivý efekt.
Více informací najdete na
cupramarittima.azzurro.cz

San Benedetto
del Tronto
»» sanbenedettodeltronto.azzurro.cz
z Mikulova

1113 km

z Dolního Dvořiště

1055 km

z Ružinova

1106 km

San Benedetto del Tronto, dálnice A14
Ancona - Pescara
San Benedetto del Tronto

bilo 4 / trilo 4

bilo 5

trilo 5

06. 06. – 20. 06.
05. 09. – 19. 09.

8880

9700

10530

B

20. 06. – 27. 06.

11420

13060

14690

C

27. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

14690

16320

17950

D

04. 07. – 01. 08.

19580

21220

22850

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

24090

25700

27310

F

08. 08. – 22. 08.

A

28910

30520

32130

San Benedetto del Tronto je jedním z nejvyhledávanějších letovisek Jadranské riviéry.
Návštěvníkům nabízí nejen své zachovalé
historické centrum, ale především nádhernou palmovou promenádu. Na osm tisíc
těchto palem bylo vysázeno již na začátku
20. století a dalo název celé oblasti. Udržované čisté pláže s jemným pískem, průzračnou
vodou a pozvolným vstupem do moře byly
i v loňském roce oceněny Modrou vlajkou
Evropské unie. Letovisko obklopuje kopcovitá krajina s malými středověkými městečky,
která jsou ideálními místy pro výlety.

charakter pláže
zlatavě bílý jemný písek, pozvolný vstup do
moře.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA - 10 nocí
06. 06. – 20. 06.
05. 09. – 19. 09.

Residence BOOMERANG (Lungomare Rinascimento) se nachází nedaleko pláže a přímo na promenádě s restauracemi, obchody a bary, od historického centra je vzdálená cca 3 km. Klientům je
k dispozici recepce s Wi-Fi, výtah, půjčovna kol, prádelna (na mince) a oplocené parkoviště (cca 100
m). V blízkosti residence jsou tenisové kurty, sportovní hala, atletický areál a cca 500 m je veřejný bazén. Všech 23 menších apartmánů je vkusně a jednoduše vybaveno, mají vlastní sociální zařízení (typ
trilo dvojí), mikrovlnnou troubu, TV a balkon s přímým (pouze bilo 5) nebo bočním výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a případně dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

Marche_2020.indd 13

13160

14310

15460

Co potěší:
»» sleva 10 % při objednávce tří a více týdnů
»» sleva 5 % v období 27.06. - 29.08. při objednávce do 31.03.
»» zdarma lehátko na pláži při objednávce do 31.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
postýlka na vyžádání, plážový servis (2x typ trilo 5), pobytová taxa, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 € (bilo), 50 € (trilo).
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 10 €/os. (na vyžádání při rezervaci),
prádelna 5 €/vyprání, lehátko navíc 5 €/den, 25 €/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 23:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
- apartmány 1-1,50 €/os./den
- hotel*** 1,50 €/os./den
- hotel**** 2 €/os./den
Taxa byla vyžadována v období 01.06. 31.08., děti do 12 let včetně zdarma.

Marche
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San Benedetto
del Tronto

Residence Oltremare, Mediterraneo, Mediterraneo Due

D

»» sanbenedettodeltronto.azzurro.cz
San Benedetto del Tronto

více na azzurro.cz
»»residence AZZURRA
(San Benedetto del Tronto)
Mediterraneo

Residence leží v blízkosti pláže i obchodů, restaurací a barů. Residence má k dispozici bazén, výtah a vlastní parkoviště, apartmány jsou
vybaveny trezorem. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení (typ trilo dvojí), TV SAT,
Wi-Fi, pračku, trezor, klimatizaci a balkon, terasu
nebo zahrádku.

Oltremare

Oltremare

»»residence SEASIDE
(San Benedetto del Tronto)

Velmi pěkný residenční komplex se skládá
z hlavní budovy s výtahem a nízké dlouhé budovy podél bazénu. Residence se nachází nedaleko
pláže a klientům nabízí bazén a kryté parkoviště.
V bezprostřední blízkosti residence je restaurace,
bar a supermarket. Apartmány jsou rozmístěny
okolo bazénu, jsou jednoduše a účelně zařízeny, mají TV, klimatizaci a pračku (pouze některé)
a balkon.

»»residence IL CIELO
(San Benedetto del Tronto)

Oltremare

Mediterraneo Due

Luxusní residence OLTREMARE (Via Cimarosa) se nachází pár kroků od pláže a cca
3,5 km od centra. Klientům je k dispozici bazén s hydromasážní částí a solární terasou,
bar, Wi-Fi, dětský koutek, výtah, oplocené parkoviště (za poplatek) a možnost půjčení
kol (za poplatek). Apartmány mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci (za poplatek),
trezor, pračku, myčku, TV SAT, Wi-Fi, telefon a balkon nebo terasu. Oblíbená residence
MEDITERRANEO (Via dei Mille) se nachází blízko pláže, má recepci, bazén s hydromasážní částí a solární terasou, bar, dětský koutek, Wi-Fi, možnost půjčení kol a oplocené
parkoviště (za poplatek). Protější residence MEDITERRANEO DUE s apartmány typu
bilo 4 nabízí klientům využití všech služeb residence Mediterraneo. Apartmány mají vlastní, zpravidla dvojí sociální zařízení (mimo bilo 4), klimatizaci (za poplatek), trezor, telefon,
pračku, myčku, TV, balkon nebo prostornou terasu. Apartmány typu bilo 5 a trilo jsou
mezonetového typu s dvojím sociálním zařízením, některé se sestupným patrem v polosuterénu (typ C6B).

»» Vzdálenost od: pláže 30 m privátní, 100 m volná Mediterraneo, 150 m volná Oltremare; ubytovací kanceláře v objektech Oltremare a Mediterraneo, 90 m Mediterraneo Due.
»» mono - obývací pokoj s výklopnou manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí a případně s rozkládacím křeslem, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem (někde rozkládací patrová postel) a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí nebo
samostatným lůžkem a rozkládacím křeslem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
Přesný popis na vyžádání nebo na azzurro.cz.

OLTREMARE

Residence leží v klidné zóně letoviska 130 m od
pláže, ve stejné blízkosti se nachází supermarket, bary, restaurace a jiné obchody. Residence
disponuje výtahem a parkovacím místem pro typ
bilo. Všechny apartmány jsou nedávno zrekonstruované a mají TV/SAT, pračku, trezor, Wi-Fi
a balkon, terasu nebo zahrádku s venkovním
posezením. Typ mono se nachází ve 4. nejvyšším
patře a má navíc klimatizaci.
Více informací najdete na
sanbenedettodeltronto.azzurro.cz
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A mono 2

B4B bilo 3

B4A bilo 4

B trilo 5

MEDITERRANEO
C6C trilo 6 C6B trilo 6

B bilo 4

B bilo 5

MED. DUE

C6B trilo 7 C6A trilo 6

B bilo 4

A

04. 04. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

6580

7900

10530

11840

13160

15790

7900

8950

9740

11050

7900

B

13. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

9140

10440

13060

15670

18280

20890

9210

10530

11840

13160

9210

C

27. 06. – 04. 07.

13060

14360

16970

19580

22190

24810

11750

14360

15670

18280

11750

D

04. 07. – 11. 07.

15670

18280

20890

23500

26110

28720

11750

14360

15670

18280

11750

E

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

15670

18280

20890

23500

26110

28720

15670

18280

20630

23240

15670

F

01. 08. – 08. 08.

19110

21850

24580

30040

32770

36860

19580

22190

25850

28720

19580

G

08. 08. – 22. 08.

24580

27310

32770

38230

40960

45060

25440

28270

32130

37270

25440

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (mono, bilo), 50 € (bilo 5, trilo),
pobytová taxa viz str. 13.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 50 €/týden, postýlka 30 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., klima-

tizace 40 €/týden, parkovací místo 40 €/týden, plážový servis 45-100 €/týden, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 19:30 hod. / sobota do 10:00 hod.

28.11.2019 18:24:07

V

Hotel Mocambo***

D

Velmi elegantní hotel MOCAMBO*** (Via Cimarosa) se nachází v jižní části letoviska nedaleko promenády,
privátní pláže i obchůdků, kaváren a restaurací. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, výtah, restaurace,
bazén s hydromasáží, posilovna, animace a miniklub, půjčovna kol (omezená kapacita) a privátní parkoviště.
Všechny pokoje jsou pěkně a komfortně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, fén, Wi-Fi, klimatizaci, telefon, trezor, TV a balkon. Pokoje De Luxe se nachází v 5. patře, jsou prostornější a mají balkon s výhledem na
moře, pokoje s bezbariérovým přístupem jsou umístěny v 1. patře hotelu (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 80 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

plná penze

A

27. 06. – 04. 07.

11510

12410

B

04. 07. – 11. 07.

12230

13130

C

11. 07. – 01. 08.

12770

13670

D

01. 08. – 08. 08.

13810

14750

E

08. 08. – 22. 08.

16550

17490

F

22. 08. – 29. 08.

14720

15660

»» sanbenedettodeltronto.azzurro.cz
San Benedetto del Tronto

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr z menu, 1/2 l vody) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 13.
»» Slevy 3. a 4. osoba: do 3 let ...70%, 3-15 ...50%, 16 let a výše
...10%.
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. 450 Kč/den, pokoj
De Luxe 600 Kč/pokoj/den, oběd nebo večeře navíc 20 €/os.
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 12:00 - 23:00 hod. / kdykoli do 10:00
hod., min. pobyt 3 noci. Pozdější odjezd za poplatek 50 €. Ceny
v období 23.05. - 27.06. a 29.08. - 19.09. najdete na azzurro.cz.

HOTEL Fenix***

více na azzurro.cz
»»hotel ALTIS*** (San Benedetto del Tronto)

D
polopenze

plná penze

13. 06. – 04. 07.

10520

11420

B

04. 07. – 01. 08.

12770

13670

C

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

13850

14210

D

08. 08. – 15. 08.

17170

18230

E

15. 08. – 22. 08.

16220

17080

F

29. 08. – 05. 09.

11950

12620

A

Rodinný hotel FENIX*** (Via G. Martucci) se nachází v příjemné zóně nedaleko pláže. Klientům je k dispozici
recepce, bazén s lehátky, klimatizovaná restaurace, bar, výtah, Wi-Fi, půjčovna kol, společenská místnost s TV,
knihovnou, kulečníkem a stolními hrami, dětský koutek a privátní parkoviště (za poplatek, omezená kapacita). Cca
600 m od hotelu se nachází veřejné parkoviště. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, telefon,
trezor, Wi-Fi, TV, ledničku a balkon. Hotel má k dispozici také pokoje s bezbariérovým přístupem (na vyžádání).
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

polopenze

San Benedetto
del Tronto

»»hotel CRISTALL*** (San Benedetto del Tronto)

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr z menu včetně vody, salátový bar)
na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 13.
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. 600 Kč/den,
parkovací místo 35 €/týden.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 4-9 let ...50%, 10-15 let ...30%, 16 let
a výše ...15%. Dítě do 4 let povinně 20 €/den (vč. postýlky).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek
20 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do
10:00 hod., min. pobyt 5 nocí.

Grand Hotel Excelsior****

Rodinný hotel leží na promenádě, jen pár kroků od
lunaparku a supermarketu, v blízkosti se nachází
různá sportoviště. Hotel nabízí klientům recepci, výtah, klimatizovanou restauraci, bar, společenskou místnost s TV, Wi-Fi, bazén s dětskou
a hydromasážní částí, solární terasu, privátní pláž,
parkoviště, animace, dětské hřiště a posilovnu.
Všechny pokoje mají fén, TV, trezor, telefon, WiFi, chladničku, klimatizaci a balkon s výhledem na
moře, pokoje Deluxe s přímým. Na vyžádání jsou
bezbariérové pokoje (typ Deluxe).

D

Rodinný hotel se nachází kousek od privátní
pláže a nedaleko centra. Klientům je k dispozici
recepce, výtah, klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV, zahrada s dětským hřištěm, půjčovna kol a privátní oplocené parkoviště
vzdálené cca 300 m. Všechny pokoje jsou nedávno zrenovované, mají fén, klimatizaci, Wi-Fi,
telefon, trezor, TV, minibar (za poplatek) a balkon,
některé s výhledem na moře (za příplatek). Hotel
disponuje mj. bezbariérovými pokoji.
»»hotel INTERNATIONAL****
(San Benedetto del Tronto)

Standard

Luxusní Grand Hotel EXCELSIOR**** (Viale Rinascimento) se nachází v první řadě u palmové promenády a pár kroků od privátní pláže. Klientům nabízí recepci, dva
výtahy, bazén pro dospělé a dětský bazén, Wi-Fi, pianobar, biliard, společenský sál
s TV, klimatizovanou restauraci, prostornou zahradu, petanque, půjčovnu kol a privátní parkoviště nebo garáž (za poplatek). Klientům je k dispozici wellness centrum na
střeše hotelu (vstup zdarma, procedury za příplatek) s vnitřní a vnější vířivkou, saunou
a tureckou lázní a solární terasou. Pro děti hotel nabízí dětské hřiště na pláži, animace, stolní tenis a Play Station. Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
Wi-Fi, trezor, telefon, fén, klimatizaci a většina balkon (pokoje bez balkonu se slevou),
některé s přímým výhledem na moře. V pátém patře hotelu se nachází pokoje Suite
Panoramica a Suite Wellness (více na azzurro.cz). Na vyžádání jsou pokoje typu Superior s bezbariérovým přístupem, hotel disponuje vozíkem JOB.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.
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Superior Panoramica

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

A

20. 06. – 27. 06.

14000

14840

15690

16530

B

27. 06. – 25. 07.

15690

16530

17370

18210

C

25. 07. – 01. 08.

16960

17840

18720

19600

D

01. 08. – 08. 08.

18690

19580

20460

21350

E

08. 08. – 22. 08.

20710

21600

22480

23370

F

22. 08. – 29. 08.

17120

17980

18830

19680

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr z menu bez nápojů, salátový bar) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis,
klimatizace, delegát.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 13.
»» Slevy 3. a 4. osoba: do 2 let ...80%, 2 roky ...50%, 3 roky ...40%, 4-9 let ...30%, 10 let
a výše ...10%.
»» Příplatky: garáž 10 €/den, na vyžádání při rezervaci, lehátko na pláži 5 €/den.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 12:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. Ceny v období 25.04.
- 20.06. a 29.08. - 26.09. najdete na azzurro.cz.

Moderní hotel se nachází přímo u pláže a promenády, v zahradě plné oleandrů, palem a nedaleko centra. Klientům je k dispozici recepce, bar,
bazén pro dospělé a dětský bazén, restaurace
s pěkným výhledem na moře, privátní parkoviště
(za příplatek) a cca 200 m od hotelu je zdarma
veřejné parkoviště. Hotel disponuje 46 pokoji,
které se nachází v prvních dvou patrech. Všechny pokoje jsou moderně vybaveny, mají vlastní
sociální zařízení, klimatizaci, telefon, minibar, WiFi, TV/SAT a balkon.
Více informací najdete na
sanbenedettodeltronto.azzurro.cz
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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
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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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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

Abruzzo
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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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Toscana
• jeden z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších regionů Itálie, protože dokáže
naplnit a nasytit všechny smysly, okouzluje nejen krajinou a pobřežím, ale doslova
omračuje nádherou svých starobylých měst, městeček i malých vesniček, kde
všude můžete nacházet stopy historie
•p
 říhodné podnebí umožňuje plánovat dovolenou na jaro, stejně jako si zde
prodloužit pocit léta až do října
•n
 eváhejte zajít jak u moře, tak při svých výletech i v té nejmenší vesničce do
trattorie na jídlo, toskánská kuchyně je vyhlášená a určitě si poručte i místní víno,
vino locale, žádné z nich vás nezklame
Nabídka letovisek regionu Toscana
Marina di Massa
Apartmány Marina di Massa
Camping Italia

32

Vada
Residence La Ventola

Villaggio La Cecinella
Hotel Club Stella Marina***

33
33

Residence Rex Lo Scoglietto

32

Marina di Bibbona
34
34
35

Apartmány Marina di Bibbona
Residence Habitat
Hotel Paradiso Verde***

Camping village Orbetello
Il Gabbiano village
Argentario village

36
36
37

Castiglione della Pescaia
Residence Park Solemaremma

Toscana

35

Albinia

Tirrenia
Miramare Resort

Punta Ala

Marina di Cecina
31
31

Marina di Massa
Firenze
Tirrenia

Livorno

Vada
Marina di Cecina
Marina di Bibbona
Punta Ala
Castiglione della Pescaia
Albinia
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Marina di Massa

Apartmány Marina di Massa

»» marinadimassa.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1016 km
893 km
1012 km

Massa, dálnice A12/E80 Genova - Pisa
Massa (4 km)
Malebné město uprostřed piniových hájů
na úpatí Apuánských Alp, to je Marina di
Massa. Díky své poloze vyhovuje toto letovisko všem, kteří rádi střídají pobyt u moře
s příjemnými procházkami v horách. Pobřeží
je charakteristické širokými plážemi lemovanými promenádou, turisté zde najdou
řadu obchodů, služby i zábavu všeho druhu, proto jistě uspokojí požadavky každého
návštěvníka. Marina di Massa leží cca 5 km
jihozápadně od hlavního města provincie
Massa-Carrara, která je celosvětově známá
především svými mramorovými lomy. Zdejší
mramor proslavil ve svých dílech i Michelangelo.

apartmány příklad

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 0,75 €/os./den.

Marina di Massa

apartmány příklad

apartmány příklad
Apartmány MARINA DI MASSA jsou umístěny především v nižších apartmánových domech a menších residenčních komplexech, často obklopených zelení, ve vzdálenosti cca 300 - 1000 m od centra.
Všechny apartmány jsou vkusně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, malou terasu, zahrádku nebo balkon. Doporučujeme včasnou objednávku. Vzhledem k různému rozmístění apartmánů
není možné předem garantovat apartmány vedle či poblíž sebe, nejsou akceptovány ani požadavky na
umístění co nejblíže moři.
»» Vzdálenost od: pláže 500 - 1000 m; ubytovací kanceláře 1000 - 5000 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo jedním lůžkem, případně patrovou postelí a kuchyňským koutem.

bilo 4

trilo 5

trilo 6

A

04. 04. – 06. 06.
05. 09. – 24. 10.

6220

8290

9670

B

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

7770

9820

12110

C

27. 06. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

14840

17320

19790

D

01. 08. – 22. 08.

16190

20910

23160

více na azzurro.cz

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

» camping LE TAMERICI (Marina di Cecina)

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

Camping Italia
bilo 2

trilo 4

trilo 6

A

21. 03. – 06. 06.

7900

11840

14470

B

06. 06. – 04. 07.

11750

18280

22190

C

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

16970

22190

26110

D

01. 08. – 08. 08.

17990

24420

28270

E

08. 08. – 22. 08.

20560

28270

32130

F

29. 08. – 05. 09.

13160

18420

22370

G

05. 09. – 26. 09.

7900

10530

14470

Co potěší:
»» sleva 20% při pobytu od 4 a více týdnů
»» zdarma postýlka pro děti do 2 let
Camping ITALIA (Via delle Pinete) je postaven na překrásném místě, v lokalitě Partaccia u Marina
di Massa, u písčité pláže s pozvolným vstupem do moře, vhodným zejména pro rodiny s dětmi. Roz
lehlý camping nabízí recepci, bar, minimarket, restauraci, dětské hřiště, Wi-Fi a parkoviště. Během
letní sezóny jsou pořádány zábavné animační programy v rámci miniklubu pro děti i pro dospělé. Za
poplatek je prádelna se sušárnou a žehlírnou. Bungalowy jsou dřevěné, nové a elegantně vybavené,
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (za poplatek) a verandu s posezením.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo jednou či dvěma patrovými postelemi, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

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

Camping se nachází na klidném místě cca 2 km
od centra města a 4 km od železniční zastávky. Součástí campingu je recepce, restaurace
s pizzerií, bar u bazénu, minimarket, půjčovna
kol, prádelna, sušárna a společné barbecue.
Klientům je k dispozici bazén pro dospělé
a dětský bazén se slunečníky a lehátky, animace, hřiště na plážový volejbal, malou kopanou
a tenis, petanque, stolní tenis, Wi-Fi, miniklub,
dětský koutek a hřiště.
» hotel LA BUCA DEL GATTO***
(Marina di Cecina)

Hotel se nachází v unikátním přírodním prostředí Tombolo di Cecina, obklopen unikátním
ekosystémem, plném zeleně a omamných vůní.
Součástí hotelu je recepce, restaurace La Coffa,
konferenční sál, bar, 3 bazény, solární terasa se
slunečníky a lehátky, 6 tenisových kurtů, posilovna, fotbalové a golfové hřiště a parkoviště.
Více informací najdete na
marinadicecina.azzurro.cz

Toscana
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Tirrenia

Miramare Resort

»» tirrenia.azzurro.cz
z Mikulova

1000 km

z Dolního Dvořiště

929 km

z Ružinova

996 km

Pisa - Sud, dálnice A12 Genova - Pisa
Pisa (15 km)
V srdci toskánského pobřeží, obklopena
borovicovými háji, leží Tirrenia, někdy také
nazývaná „Perla středomoří“, jejíž břehy
omývá Tyrhénské moře. V minulosti byla Tirrenia známá jako luxusní středisko pro bohaté obyvatele Sieny. Dnes je zde poměrně
rušné letovisko se spoustou obchodů, kaváren, pizzerií a barů. Více než 5 km dlouhé
písčité pláže nabízí nejen možnosti koupání,
ale jsou vhodné také pro příznivce windsurfingu. Borovicové háje vybízejí k delším procházkám nebo jízdě na kole.

trilo 7

09. 05. – 16. 05.

6180

8950

B

16. 05. – 30. 05.

8950

13680

C

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

11790

16240

D

06. 06. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

16500

22460

E

13. 06. – 27. 06.

20110

28720

F

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

23240

32900

G

11. 07. – 01. 08.

28530

38040

H

01. 08. – 22. 08.

34700

42410

I

12. 09. – 03. 10.

6180

8680

A

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

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1,50 €/os./den.
Tirrenia

MIRAMARE resort (Viale del Tirreno) stojí cca 300 m od centra letoviska, ve kterém jsou
veškeré obchody, restaurace, bary a diskotéky. Skládá se z centrální části s recepcí, sálem
s TV, barem a prádelnou, kolem jsou rozloženy řadové přízemní domky s malým podkrovím.
Klientům je k dispozici hřiště na petanque a malou kopanou, plážový volejbal, stolní tenis
a nehlídané parkoviště. Apartmány jsou elegantně a vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, fén, samostatný vchod, TV, trezor, telefon, Wi-Fi, klimatizaci (za poplatek) a zahrádku
s venkovním posezením.
»» Vzdálenost od: pláže 70 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s rozkládacím dvougaučem, obývací pokoj s kuchyňským koutem; loft (otevřené
patro se zábradlím): manželská postel a rozkládací křeslo.
»» trilo - ložnice s rozkládacím dvougaučem, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem; loft (otevřené patro se zábradlím): manželská postel a rozkládací křeslo.

Vada

bilo 5

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 30.04.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí.
»» Povinné poplatky na místě: 65 €/os./týden (od 4 let) za spotřebu elektřiny, vody a plynu, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za
poplatek 30 €), ložní prádlo a ručníky, plážový servis (15.05. - 15.09.), Wi-Fi,
nekryté parkovací místo, pobytová taxa viz str. 32.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, výměna ložního prádla 16 €/os., klimatizace 40 €/týden (bilo), 50 € (trilo).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo společné prostory a pláž), na dotaz,
za poplatek 25 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Residence La Ventola

»» vada.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště

1026 km
949 km

mono 3

Superior
mono 3

bilo 4

Superior
bilo 4

trilo 7

5390

8980

6470

10060

10420

A

07. 03. – 30. 05.
26. 09. – 12. 12.

Rosignano - Vada, dálnice A12 Genova
- Pisa

B

30. 05. – 13. 06.

10510

14080

11580

15150

17820

Vada

C

13. 06. – 20. 06.

15250

18810

16320

19880

22250

D

20. 06. – 27. 06.

16040

19600

17110

20670

22990

E

27. 06. – 04. 07.

19850

23420

22000

25560

28480

F

04. 07. – 11. 07.

24620

28180

26930

30500

32610

G

11. 07. – 08. 08.

25310

28870

27620

31190

33150

H

08. 08. – 15. 08.

27220

30740

29510

33020

37060

I

15. 08. – 22. 08.

27540

31050

29820

33330

37710

J

22. 08. – 29. 08.

25630

29180

27930

31500

33800

K

29. 08. – 05. 09.

17360

20920

18610

22170

24440

L

05. 09. – 12. 09.

11300

14870

12370

15940

18560

M

12. 09. – 19. 09.

8220

11790

9290

12850

13540

N

19. 09. – 26. 09.

5740

9330

6820

10400

10760

z Ružinova

1021 km

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

charakter pláže
písčitá, placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
1,50 €/os./den
Děti do 14 let zdarma.
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Toscana

Residence LA VENTOLA (Via Nuova dei Cavalleggeri) se nachází na klidném místě Etruské riviéry, obklopená zelení piniového háje.
Splňuje všechna kritéria pro strávení pohodové dovolené. Klientům
je k dispozici bazén s hydromasáží, dětský bazén (v provozu cca
25.04. - 15.10.), prostorná zahrada s dětským hřištěm, Wi-Fi a parkovací místo. V komplexu je bar, klimatizovaná restaurace s pizzerií,
která mimo vynikající pizzy nabízí různé místní speciality. Všechny
apartmány jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení (trilo dvojí), fén, TV/SAT, klimatizaci (za poplatek), balkon nebo malou
zahrádku. Typy Superior jsou nově a moderně vybavené. Některé
apartmány mají bezbariérový přístup.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem. Možnost 5. lůžka na vyžádání, za poplatek.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalšími dvěma lůžky, obývací
pokoj s manželskou postelí a dalším lůžkem, kuchyňka.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (kuchyňský kout uklízí klienti sami), pobytová taxa
viz str. 32.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. osoba 6 €/den (pouze bilo), postýlka 6 €/den, dětská židlička 2 €/den, klimatizace 10 €/
den, ložní prádlo a ručníky 10 €/os.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod., kdykoli v období do
05.07. a od 29.08. min. pobyt 3 noci.

Marina di Cecina

Villaggio La Cecinella

»» marinadicecina.azzurro.cz
z Mikulova
z Dolního Dvořiště
z Ružinova

1031 km
954 km
1026 km

Cecina, dálnice A12/E80 Genova - Pisa
Cecina

apartmán

Moderní villaggio LA CECINELLA (Via della Cecinella) se nachází cca 800 m od pláže a je vhodné
zejména pro rodiny s dětmi. Nedaleko je jízdárna (500 m) a kurzy surfování (2,5 km). Součástí komplexu je recepce, bar, restaurace s pizzerií, minimarket, lékařská služba, půjčovna kol, bankomat,
wellness centrum a prádelna (na žetony). V rámci klubové karty je k dispozici bazén a dětský bazén
(v provozu cca 01.04. - 30.09.), 2 tenisové kurty, tělocvična, volejbalové hřiště, petanque, dětské
hřiště, herna (pro děti 1-5 let v doprovodu rodičů), venkovní fitness (od 15 let), Wi-Fi ve společných
prostorách a parkovací místo. V období 06.06. - 05.09. jsou klientům k dispozici animační programy,
mini a junior klub a minibus na volné i placené pláže v blízkosti villaggia. Apartmány a vilky jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, fénem (typ A a B), klimatizací, topením, TV/SAT, Wi-Fi, telefonem
a trezorem. Apartmány mají terasu, u vilek je k dispozici zahrádka.
»» Vzdálenost od: pláže 800 - 1000 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, jedním lůžkem (typ C) nebo rozkládacím dvougaučem, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

V

vilka

A mono 4

B bilo 4

C bilo 4

D trilo 6

A

28. 03. – 30. 05.
05. 09. – 10. 10.

10470

14760

14760

17400

B

30. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

13010

17450

17450

20070

C

27. 06. – 18. 07.
22. 08. – 29. 08.

22190

31500

31500

33940

D

18. 07. – 22. 08.

30870

37830

37830

44280

Co potěší:
»» sleva 20% při objednávce do 31.03. (min. pobyt 5 nocí)
»» sleva 5% při objednávce v období 01.06. - 30.06.
(níže uvedené slevy nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce v období 01.04. - 31.05. (min. pobyt 5 nocí)
»» 7=6 v období 28.03. - 30.05. a 05.09. - 11.10. + wellness karta za
zvýhodněnou cenu (18 €)
»» 7=5 v období 22.08. - 29.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek
40 €), ložní prádlo, ručníky, klimatizace, klubová karta.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 33.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka (včetně lůžkovin, židličky a vaničky) 5 €/den, polopenze 35 €/os./den, plná penze 46 €/os./den (děti 3-10 let - sleva 50%).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena pouze ve vilkách (mimo bazén, pláž
a restauraci), psi 15 €/den, kočky 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 16:00 - 21:00 hod. / sobota, neděle do
10:00 hod. kdykoli v období A, B, min. pobyt 2 noci. Možnost pozdního
odjezdu do 17:30 hodin, za poplatek 23 €/apt.

Hotel Club Stella Marina***

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

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

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

více na azzurro.cz
Standard

boční výhled
na moře

přímý výhled
na moře

»c
 amping FREE BEACH (Marina di Bibbona)
(Marina di Bibbona)

polopenze
A

11. 04. – 30. 05.
12. 09. – 03. 10.

8840

10430

12010

B

30. 05. – 13. 06.
05. 09. – 12. 09.

10430

12010

13600

C

13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

11920

13490

15070

D

20. 06. – 27. 06.

12820

14390

15970

E

27. 06. – 04. 07.

14390

15970

17540

F

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

15520

17090

18660

G

11. 07. – 01. 08.

17090

18660

20240

H

01. 08. – 08. 08.

20580

22130

23680

I

08. 08. – 22. 08.

21690

23230

24780

Co potěší: (časové slevy nelze navzájem kombinovat, lze kombinovat
s dalšími níže uvedenými)
»» sleva 12% při objednávce do 31.01.
»» sleva 10% při objednávce od 01.02. do 31.03.
»» sleva 8% při objednávce od 01.04. do 30.04.
»» sleva 5% při objednávce od 01.05. do 31.05.
»» jednolůžkový pokoj bez příplatku
»» 3=2 pro 1 dospělého a 2 děti 2-13 let
»» 2=1,5 pro 1 dospělého a 1 dítě 2-13 let
»» 4=3 v období do 30.05. a od 19.09.
»» 7=6 v období 30.05. - 20.06. a 29.08. - 19.09.
»» zdarma plážový servis do 27.06. a od 29.08.
»» zdarma děti do 6 let jako 3. a 4. osoba
»» zdarma děti 6-13 let v období A jako 3. a 4. osoba
Hotel CLUB STELLA MARINA*** (Viale della Vittoria) stojí u privátní pláže a cca 300 m od centra
s bary, restauracemi a veškerými službami. Hotel nabízí vstupní halu s recepcí a Wi-Fi, místnost s TV,
společenskou místnost, restauraci, bar, výtah a nehlídané parkoviště (omezená kapacita). Klientům je
na pláži k dispozici bazén (v provozu cca 16.05. - 04.10.) se slunečníky, křesílky a lehátky. V rámci
miniklubu (4-12 let, 13.06. - 12.09.) jsou animační programy, sportovní kurzy a turnaje, denní a večerní zábavné programy. Zrenovované hotelové pokoje jsou vkusně vybavené (3. a 4. lůžko je vždy
patrová postel), mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT, trezor, klimatizaci a balkon nebo
terasu (pokoje s výhledem na moře). Pokoje s přímým výhledem na moře jsou určeny maximálně pro
3 osoby, na 3. lůžku může být pouze dítě do 6 let.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu včetně
nealkoholických nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, plážový servis (do 27.06. a od 29.08.).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 33.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 6-13 let ...50% (v období B-I), 14 let a výše ...30%.
Děti do 6 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. + 40%, plážový servis 15 €/
den (27.06. - 29.08.), parkovací místo 10 €/den.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min.
pobyt 1 noc, v období C-I min. pobyt 3 noci.

Camping se nachází cca 400 m od centra městečka a nabízí recepci, bar, restauraci s pizzerií,
supermarket, Wi-Fi v prostorách obchodního
centra, bazén pro dospělé a dětský bazén se
slunečníky a lehátky, dětské hřiště, stolní tenis,
petanque, fotbalové a volejbalové hřiště, prádelnu a privátní parkoviště. Denně jsou pořádány
animační programy v rámci miniklubu.
»c
 amping village FREE TIME
(Marina di Bibbona)

Camping byl postaven cca 800 m od centra městečka a od pláže. Součástí campingu je recepce,
bar, Wi-Fi, restaurace s pizzerií, supermarket,
bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazén se
skluzavkou, dětské hřiště, stolní tenis, fotbalové
a volejbalové hřiště a prádelna. Denně jsou pořádány animace a miniklub, účast na večerních zábavných programech je za příplatek. Zajímavostí
je možnost rybaření v blízkém jezírku.
Více informací najdete na
marinadibibbona.azzurro.cz

Toscana
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Marina di Bibbona

Apartmány Marina di Bibbona

»» marinadibibbona.azzurro.cz
z Mikulova

1036 km

z Dolního Dvořiště

959 km

z Ružinova

1031 km

La California, dálnice A12/E80 Genova
- Pisa
Cecina (10 km), Donoratico (12 km)
Marina di Bibbona je klidným letoviskem
v jižní části tzv. Riviery Etrusků. Pobřeží
lemují rozsáhlé pláže a staleté piniové
háje, které sahají téměř až k pláži. Dovolenou podle svých představ zde prožijí ti,
kteří netouží po ruchu velkých středisek,
ale dávají přednost klidnějšímu místu
a krásné přírodě. Samozřejmě zde najdete vše potřebné pro strávení pohodové
dovolené - obchody, cukrárny, pizzerie
a dětský park. Do sousedního rušnějšího
letoviska Cecina je to cca 10 km, každé
úterý se zde pořádají velké trhy a mimo
jiné je zde i vodní park se skluzavkami
a tobogány.

apartmány příklad

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

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

trilo 5

trilo 6

A

5760

7830

9210

B

06. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

7310

9370

11650

C

27. 06. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

14390

16680

18960

D

01. 08. – 22. 08.

15290

19790

22040

Co potěší:
»» sleva 20% při objednávce do 31.01.
»» sleva 10% při objednávce od 01.02. do 31.03.
Apartmány MARINA DI BIBBONA jsou umístěny převážně v jedno a dvoupatrových řadových
vilkách nebo v menších dvoupatrových komplexech. Všechny apartmány jsou jednoduše a funkčně
vybaveny s vlastním sociálním zařízením. Apartmány v přízemí mají terasu nebo malou předzahrádku, apartmány v patře jsou s balkonem. Doporučujeme včasnou objednávku.
»» Vzdálenost od: pláže 500 - 900 m; ubytovací kanceláře 500 - 1200 m.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, případně patrovou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou
postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo jedním lůžkem a kuchyňským koutem.

Marina di Bibbona

bilo 4
04. 04. – 06. 06.
05. 09. – 03. 10.

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

Residence Habitat

více na azzurro.cz
» camping PARK ALBATROS (San Vincenzo)
(Marina di Bibbona)

Camping je situován 8,5 km od San Vincenza
a 12,5 km od Piombina. Nachází se v hustém
borovicovém háji a svou polohou a vybavením
je vhodný pro mládež a pro rodiny s dětmi.
V campingu jsou 4 bazény, z toho jeden olympijský bazén se slunečníky a lehátky, 2 bazény
s lagunami, skluzavkou a dalšími atrakcemi
a dětský bazén. Součástí komplexu jsou 2 restaurace s pizzerií, 2 bary, lékárna a supermarket. Klientům je k dispozici dětské hřiště, stolní
tenis, fotbalové a volejbalové hřiště, animační
a sportovní programy pro dospělé a děti v rámci
mini a junior klubu.
Více informací najdete na
sanvincenzo.azzurro.cz
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Residence HABITAT (Via dei Melograni) se nachází v blízkosti borového lesa, který
lemuje dlouhé písčité pláže a je vhodný zejména pro příznivce cykloturistiky. Komplex
má celkem 113 apartmánů ve dvoupatrové budově, která se nachází poblíž bazénu
a malého nákupního centra. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi, bazén (v provozu
cca 10.06. - 10.09.), prádelna (na žetony) a parkoviště, vzdálené cca 100 m. Nedaleko
od residence se nachází restaurace, bar a sportovní areál Delfino Blu, jehož součástí
jsou 4 tenisové kurty, víceúčelové hřiště na fotbal, basketbal a volejbal, minigolf, stolní
tenis, 2 hřiště na petanque, půjčovna kolečkových bruslí a dětské hřiště. Všechny
apartmány jsou moderně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, trezor,
kávovar, terasu nebo verandu.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem, rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem. Možnost přistýlky, na vyžádání.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem s dalším výsuvným
lůžkem, případně s rozkládacím křeslem a kuchyňským koutem.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem s dalším výsuvným
lůžkem a kuchyňským koutem. Možnost přistýlky, na vyžádání.

mono 3

bilo 4

bilo 5

trilo 6

A

16. 05. – 13. 06.
05. 09. – 19. 09.

6040

7770

8880

12340

B

13. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

9420

12850

14080

18110

C

11. 07. – 08. 08.

12970

16400

19220

22640

D

08. 08. – 22. 08.

20240

25300

27830

32410

E

22. 08. – 29. 08.

12850

16280

18360

22280

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 30.04.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný
úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 34.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: přistýlka 1125 Kč/týden (v období A,B), 2245 Kč (C-E), postýlka 20 €/
týden (bez lůžkovin), ložní prádlo a ručníky 15 €/os., vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

V

Marina di Bibbona

Hotel Paradiso Verde***

»» marinadibibbona.azzurro.cz
Standard

Superior

snídaně

snídaně

A

11. 04. – 13. 06.
19. 09. – 26. 09.

5890

11330

B

13. 06. – 20. 06.

7410

12820

C

20. 06. – 27. 06.

8550

13940

D

27. 06. – 04. 07.

9120

14520

E

04. 07. – 01. 08.

9890

15290

F

01. 08. – 22. 08.

14160

19470

G

22. 08. – 29. 08.

12810

18200

H

29. 08. – 12. 09.

8610

14050

I

12. 09. – 19. 09.

7060

12500

Marina di Bibbona

více na azzurro.cz
» apartmány a vilky PRINCIPINA A MARE
(Principina a Mare)

Co potěší: (nelze kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 30.04. (min. pobyt 7 nocí)
»» 4=3 pro 2 dospělé a 2 děti do 14 let (manželská a patrová
postel)
»» 7=6 v období 10.04. - 12.06. a 16.09. - 30.09.

Rodinný hotel PARADISO VERDE*** (Piazza del Forte) se nachází v blízkosti pláže a je obklopen překrásným piniovým hájem. Centrum letoviska je vzdáleno cca 800 metrů. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi v hale, restaurace,
bar, bazén pro dospělé s dětskou částí (v provozu 15.06. - 15.09., v případě nepříznivého počasí může být uzavřen),
vířivka, solární terasa s lehátky, dětský koutek, biliard, půjčovna kol a prostorné privátní parkoviště. Hotel disponuje 40
pokoji, které mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, trezor, TV, telefon a minibar (na vyžádání, za příplatek). Pokoje
Standard mají možnost 3. a 4. lůžka (patrová postel, vhodné pouze pro děti do 14 let). Pokoje Superior jsou moderněji
vybaveny, mají minibar zdarma a jsou určeny pouze pro 2 osoby. Všechny pokoje mají společnou terasu.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně (formou bufetu) na osobu a 7 nocí ve
dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 34.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-4 roky ...40%, 5-9 let ... 30%,
10 let a výše ...20%. Děti do 2 let zdarma (bez lůžka
a stravy).
»» Příplatky: postýlka 8 €/den (bez stravy), minibar 3 €/den
(Standard).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období A, B min. pobyt 7 nocí.

Apartmány a vilky jsou umístěny především
v menších domech a řadových vilkách obklopených zelení ve vzdálenosti cca 200 - 700 m od
centra letoviska. Některé vilky mohou být mezonetové, u některých typů apartmánů je navíc
pračka a parkovací místo.
Více informací najdete na
principinaamare.azzurro.cz

Punta Ala

Residence Rex Lo Scoglietto

»» puntaala.azzurro.cz
z Mikulova

1100 km

z Dolního Dvořiště

1023 km

z Ružinova

1095 km

Follonica/Castiglione della Pescaia,
dálnice A14 Firenze/Bologna/Casalecchio
Follonica (20 km)
Letovisko, v historii známé jako Punta Troia,
bylo vystavěno na svahu u stejnojmenného
zálivu a je pokryto bohatou středomořskou
vegetací. Jedná se o nádhernou přírodní lokalitu s úžasnými přírodními scenériemi – skalami padajícími prudce do moře i s písečnými
plážemi a piniovými háji sahajícími až těsně
k moři. Místo je proslavené také jachtařskými
závody, které se zde každý rok konají.

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

pobytová taxa

Residence REX LO SCOGLIETTO (Via delle Sughere) se nachází
na jednom z nejkrásnějších míst Toskánského pobřeží, u mysu Punta
Ala, ve vzdálenosti cca 300 m od nákupního centra. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi, bazén (12x12 m, v provozu červen - září) se
solární terasou se slunečníky a lehátky a oplocené parkoviště. Apartmány jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci
(pouze typ B, u typu A stropní ventilátor), Wi-Fi, terasu nebo balkon
a jedno parkovací místo. Typ B bilo Giardino a trilo jsou v přízemí.
»» Vzdálenost od: pláže 70 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (28-35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. U typu C je
5. lůžko rozkládací křeslo.
»» trilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

A bilo 4

B bilo 4

B bilo
Giardino 4

A

10. 05. – 07. 06.
06. 09. – 04. 10.

13680

15360

17600

20130

25990

B

07. 06. – 28. 06.
30. 08. – 06. 09.

19620

21280

24250

26630

31890

C

28. 06. – 05. 07.

24410

26080

28560

30910

37180

D

05. 07. – 26. 07.

28950

30520

32180

34600

42170

E

26. 07. – 02. 08.

31290

32930

35220

37440

44390

F

02. 08. – 09. 08.
16. 08. – 30. 08.

38490

39870

42410

44720

57890

G

09. 08. – 16. 08.

45870

47510

49810

52070

65250

C bilo 4+1

D trilo 6

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace (pouze typ B).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 65 € (typ A, B), 70 € (C), 75 € (D), kuchyňský kout uklízí
klienti sami, jinak za poplatek 25 €/pobyt, pobytová taxa viz str. 35.
»» Vratná kauce: 200 €.
»» K dokoupení: postýlka 50 €/týden, ložní prádlo a ručníky 13 €/os., plážový servis 245 €/týden (červen,
září), 350 € (červenec, srpen).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo bazén a společné prostory), na dotaz, za poplatek 80 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: neděle 16:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod.

Výše taxy v roce 2020: 1,20 €/os./den
(od 12 let).

Punta Ala

Toscana
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Albinia

Camping Village Orbetello

»» albinia.azzurro.cz

Standard 4

z Mikulova

1089 km

z Dolního Dvořiště

1018 km

z Ružinova

1084 km

A

11. 04. – 23. 05.

8290

B

23. 05. – 30. 05.

10130

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

C

30. 05. – 06. 06.

12900

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

D

06. 06. – 13. 06.

14740

E

13. 06. – 20. 06.

15540

F

20. 06. – 27. 06.

17360

G

27. 06. – 11. 07.

23760

H

11. 07. – 01. 08.

27420

I

01. 08. – 08. 08.

28780

J

08. 08. – 15. 08.

29680

K

15. 08. – 22. 08.

26990

L

22. 08. – 29. 08.

21020

M

29. 08. – 05. 09.

14620

N

05. 09. – 12. 09.

9210

O

12. 09. – 26. 09.

7370

Albinia je malé, ale oblíbené letovisko, veškeré služby jsou ovšem dostupné v blízkém
Orbetellu, které je vzdáleno 15 km. Albinia
byla původně malým obchodním a zemědělským místem, ale v posledních letech
se postupně změnila v pozoruhodné turistické a lázeňské místo. Svoje jméno získalo
letovisko podle řeky Albegna. Věže Saline,
nedaleko jejího ústí, jsou dokladem výroby
soli. Několik kilometrů od Monte Argentario
a regionálního parku Maremma je Albinia
ideálním výchozím bodem pro výlety.

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

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./den
(od 14 let).

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.
a 6. osobu)
» » sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
» » 7=4 a 4=3 v období 18.04. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
» » 7=5 v období 11.04. - 18.04. a 05.09. - 12.09.
» » 7=6 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
» » 14=10 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.

albinia

více na azzurro.cz
» residence MEDITERRANEO
(Marina di Grosseto)

Camping village ORBETELLO (Via della Giannella) se nachází pár kilometrů od poloostrova Monte Argentario,
jednoho z nejkrásnějších míst jižního Toskánska. Klienti mají k dispozici celkem 4 bazény, olympijský, dětský
bazén a 2 menší bazény s hydromasáží, restauraci s pizzerií, bar, Wi-Fi (za poplatek), hřiště na malou kopanou,
volejbalové a dětské hřiště, animace (květen-září) a prádelnu (na žetony). Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, venkovní posezení a vyhrazené parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 70 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Mobilhome (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. 36.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička
2 €/den (vše na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00
hod., kdykoli v období do 29.06. a od 07.09. min. pobyt 3 noci.

Il Gabbiano Village

Nová pětipatrová residence se nachází v centru
letoviska, přímo u pláže a pěší zóny. V blízkosti
residence jsou obchody, lékárna, lékařská služba,
restaurace a pizzerie. Ve městě je možné hrát minigolf, tenis, objednat si jízdu na koni nebo si půjčit
kola. V residenci je recepce, hala s TV, 2 výtahy,
k dispozici je garáž nebo veřejné parkoviště.
Více informací najdete na
marinadigrosseto.azzurro.cz
» resort CAPALBIO (Capalbio)

Resort byl postaven na klidném místě, dál od
rušných letovisek a přitom nedaleko od vyhlášených toskánských pláží. Součástí jedinečného
komplexu je recepce, bazén s barem a solární
terasou, tenisový kurt, fotbalové hřiště, dvě víceúčelová sportovní hřiště se syntetickou trávou,
půjčovna horských kol, stolní tenis, stolní fotbal,
dětské hřiště, miniklub, restaurace s pizzerií, minimarket s místními produkty a parkoviště.
Více informací najdete na
capalbio.azzurro.cz
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IL GABBIANO village (Via Aurelia) leží přímo u pláže, obklopeno borovicovými háji
a nabízí překrásný výhled na záliv Talamone a mys Argentario. Klienti mají k dispozici
bazén s hydromasážní částí, bar, restauraci (možnost dokoupení polopenze nebo
plné penze), pizzerii, minimarket, barbecue, prádelnu se sušárnou (na žetony), půjčovnu kol, plážový fotbal a volejbal, stolní tenis, fitness a Wi-Fi. Prostorné a elegantně
vybavené apartmány jsou umístěny v nových zděných vilkách, mají vlastní sociální
zařízení, klimatizaci, TV a vybavenou verandu. Cottage jsou postaveny z ekologického
materiálu, mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci a venkovní posezení. Pro každý
apartmán je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 250 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (20 m²) - pokoj s manželskou postelí, lednice (bez kuchyňského koutu).
»» bilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.

Cottage
mono 2

Maremma
bilo 4

A

11. 04. – 20. 06.
12. 09. – 19. 09.

7830

10130

B

20. 06. – 08. 08.

18050

31760

C

08. 08. – 22. 08.

30130

41380

D

22. 08. – 29. 08.

25310

35590

E

29. 08. – 05. 09.

14080

20420

F

05. 09. – 12. 09.

8470

11260

Co potěší:
» » sleva 20% při objednávce do 31.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 36.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 300 Kč/den (vhodná pouze pro děti 3-4 roky), postýlka 10 €/den, 40 €/
týden, ložní prádlo nebo ručníky 10 €/den, polopenze 20 €/os./den, plná penze 33 €/os./den
(děti do 3 let platí dle konzumace, děti 4-11 let sleva 40%), plážový servis 15 €/den (od 01.06.).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod.,
v období 04.07. - 31.08. min. pobyt 7 nocí, v období 20.06. - 04.07. a 31.08. - 06.09. min.
pobyt 3 noci, v období do 20.06. a od 06.09. min. pobyt 1 noc.

Albinia

Argentario Village

»» albinia.azzurro.cz
Albinia

ARGENTARIO village (Strada Provinciale della Giannella) leží ve stínu staletých pinií
přímo u privátní pláže, na šíji, která spojuje poloostrov Argentario s pevninou. Součástí
areálu jsou 2 restaurace s pizzerií (možnost dokoupení polopenze nebo plné penze),
2 bary, minimarket, prádelna a sušička, půjčovna kol, barbecue a parkoviště. Klientům
jsou k dispozici kanoe a šlapadla, bazén pro dospělé a dětský bazén s kaskádou
a hydromasáží, slunečníky a lehátka u bazénu (omezený počet), Wi-Fi, animační
programy v rámci miniklubu a juniorklubu (červenec-srpen), dětské hřiště, fotbalové
a volejbalové hřiště, stolní tenis a hřiště na plážový volejbal. Apartmány se nachází
v jednopatrových vilkách, všechny mají vlastní sociální zařízení, fén (Giglio), TV, kávovar,
klimatizaci a verandu, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo. Typ Giglio je
prostornější a může být umístěn v prvním patře.
»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (36-40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.

Giannutri
bilo 4

Giglio
bilo 4

A

11. 04. – 20. 06.
12. 09. – 19. 09.

10130

11280

více na azzurro.cz

B

20. 06. – 08. 08.

34040

35180

» TALAMONE village (Talamone)

127,95275590551218
C
08. 08. – 22. 08.

44750

47000

D

22. 08. – 29. 08.

38000

39290

E

29. 08. – 05. 09.

21720

22850

F

05. 09. – 12. 09.

11420

12570

Co potěší:
»» sleva 20% při objednávce do 31.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo
a ručníky (Giglio), klimatizace, závěrečný úklid, plážový servis (od 01.06.).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 36.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 10 €/den, 40 €/týden, ložní prádlo a ručníky 10 €/os., polopenze
20 €/os./den, plná penze 33 €/os./den (děti do 3 let platí dle konzumace, děti 4-10 let
sleva 40%).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod.,
v období 04.07. - 31.08. min. pobyt 7 nocí, v období 20.06. - 04.07. a 31.08. - 06.09.
min. pobyt 3 noci, v období do 20.06. a od 06.09. min. pobyt 1 noc.

Nově postavená residence PARK SOLEMAREMMA (Loc. Valle delle Cannucce) se zrodila ze skvělých designových zkušeností známého architekta Waltera di Salvo, tvůrce pozoruhodných architektonických děl v turistických střediscích v Castiglione della Pescaia a Punta Ala. Disponuje celkem 98 apartmány,
které se nacházejí na třech úrovních, v bezprostřední blízkosti hlavní části s výhledem na park nebo na toskánské pobřeží. Část apartmánů je v budovách dále
od centrální části obklopených zelení borovicového háje. Součástí moderní residence je recepce s halou, trezory a úschovnou zavazadel, čítárna, společenská
místnost s TV, Wi-Fi (na několika místech ve společných prostorách), restaurace
s pizzerií, bazén pro dospělé se solární terasou se slunečníky a lehátky, dětský
bazén, bar s velkou terasou a výhledem na bazén, minimarket, půjčovna kol,
dětské hřiště, tenisový kurt, víceúčelové hřiště, prádelna (na žetony) a vnitřní
nehlídané parkoviště. V průběhu letní sezóny jsou pořádány animační programy,
kolektivní sportovní kurzy, turnaje a společné aktivity v rámci miniklubu (4-12
let). Lékařská služba je k dispozici ve 2 km vzdáleném městě Castiglione della
Pescaia. Moderně vybavené apartmány mají samostatný vchod (typ D dvojí),
vlastní sociální zařízení (typ D dvojí), fén, TV/SAT, klimatizaci, Wi-Fi (pouze typy
A bilo a C bilo), mikrovlnnou troubu a venkovní posezení. Apartmány Classic jsou
jednoduše vybavené, typy Comfort jsou kompletně zrenovované.
»» Vzdálenost od: pláže 800 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (30 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí (Comfort), ložnice s manželskou
postelí a menší ložnice se dvěma lůžky (Classic), obývací pokoj s kuchyňským
koutem, další obývací prostor s rozkládacím dvougaučem.

Více informací najdete na
talamone.azzurro.cz

Castiglione della
Pescaia

residence park solemaremma
Classic

Komplex se nachází uprostřed zeleně, na panoramatickém místě, které dominuje zálivu Talamone. Klienti mají k dispozici bar, restauraci, pizzerii,
minimarket, Wi-Fi, amfiteátr, barbecue, dětský
koutek, prádelnu a parkoviště. Dále villaggio
nabízí minibus na pláž nebo k útesu Talamone,
bazén se slunečníky, křesílky a lehátky, kanoe
a šlapadla, animace a miniklub, dětské hřiště, tenisový kurt, fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště, stolní tenis a hřiště na plážový volejbal.

Comfort

A1 bilo 2

A bilo 4

B trilo 6

C1 bilo 2

C bilo 4

D trilo 6

A

30. 05. – 13. 06.
12. 09. – 03. 10.

13590

15430

23030

16120

17730

26480

B

13. 06. – 20. 06.

16910

18730

27190

19880

21700

30620

C

20. 06. – 27. 06.

20330

22160

30620

23760

25360

34040

D

27. 06. – 18. 07.

23760

25590

34040

27870

29470

38610

E

18. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

28330

29930

38610

34270

36100

46150

F

01. 08. – 08. 08.

29930

31760

40210

36330

38150

49350

G

08. 08. – 22. 08.

33510

35310

43630

40700

42280

53070

H

29. 08. – 05. 09.

23950

25790

34310

28090

29710

38920

I

05. 09. – 12. 09.

17040

18880

27400

20030

21880

30860

Co potěší:
»» sleva 25% při objednávce do 31.12.2019, min. pobyt 3 noci
»» sleva 20% při objednávce od 01.01. do 28.02., min. pobyt 3 noci
»» sleva 15% při objednávce od 01.03. do 30.04., min. pobyt 3 noci
»» zdarma dětská postýlka a židlička (do 3 let, na vyžádání při rezervaci)
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid
(kuchyňský kout uklízí klienti sami), ložní prádlo, ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 37.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoliv 17:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min. pobyt 3 noci, sobota / sobota v období 01.08. - 29.08. min. pobyt 7 nocí.

»» castiglionedellapescaia.azzurro.cz
z Mikulova

1136 km

z Dolního Dvořiště

1067 km

z Ružinova

1129 km

Follonica, dálnice A12 Genova - Pisa
Grosseto (23 km), Follonica (23 km)
Castiglione della Pescaia je malebnou rybářskou vesničkou na jihu toskánského pobřeží.
Procházku městem si nenechte ujít, dlážděné
uličky a dominanta města – starověký hrad
působí dojmem, že se zde zastavil čas. Moderní část města rostla právě pod středověkým hradem, který se tyčí na vrcholu kopce
s výhledem na moře a okolní krajinu. V posledních letech je Castiglione della Pescaia
díky kráse místní krajiny a čistoty moře zajímavou turistickou destinací, která si stále
rychleji získává srdce turistů.

charakter pláže
písčitá, volná i placená.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1,50 €/os./den
(od 12 let).

Toscana

37

Lazio
• region známý především díky svému hlavnímu městu Roma, městu s největším
počtem historických památek na světě
• návštěvníkům nabízí nepřebernou škálu možností, jak pro svou bohatou historii
tak i pro pěkné moře, které ale zůstává trochu zapomenuté možná právě kvůli
atraktivitě „věčného města“
• nezapomeňte se zastavit ve Vatikánu a navštívit jeho slavná muzea

Nabídka letovisek regionu Lazio
Montalto Marina
Camping California village

Ladispoli
39

Marina di Pescia Romana

Apartmány Circeo

41

Anzio
40

Residence Elianto

41

Lazio

Villaggio Club degli Amici

San Felice Circeo
40

Hotel Villa Margherita***

A

Marina di Pescia Romana
Montalto Marina
Ladispoli

B

C

Roma

D

Anzio

E

San Felice Circeo
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Montalto Marina

Camping California village

»» montaltomarina.azzurro.cz
z Mikulova

1138 km

z Dolního Dvořiště

1193 km

z Ružinova

1248 km

Firenze - Certosa, dálnice A1 Firenze
- Roma
Montalto di Castro
Montalto Marina, jenž je částí obce Montalto
di Castro, je velmi příjemné a klidné letovisko
plné stromů a nedotčené přírody. Severně se
nachází pohoří Monte Argentario, lemující
krásně část pobřeží Etruské riviéry. Montalto
Marina je výborným výchozím místem pro ty,
kteří chtějí objevovat krásy regionu Lazio, ale
i Toskánska, které s Laziem hraničí ve vzdále
nosti jen 10 km. V okolí se nacházejí zajímavá
historická města jako Viterbo či Tarquinia.

charakter pláže
hrubší, tmavý písek, privátní s plážovým
servisem, prudší vstup do moře. Pláž pro
psy.

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

více na azzurro.cz
apartmány

mobilhome příklad

Camping CALIFORNIA village (Località Le Casalette) se nachází na klidném místě obklopeném zelení vzrostlých
borovic a palem, pouhých 80 - 400 m od pláže. Celé villaggio je velmi prostorné, jeho součástí je recepce, Wi-Fi (za
poplatek), restaurace s pizzerií, bar, minimarket, 2 bazény, jeden z nich se skluzavkou a hydromasáží, dětské hřiště,
animace, miniklub a junior klub (červenec-srpen), prádelna (na žetony) a parkoviště. K dispozici jsou i tenisové kurty,
basketbalové hřiště, hřiště na malou kopanou a stolní tenis. Apartmány se nachází v přízemních vilkách, všechny jsou
vkusně a účelně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci a venkovní verandu. Mobilhomy jsou prostorné
a moderně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a venkovní posezení. Pro každý
apartmán i mobilhome je vyhrazeno jedno parkovací místo. U apartmánů je možnost dokoupení stravy.

vilky

Comfort 4
A

02. 05. – 30. 05.

8290

B

30. 05. – 06. 06.

9210

C

06. 06. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

11050

D

13. 06. – 20. 06.

13710

E

20. 06. – 27. 06.

16450

F

27. 06. – 04. 07.

19190

G

04. 07. – 18. 07.

24680

mobilhome

H

18. 07. – 25. 07.

25590

»» Vzdálenost od: pláže 80 - 400 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem. Možnost 5.
os., za poplatek.
»» trilo (55 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským
koutem.
»» mobilhome (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek.

bilo 4

trilo 6

Family Cottage Premium trilo 6

I

25. 07. – 01. 08.

26500

A

11. 04. – 20. 06.
12. 09. – 19. 09.

10130

14740

12430

J

01. 08. – 15. 08.

27880

B

20. 06. – 08. 08.

30620

37470

30620

K

15. 08. – 22. 08.

25190

C

08. 08. – 22. 08.

40250

47000

41380

L

22. 08. – 29. 08.

18280

D

22. 08. – 29. 08.

34470

41210

34630

E

29. 08. – 05. 09.

20260

30030

22210

F

05. 09. – 12. 09.

11260

16680

13560

Co potěší:
»» sleva 20% při objednávce do 31.03.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid, klimatizace, plážový
servis (od 01.06.)
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 39.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 300 Kč/den (vhodná pouze pro děti 3-4 roky), postýlka 10 €/den, 40 €/týden, ložní
prádlo nebo ručníky 10 €/den, Wi-Fi cca 1,50 €/hod., polopenze 20 €/os./den, plná penze 33 €/os./den (děti
do 3 let platí dle konzumace, děti 4-11 let sleva 40%).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle do 10:00 hod., v období 04.07. 31.08. min. pobyt 7 nocí, v období 20.06. - 04.07. a 31.08. - 06.09. min. pobyt 3 noci, v období do 20.06.
a od 06.09. min. pobyt 1 noc.
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» camping HAPPY VILLAGE (Roma)

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro
5. a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 01.05. - 30.05.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 39.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na vyžádání při rezervaci).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min.
pobyt 3 noci.

Camping se nachází před branami Říma, na
ideálním místě mimo ruch velkoměsta a uprostřed bohaté zeleně. Camping je správnou
volbou jak pro rodiny s dětmi, či páry hledající
oddech po dni stráveném v ulicích Říma, tak
pro klienty, kteří přicházejí do Říma za prací.
V areálu kempu je k dispozici recepce, Wi-Fi,
bazén pro děti a dospělé, restaurace, pizzerie,
bar, obchod, barbecue, dětský koutek, prádelna a nehlídané parkoviště.
» REAL village ROMA (Roma)

Camping stojí na klidném místě a je vhodný
pro klienty, kteří vyráží za poznáním „věčného
města“. Deset minut pěšky z villaggia je zastávka autobusu, kterou se pohodlně dopravíte do
města nebo na letiště. Pláže volné i placené jsou
vzdáleny cca 20 km. Součástí villaggia je bazén
pro dospělé se solární terasou s lehátky, dětský
bazén, krytý vyhřívaný bazén, za poplatek pak
beauty centrum s vířivkou, saunou a tureckou
lázní, tenisové kurty, posilovna, biliár, tělocvična,
bar a restaurace s možností odnosu jídel, prádelna se sušárnou, Wi-Fi, masáže, kadeřnictví
a obchody.
Více informací najdete na
roma.azzurro.cz

Lazio
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Marina di Pescia
Romana

Villaggio Club degli Amici

»» marinadipesciaromana.azzurro.cz
z Mikulova

1130 km

z Dolního Dvořiště

1185 km

z Ružinova

1240 km

Firenze - Certosa, dálnice A1 Firenze
- Roma

bilo 4

Montalto di Castro (6 km)
Marina di Pescia Romana je hned druhé pří
mořské letovisko regionu Lazio za hranicemi
s regionem Toscana, spadá pod obec Mont
alto di Castro a pod provincii Viterbo. Celé
pobřeží je zde rovinaté, podél pláží se táhnou
bohaté piniové háje. Oblast je ideální pro cyk
listy a pro milovníky klidné dovolené.

charakter pláže
hrubší, tmavý písek, volná nebo privátní
s plážovým servisem, prudší vstup do moře,
pláž pro psy.

Marina di pescia romana

Villaggio CLUB DEGLI AMICI (Località Cavallaro) má ideální polohu, je nedaleko od privátní pláže, ke
které se dostanete procházkou malebným přímořským lesíkem. Součástí villaggia je recepce, restaurace
s pizzerií, bar, minimarket, barbecue, Wi-Fi, prádelna (na žetony) a parkoviště. Klientům jsou k dispozici
tenisové kurty, stolní tenis, hřiště na malou kopanou, volejbalové a basketbalové hřiště, dětské hřiště, animace, miniklub a juniorklub (červenec - srpen). Villaggio je vhodné pro rodiny s pejsky, jsou zde povoleny
všechny rasy bez omezení a mimo psí pláže je k dispozici i prostor na výcvik čtyřnohých mazlíčků. Ubytování je zajištěno v přízemních řadových zděných vilkách se samostatným vchodem. Apartmány jsou
jednoduše a funkčně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci a verandu, pro každý je vyhrazeno
parkovací místo. Možnost doobjednání polopenze nebo plné penze (bez nápojů).
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.

Ladispoli

10130

B

20. 06. – 08. 08.

28330

C

08. 08. – 22. 08.

38000

D

22. 08. – 29. 08.

32220

E

29. 08. – 05. 09.

18960

F

05. 09. – 12. 09.

11100

Co potěší:
»» sleva 20% při objednávce do 31.03.

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

A

11. 04. – 20. 06.
12. 09. – 19. 09.

V

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, plážový servis (od 01.06.), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 40.
»» Vratná kauce: 100 €
»» K dokoupení: postýlka 10 €/den, 40 €/týden, ložní prádlo a ručníky
10 €/os., polopenze 20 €/os./den, plná penze 33 €/os./den (děti do
3 let platí dle konzumace, děti 4-11 let sleva 40%).
»» Zvířata: malého, středního i velkého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota, neděle 16:00 - 20:00 hod. / sobota, neděle
do 10:00 hod., v období 04.07. - 31.08. min. pobyt 7 nocí, v období
20.06. - 04.07. a 31.08. - 06.09. min. pobyt 3 noci, v období do
20.06. a od 06.09. min. pobyt 1 noc.

Hotel Villa Margherita***

»» ladispoli.azzurro.cz
z Mikulova

1235 km

z Dolního Dvořiště

1160 km

z Ružinova

1200 km

Ladispoli, dálnice A12 Roma - Tarquinia
Ladispoli
Ladispoli je hlavním centrem takzvané Řím
ské riviéry, leží cca 36 kilometrů od Říma,
snadno dosažitelného dálnicí i autobusovou
nebo železniční dopravou. Z toho důvodu je
často navštěvováno turisty, kteří chtějí spo
jit dovolenou u moře a zároveň mít dostatek
času na prohlídku Říma. Ladispoli bylo za
loženo na konci 19. století u starořímské Via
Aurelia princem Ladislaem Odelscachim, po
němž dostalo jméno. Ovšem Ladispoli je vý
hodným výchozím bodem k poznávání nejen
Říma, ale i nedalekých severozápadních ob
lastí nad Římem, které jsou mimořádně boha
té na památky spojené s etruským osídlením.
Místa jako Cerveteri (nedaleko od Ladispoli)
nebo Tarquinia (cca 40 km od Ladispoli) jsou
naprosto jedinečná a ojedinělá a neměla by
být při pobytu rozhodně opomenuta.

Standard
snídaně

polopenze

snídaně

polopenze

28. 03. – 04. 04.
26. 09. – 10. 10.

6800

8500

8160

9860

B

04. 04. – 11. 04.

6990

8690

8350

10050

C

11. 04. – 13. 06.
29. 08. – 26. 09.

7480

9180

8840

10540

D

13. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

8320

10010

9670

11360

E

27. 06. – 01. 08.

9220

10910

10570

12260

F

01. 08. – 22. 08.

11510

13170

12830

14490

A

charakter pláže
jemný černý písek vulkanického původu,
pozvolný vstup do moře.

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

ladispoli

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» zdarma dítě do 12 let jako 3. osoba

Přímo v centru letoviska a nedaleko pláže se nachází hotel VILLA MARGHERITA***
(Via Duca degli Abruzzi). Součástí hotelu je recepce s trezory, Wi-Fi v hale, restaurace, bar, 2 výtahy, zahrada a bazén se solární terasou. Parkování je možné v okolí
hotelu. Jednoduše vybavené hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, telefon, fén
a TV. Pokoje Superior mají navíc klimatizaci, minibar (na vyžádání, za poplatek) a jsou
umístěné ve 4. a 5. patře.

40
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Superior

Lazio

»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře servírovaná, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace (Superior).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 40.
»» Slevy 3. a 4. osoba: jako 3. osoba 12 let a výše ...50%, jako 4. osoba 2 roky a výše
...50%. Dítě do 12 let zdarma jako 3. osoba (včetně lůžka a stravy). Dítě do 2 let zdarma
jako 4. osoba (včetně lůžka a stravy).
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. + 50%, postýlka (do 2 let) 10 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 15 kg), na dotaz, za poplatek 20 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 15:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci,
v období 18.07. - 22.08. min. pobyt 7 nocí.
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Anzio

Residence Elianto

»» anzio.azzurro.cz
z Mikulova

1250 km

z Dolního Dvořiště

1185 km

z Ružinova

1240 km

Appia, dálnice A1 Firenze - Roma
Anzio
Anzio patří k těm půvabným a příjemným
letoviskům Lazia, které bylo sice za války
z větší části poničeno, ale od základu znovu
vybudováno. Jeho moderní infrastruktura
i příjemný maloměstský poklid jsou zárukou
spokojené dovolené. Nedaleký Řím (50 km)
je pak na dosah pro všechny, kteří chtějí spo
jit odpočinek s poznáním historie. Kdo má
vztah k historii mnohem mladší a především
válečné, může navštívit nedaleký britský vo
jenský hřbitov nebo pohřebiště amerických
vojáků, které se nachází poblíž města Nettu
no s malebným přístavem (cca 10 km).

charakter pláže
světlý písek, pozvolný vstup do moře.

Moderní a skvěle situovaná residence
ELIANTO (Lungomare delle Sirene) se nachází přímo u pláže a nedaleko obchodů a restaurací. Součástí residence je recepce, Wi-Fi ve
společných prostorách, bar, společenská místnost s TV, výtah až na pláž a parkoviště (omezená kapacita). V okolí residence jsou různé
možnosti sportovního vyžití jako tenisové kurty,
hřiště na malou kopanou nebo golfové hřiště.
Všechny apartmány jsou vkusně vybaveny,
mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (za
poplatek) a balkon (mimo typy Ortensia a Girasole), většinou s výhledem na moře.
»» Vzdálenost od: pláže 10 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj se dvěma lůžky nebo
manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským
koutem.

Ortensia
mono 2

Orchidea
mono 3

Ginestra
mono 4

Girasole
bilo 3

Rosa
bilo 4

Camelia
bilo 4

A

04. 01. – 09. 05.
05. 09. – 26. 12.

7400

11020

12470

10760

13750

14970

B

09. 05. – 20. 06.

10350

15140

16910

14820

19130

20950

C

20. 06. – 27. 06.
15. 08. – 05. 09.

14360

19550

21770

19090

24450

26830

D

27. 06. – 25. 07.

16450

22130

24450

21770

27870

30550

E

25. 07. – 15. 08.

17600

24060

26020

23710

30070

32990

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

Anzio

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, ložní prádlo a ručníky.
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny 50 €/týden, závěrečný úklid 50 € (kuchyňský kout uklízí klienti
sami, jinak za poplatek 20 €), pobytová taxa viz str. 41.
»» Vratná kauce: 100 € (mono), 150 € (bilo), 10 € výtahový čip.
»» K dokoupení: přistýlka 91 €/týden, klimatizace 35 €/týden (mono), 42 € (bilo), výměna ložního prádla nebo ručníků 8 €/os.,
denní úklid 12 €, snídaně 5 €/os./den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod. Příjezd po 22:00 hod. za poplatek 30 €.

San Felice Circeo

Apartmány Circeo

»» sanfelicecirceo.azzurro.cz
z Mikulova

1318 km

z Dolního Dvořiště

1241 km

z Ružinova

1313 km

Appia, dálnice A1 Firenze - Roma
Terracina (15 km)

Apartmány CIRCEO (via Roma) se nachází v rodinném domě, který je od centra letoviska vzdálen
cca 200 m a od pláže 850 m (dostupná autobusovou dopravou). Jedná se o 3 apartmány, z nichž
jeden (bilo) je umístěn v přízemí s přímým vstupem do privátní zahrady, druhý apartmán je v 1. patře (trilo) a disponuje menší terasou s částečným výhledem na moře a posezením v privátní zahradě.
Třetí apartmán je ve 2. patře s panoramatickou terasou s výhledem na moře a na historické centrum
městečka. Apartmány byly zrekonstruovány v roce 2019, jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální
zařízení (v 1. patře dvojí), TV, klimatizaci (pouze apartmán ve 2. patře), mikrovlnnou troubu (pouze bilo),
myčku a pračku (trilo) a venkovní posezení. Parkování je u domu na uzavřeném oploceném pozemku.
S majiteli apartmánů se domluvíte česky.
»» Vzdálenost od: pláže 850 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem (3. a 4. lůžko je vhodné pouze pro děti).
»» trilo (100 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice s jedním nebo dvěma lůžky,
jídelna, kuchyňka nebo obývací pokoj s kuchyňským koutem.
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bilo 3/4

trilo 5

A

02. 05. – 30. 05.
12. 09. – 19. 09.

9210

10530

B

30. 05. – 06. 06.

10530

11840

C

06. 06. – 13. 06.

11840

13160

D

13. 06. – 27. 06.

13060

14360

E

27. 06. – 04. 07.

14360

15670

F

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

16970

18280

G

01. 08. – 22. 08.

17750

19110

H

29. 08. – 05. 09.

10530

13160

I

05. 09. – 12. 09.

9210

11840

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace (pouze apartmán ve 2. patře).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti ne
uklidí sami, pobytová taxa viz str. 41.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 8 €/os., dvoulůžko 12 €, ručníky 7 €/os.,
plážový servis cca 15-20 € na den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 20 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota 10:00. hod. min.
pobyt 7 nocí, v období 01.08. - 29.08. min. pobyt 14 nocí.

San Felice Circeo leží na mysu Circeo, jedná
se o historické městečko v jižní části regionu
Lazio. Toto tajemné místo proslavil už Homér,
který ve svém eposu líčí dobrodružství Odys
sea a jeho druhů, kteří byli zajati a přeměně
ni čarodějnicí Kyrké (italsky Circe – od toho
název Circeo) na vepříky… Moře je v Circeu
velmi čisté, již několik let po sobě dostává
modrou vlajku (ocenění za čisté moře a vý
borné služby). San Felice Circeo kromě mo
ře, koupání a krásné přírody nabízí i historii či
možnost výletů do okolí za kulturou a historií
– Řím a Neapol (autem, autobusem či vlakem
z nádraží Priverno-Fossanova cca 15 km od
Circea, s výborným spojením s Římem i Ne
apolí (vlak každou hodinu), Capri, Ischia atd.
Další atrakcí je turistický přístav s krásnými
jachtami, odkud odjíždí pravidelný trajekt na
Pontinské ostrovy (Ponza, Ventotene, Palma
rola a Zannone – možnost krásného celoden
ního výletu).

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

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

Lazio

41

28.11.2019 18:21:27

Puglia
• region s nejdelším pobřežím (760 km) v rámci celé Itálie, omývají jej dvě moře,
Jaderské ze severu a Jónské z jihu
• kraj s impozantním množstvím památek se stopami Řeků, Římanů, Arabů,
Nomádů a Španělů
• vyváží se odtud těstoviny do celé Evropy, ochutnejte tedy ty nejtypičtější z nich,
orecchiette, jejichž tvar připomíná ouška. Také apulijské víno získává na věhlasnosti, své vinice má pod Brindisi např. i zpěvák Albano Carrisi

Nabídka letovisek regionu Puglia
Lido del Sole
Villaggio Lido del mare

Vieste
43

Peschici
43
44
44
45
45
46
46
47

Villaggio Baia degli Aranci
Hotel I Melograni****

53
53

Mattinata
Case Vacanze L´Uliveto

54

Giovinazzo
Hotel Riva del Sole****

54

Torre Rinalda
Camping Village Torre Rinalda

55

Gallipoli
Camping La Masseria

55

Puglia

Residence Julia
Residence Olimpia
Villaggio Centro Turistico San Nicola
Camping village Internazionale Manacore
Residence Monte Pucci
Residence Sfinal
Villaggio Grotta dell’Acqua
Hotel*** residence Mira

47
48
48
49
49
50
50
51
51
52
52

Residence Sun Bay
Villaggio Camping Spiaggia Lunga
Villaggio Gallo
Villaggio San Pablo
Residence La Rotonda Sul Mare
Villaggio Arcobaleno
Villaggio La Giara
Villaggio Sabbiadoro
Villaggio San Lorenzo
Hotel Pellegrino Palace****
Hotel Magnolia***

Lido del Sole

Rodi Garganico
Peschici
Vieste
Mattinata

Giovinazzo

Torre Rinalda
Gallipoli
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Lido del Sole

Villaggio Lido del Mare

»» lidodelsole.azzurro.cz
z Mikulova

1369 km

z Dolního Dvořiště

1314 km

z Ružinova

1345 km

Poggio Imperiale, dálnice A14 Bologna
- Bari
Rodi Garganico (8 km)

Villaggio LIDO DEL MARE se nachází v blízkosti městečka Rodi
Garganico. Komplex je umístěn v areálu plném vzrostlých borovic
a eukalyptů. Klientům je k dispozici Wi-Fi, bar, restaurace (možnost
zakoupení stravy, ceny na vyžádání v CK), pizzerie, minimarket, bazén, animace (cca 13.06. - 05.09.), tenisový kurt, dětské a fotbalové
hřiště, hřiště na petanque a na střelbu z luku, stolní tenis, prádelna (na
žetony) a parkoviště. Apartmány jsou umístěny v malých přízemních
nebo jednopatrových vilkách se samostatným vchodem, vlastním sociálním zařízením, trezorem, terasou a parkovacím místem. U některých
apartmánů typu mono je kuchyňka na prostorné kryté verandě.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s výsuvnou manželskou postelí případně patrovou postelí, kuchyňský kout.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s manželskou nebo
patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou (typ A) nebo
patrovou postelí, obývací pokoj případně s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.

mono 2

mono 4

bilo 4

trilo 4

B trilo 6

A trilo 6

A

30. 05. – 20. 06.

5590

6250

8880

9870

11510

13160

B

20. 06. – 04. 07.
29. 08. – 12. 09.

9540

10530

12830

14800

18090

19740

C

04. 07. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

11420

14360

15990

17630

20560

23830

D

25. 07. – 01. 08.

15670

16320

22520

23170

24480

26110

E

01. 08. – 08. 08.

17950

21220

24480

26110

31010

39170

F

08. 08. – 22. 08.

27310

32130

36940

38550

41760

48190

Moderní letovisko Lido del Sole leží cca
3 km od starobylého městečka Rodi Garganico, které se může chlubit původní zástavbou
a kam se dá dojít cestou podél moře, kolem
níž jsou vybudované nové residenční komplexy. Obě dvě letoviska jsou bránou Gargána, od níž se začínají zvedat kopce a pobřeží
je členité. Lido del Sole je menší a elegantní
turistické letovisko vybudované na kruhovém půdorysu podél písčité pláže. Novější
turistické residence jsou obklopeny bujnou
středomořskou vegetací. Po celém letovisku
najdete různé restaurace, bary a obchůdky.

charakter pláže
písčitá, privátní, pozvolný vstup do moře;
šlapadla.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./den, děti
do 10 let zdarma.
Lido del Sole

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, závěrečný úklid
(kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 50 €).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 43.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ručníky 5 €/os., postýlka 35 €/týden, 2. parkovací místo 50 €/týden, ventilátor 2 €/
den, klimatizace 50 €/týden (na vyžádání), plážový servis 70 €/týden (1. a 2. řada), 50 €/týden (3., 4.
a 5. řada).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 50 €/týden (mimo společné prostory).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., min. pobyt 7 nocí.

Peschici

Residence Julia

»» peschici.azzurro.cz
z Mikulova

1385 km

z Dolního Dvořiště

1330 km

z Ružinova

1360 km

Poggio Imperiale, dálnice A14 Bologna
- Bari
Peschici - Calenelle

mono 2

bilo 4

trilo 6

30. 05. – 06. 06.

5260

7730

9050

B

06. 06. – 13. 06.

6580

8880

9870

C

13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

7570

9870

11020

D

20. 06. – 04. 07.

9300

11750

14030

E

04. 07. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

12730

15010

17460

F

25. 07. – 08. 08.

16320

18600

21050

A

Residence JULIA je postavena přímo u písčité zátoky Baia di Manacora, cca 6 km od Peschici.
Prostorný komplex je rozdělen na část přímo u pláže, ve které je v rámci klubové karty k dispozici
bazén a dětský bazén se skluzavkou, sportovní centrum se dvěma tenisovými kurty, minigolfem,
stolním tenisem, petanque, lukostřelbou a hřišti na fotbal, volejbal a basketbal, plážový volejbal a prostor pro animace (01.07. - 31.08.). Nachází se zde také nákupní centrum s minimarketem, ambulancí,
restaurací a pizzerií. Účelně jednodušeji vybavené apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za
poplatek) a krytou terasu (některé typy mono i zahrádku).
»» Vzdálenost od: pláže 100 - 450 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (25 m²) - obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
»» trilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s rozkládacím nebo vysouvacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klubová karta, plážový servis (v období 30.05. - 04.07. a 29.08.
- 05.09.).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 40 € (bilo)
50 € (trilo), kuchyň uklízí klienti sami, jinak za poplatek 35 €, pobytová
taxa viz str. 43.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: postýlka 15 €/den, ložní prádlo 10 € jednolůžko, 15 €
dvoulůžko, ručníky 8 €/os., klimatizace 40 €/týden.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Peschici je pravděpodobně nejmalebnějším
městečkem na pobřeží Gargána. Je vystavěné na 90 metrů vysoké skále, která spadá
kolmo dolů do moře, vedle krásné písečné
zátoky. Založeno bylo v 11. století vojáky
chránícími území před Saracény a pro nás
je zajímavé, že příchozí jižní Slované ovlivnili v minulých staletích místo tak výrazně, že
určili jeho jméno, složeno ze slov „pesek“
a „cist“ ve významu „čistý písek“. Na první
pohled se na městečko usazené na skále,
které se vynoří za zátočinou mezi zelenými
stromy a za skalnatými kopci, nedá zapomenout. Bílé barvy domů a vápencových skal
ostře kontrastují s okolní záplavou zeleně
v blízkém i vzdáleném okolí a modravým
mořem splývajícím s obzorem. Díky své geografické poloze je jediným místem na italské
pevnině, kde můžete vidět vycházet i zapadat slunce pouze z moře a do moře.

charakter pláže
písčitá, volná i privátní, většinou pozvolný
vstup do moře.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020:
1,20 €/os. Děti do 11 let zdarma.

Puglia
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Peschici

Residence Olimpia

»» peschici.azzurro.cz
Peschici

Residence OLIMPIA je postavena na prostorném zalesněném
pozemku, v zátoce Baia di Manaccora, cca 7 km od Peschici. Residence je v péči velmi příjemných a vstřícných majitelů, což jí dodává atmosféru a záruku strávení pohodového pobytu. V residenci je
k dispozici Wi-Fi zdarma (v určených prostorách), bar, bazén pro
dospělé a dětský bazén (bazény v provozu 23.05. - 12.09.), solární terasa, venkovní sprchy s teplou vodou, barbecue, vnitřní kryté
parkoviště, prádelna (na žetony), dětské hřiště, stolní tenis a fotbal
a posilovna. Všechny apartmány jsou vybaveny ve středomořském
stylu, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, klimatizaci (na vyžádání,
za poplatek) a balkon nebo verandu.

více na azzurro.cz
»»residence VARANTUR (Isola di Varano)

»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a případně rozkládacím dvougaučem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky (trilo 6)
nebo patrovou postelí (trilo 4), obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládacím dvougaučem.

mono 2

bilo 2

bilo 4

trilo 4

trilo 6

A

25. 04. – 09. 05.
12. 09. – 03. 10.

3950

4610

5260

6050

6970

B

09. 05. – 23. 05.
05. 09. – 12. 09.

5530

6050

6710

7630

8550

C

23. 05. – 13. 06.

7110

7760

8680

9610

11050

D

13. 06. – 27. 06.

9210

10130

11840

12760

14470

E

27. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

10310

11750

15280

16450

17490

F

11. 07. – 08. 08.

13450

14620

17360

18670

20110

G

08. 08. – 29. 08.

18250

19790

23130

24670

26730

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce tří týdnů v období A
»» sleva 10% v období 11.07. - 18.07. při objednávce druhého týdne předcházejícího nebo následujícího
tomuto období
»» sleva 5% v období 22.08. - 29.08. při objednávce týdne následujícího tomuto období
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (mono), 35 € (bilo), 45 € (trilo), kuchyňský kout uklízí
klienti sami, pobytová taxa viz str. 43.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: postýlka 20 €/týden, ložní prádlo 8 €/os./týden, ručníky 5 €/os./týden, klimatizace 40 €/
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 09:00 hod.

Villaggio Centro Turistico San Nicola
Standard 4

Komplex se nachází uprostřed ostrova Varano,
který má tvar písečné kosy o délce deseti a šířce
jednoho kilometru, ležící mezi lagunou Varano
a Jadranským mořem, cca 500 m od moře.
Rozsáhlý areál uprostřed středomořské zeleně
je tvořen samostatně stojícími vilkami, restaurací,
barem, minimarketem, bazénem a dětským bazénem. Klientům je dále k dispozici tenisový kurt,
fotbalové hřiště, dětské hřiště a diskotéka.
Více informací najdete na
isoladivarano.azzurro.cz

»»residence SOLARIA (Rodi Garganico)

Residence se nachází nedaleko pláže, v blízkosti
turistického přístavu s restauracemi, bary a obchody. Klientům je k dispozici recepce, Wi-Fi ve
společných prostorách, internet a parkoviště.
Restaurace, ve které jsou podávány snídaně
a večeře, je vzdálena cca 50 m. Komplex byl
nedávno zrekonstruovaný a je rozdělený na
residenční část s apartmány v prvním patře
a hotelovou část. Apartmány disponují vlastním
sociálním zařízením, klimatizací, TV/SAT a parkovacím místem.
Více informací najdete na
rodigarganico.azzurro.cz
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A

23. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

8290

B

06. 06. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

9210

C

13. 06. – 20. 06.

11050

D

20. 06. – 27. 06.

12900

E

27. 06. – 04. 07.

16450

F

04. 07. – 11. 07.

18280

G

11. 07. – 18. 07.

20110

H

18. 07. – 25. 07.

21020

I

25. 07. – 01. 08.

21930

J

01. 08. – 08. 08.

24290

K

08. 08. – 15. 08.

30580

L

15. 08. – 22. 08.

28780

M

22. 08. – 29. 08.

14620

N

12. 09. – 26. 09.

7370

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.
a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 23.05. - 30.05. a 12.09. - 26.09.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.

Villaggio CENTRO TURISTICO SAN NICOLA se nachází pár kroků od krásné písčité pláže Baia di San Nicola.
Celý komplex je obklopen množstvím zeleně a klientům nabízí příjemné prostředí. Součástí villaggia je restaurace,
dva bary, recepce, minimarket, prádelna, prostor s Wi-Fi připojením (zdarma), dva tenisové kurty a hřiště na malou
kopanou. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci
(za poplatek) a venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Standard (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným lůžkem
(je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem, 5. a 6.
osoba za poplatek.

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 43.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15
€/os., 20 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., dětská postýlka 2 €/
den, klimatizace 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena (max. jedno zvíře), na dotaz, za poplatek 5 €/den a 20 €/úklid.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00
hod. min. pobyt 7 nocí, v období do 27.06. a od 05.09. min.
pobyt 3 noci.

28.11.2019 18:24:57

Peschici

Camping Village Internazionale Manacore

Camping village INTERNAZIONALE MANACORE se nachází přímo
u pláže mezi městy Peschici (10 km) a Vieste (15 km). Klientům je k dispozici
recepce, restaurace s pizzerií, bar, rychlé občerstvení, minimarket, bazén pro
dospělé (v provozu cca 16.05. - 27.09.) s dětskou částí a panoramatickým
výhledem na moře, terasa se slunečníky a lehátky (za poplatek), dětské hřiště, fotbalové, basketbalové a volejbalové hřiště, animace, miniklub (31.05. 13.09.) a parkoviště. Za poplatek pak Wi-Fi, prádelna, stolní tenis, tenisové
kurty, půjčovna šlapadel a kanoí. Mobilhomy Classic jsou starší, Premium
jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny typy mají vlastní sociální
zařízení, klimatizaci (za poplatek), venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo. Mobilhomy typu Hillside jsou umístěné ve vyšších
částech campu.
»» Vzdálenost od: pláže 30 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Classic - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice s patrovou postelí
a dalším lůžkem nebo malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným
lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm a max. 60 kg), obývací pokoj
s gaučem a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek.
»» Standard Extra Hillside - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice
s patrovou postelí a dalším výsuvným lůžkem, obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem. 5. a 6. osoba za poplatek.
»» Premium Hillside s výhledem na moře - ložnice s manželskou postelí,
2 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
5., 6. a 7. osoba za poplatek.

Classic 4

Standard Extra 4
Hillside

Premium Hillside 4
s výhledem na moře

A

16. 05. – 30. 05.

8290

9210

11050

B

30. 05. – 06. 06.

10130

11050

14740

C

06. 06. – 13. 06.

10050

11880

19190

D

13. 06. – 20. 06.

13710

14620

21930

E

20. 06. – 27. 06.

14620

16450

21930

F

27. 06. – 04. 07.

19190

20110

26500

G

04. 07. – 11. 07.

20110

21020

27420

H

11. 07. – 18. 07.

21020

21930

27420

I

18. 07. – 25. 07.

21930

22850

29240

J

25. 07. – 01. 08.

25590

26500

33810

K

01. 08. – 08. 08.

26990

27880

33280

L

08. 08. – 15. 08.

29680

31480

34180

M

15. 08. – 22. 08.

27880

29680

32380

N

22. 08. – 29. 08.

17360

18280

21930

O

29. 08. – 05. 09.

11050

11970

17500

P

05. 09. – 26. 09.

7370

8290

13820

Co potěší:
»» (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. 6. a 7. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 16.05. - 30.05. a 12.09. - 27.09.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.

»» peschici.azzurro.cz
Peschici

více na azzurro.cz
»»residence LA PALOMA (Peschici)

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €/pobyt (Classic a Standard Extra Hillside),
50 € (Premium Hillside), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 43.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, ručníky
10 €/os., dětská postýlka 2 €/den, klimatizace 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. jedno zvíře do 15 kg, mimo Premium), na dotaz, za
poplatek 5 €/den a 20 €/úklid.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 27.06.
a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

Residence Monte Pucci

Residence se nachází nedaleko Peschici, od
pláže je vzdálena cca 2,5 km a je vhodná pro
strávení klidné dovolené v příjemném prostředí
plném zeleně. Součástí residence je bazén pro
dospělé s hydromasáží, dětský bazén, solární terasa, Wi-Fi ve společných prostorách, posilovna,
stolní tenis, dětské hřiště, barbecue, venkovní
sprchy, půjčovna horských kol, prádelna (na žetony) a parkoviště. Na pláž Baia di Peschici jezdí
v pravidelných intervalech minibus zdarma.
»»residence GEMINI (Peschici)

Residence MONTE PUCCI leží na okraji zátoky pod městečkem Peschici cca 2 km od historického
centra. Skládá se ze zděných řadových apartmánů, postavených ve středomořském stylu a obklopených zelení. Klientům je k dispozici restaurace, pizzerie, bar a parkoviště (omezená kapacita). Apartmány jsou jednoduše a funkčně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, terasu nebo verandu a některé
klimatizaci (na vyžádání, za poplatek).
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem nebo gaučem a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí nebo se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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mono 3

bilo 4

trilo 6

A

06. 06. – 13. 06.

5670

6410

9380

B

13. 06. – 27. 06.

6410

7900

10610

C

27. 06. – 11. 07.

9790

11750

14200

D

11. 07. – 01. 08.

10530

11990

15180

E

01. 08. – 22. 08.

14590

18060

21030

F

22. 08. – 29. 08.

6610

8320

10280

G

29. 08. – 12. 09.

5630

6120

8570

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 25 € (mono), 35 € (bilo),
40 € (trilo), kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €,
pobytová taxa viz str. 43.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 45-80 €/týden, klimatizace 80 €/týden, plážový
servis 10-15 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 40 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Nový komplex postavený ve středomořském
stylu, leží přímo u pláže v kouzelné zátoce, cca
1 km od historického centra jednoho z nejsugestivnějších městeček Gargana - Peschici. Součástí residence je privátní pláž, bar, restaurace
a pizzerie přímo na pláži, minimarket, místnost
s TV, Wi-Fi ve společných prostorách, prostorná zahrada, dětské hřiště, animace, stolní tenis
a parkoviště.
Více informací najdete na
peschici.azzurro.cz

Puglia
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Peschici

Residence Sfinal

»» peschici.azzurro.cz
Peschici

více na azzurro.cz
»»residence ZAGARE (Rodi Garganico)

Residence je obklopená olivovníky a středomořskou zelení, nachází se v zátoce Santa Barbara,
cca 800 m od centra města. Klientům je k dispozici recepce s trezorem, Wi-Fi ve společných
prostorách, bar, dětské hřiště, venkovní sprchy,
společné barbecue, bazén pro dospělé s vířivkou, dětský bazén a parkoviště. Na vzdálenější,
smluvně dohodnutou privátní pláž, jezdí v pravidelných intervalech minibus.
Více informací najdete na
rodigarganico.azzurro.cz

»»camping villaggio INTERNAZIONALE
(San Menaio)

Residence SFINAL leží na mírně vyvýšeném skalnatém útesu s nádherným výhledem
na moře, cca 8 km od Peschici a cca 11 km severně od města Vieste. Residence je vhodná pro strávení klidné dovolené na prostorném zalesněném pozemku. Ubytování je ve
zděných řadových apartmánech nebo v malých zděných vilkách. Klientům je k dispozici
recepce, Wi-Fi (za poplatek), bar, restaurace, bazén pro dospělé s hydromasáží, dětský
bazén, solární terasa, dětské hřiště, stolní tenis, minigolf (za poplatek), prádelna (na žetony), společné barbecue a parkoviště. Klienti mohou využívat služeb 1,5 km vzdáleného
villaggia Grotta dell’Acqua, v němž je menší obchod, prodejna ovoce a zeleniny, prodej tabáku, novin a časopisů. Nejbližší přístup do moře je přes útesy, které jsou dostupné přímo
z residence po schodech. Klienti mají v ceně plážový servis od 3. řady na smluvně dohodnuté písčité pláži Grotta dell’Acqua vzdálené 1500 m, na kterou jezdí v pravidelných intervalech minibus zdarma. V případě 5. a 6. osoby jsou klienti povinni dokoupit další plážový
servis. Pro majitele psů je vyhrazen úsek pláže Grotta dell’Acqua (za příplatek). Všechny
apartmány a vilky jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, terasu nebo krytou

»» Vzdálenost od: pláže 1500 m, přístup do moře z útesů 50 m; ubytovací kancelář
v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, kuchyňským koutem a případně patrovou
postelí.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo
patrovou postelí a případně dalším lůžkem a kuchyňský koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou nebo patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládacím dvougaučem.
»» quadri - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

mono 2

A mono 4

bilo 2

bilo 4

bilo 5

trilo 4

trilo 6

A

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 19. 09.

6910

8290

7940

9670

10710

11400

12780

B

20. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

9840

12090

11050

13470

14680

15370

17270

C

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

13370

14570

14390

19190

19880

20560

21930

D

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

16790

19530

18330

23130

24330

25020

26730

E

08. 08. – 15. 08.

18550

21590

19900

26140

26990

27660

30360

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» sleva 10% při objednání min. 2 týdnů v období 30.05. - 01.08. a 22.08. - 19.09.

Camping se nachází ve stínu piniového háje nedaleko od centra San Menaio, 6 km od letoviska
Rodi Garganico a 11 km od Peschici. Nejbližší
pláž je vzdálena 500 m. Klientům je k dispozici
recepce, restaurace s pizzerií, bazén s dětskou
částí, barem, slunečníky a lehátky, dětské hřiště,
fotbalové a volejbalové hřiště a hlídané parkoviště. V červenci a srpnu se zde pořádají různé animační programy, miniklub a večerní představení.

verandu. Typ A je umístěn v nově postavené budově. Apartmány a vilky s výhledem na
moře jsou za příplatek. Pro každou ubytovací jednotku je vyhrazeno parkovací místo.
V období do 20.06. a od 05.09. mohou být některé služby omezeny.

»» V ceně: pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ložní prádlo, plážový servis od 3. řady.
»» Povinné poplatky na místě: plážový servis (od 3. řady pro 5. a 6. osobu) 35 €/týden,
pobytová taxa viz str. 43.

»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 70 €/týden (v období A-D), 105 € (E), postýlka 14 €/týden,
výhled na moře 35 €/týden (v období C-E), 2. parkovací místo 14 €/týden, klimatizace
49 €/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena v období A-C (max. 8 kg), na dotaz, za poplatek 42
€/týden (mimo společné prostory).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Villaggio Grotta dell’Acqua

Více informací najdete na
sanmenaio.azzurro.cz
»»residence l’Uliveto (Mattinata)

Velmi elegantní, nedávno postavená residence
L´ULIVETO stojí v prostorné zahradě se středomořskou vegetací a je určena ke strávení klidné
a idylické dovolené. K jejímu vybavení patří posilovna, venkovní sprchy, kryté parkoviště, Wi-fi
(zdarma), prádelna (na žetony) a barbecue. Moderní apartmány mají vlastní sociální zařízení, jsou
vybaveny klimatizací a venkovní verandou.
Více informací najdete na
mattinata.azzurro.cz
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Villaggio GROTTA DELL’ACQUA leží přímo u jedné z nejkrásnějších pláží, která je ohraničená útesem se starou
strážní věží Torre di Sfinale, napůl cesty mezi Peschici a Vieste (obě letoviska jsou vzdálena cca 12 km). Villaggio
je vhodné pro klidnou dovolenou v bezprostředním kontaktu s překrásnou okolní přírodou. Součástí villaggia je
bar, restaurace (možnost dokoupení stravy), pizzerie, minimarket, dětské hřiště, stolní tenis a volejbalové hřiště.
Za příplatek je tenisový kurt, fotbalové hřiště, trezor, prádelna a Wi-Fi. V červenci a srpnu jsou pořádány zábavné animační programy. Přízemní zděné apartmány mají samostatný vchod, vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za
poplatek) a krytou verandu s posezením. Pro každý apartmán je vyhrazeno jedno parkovací místo a jeden plážový
servis. V případě 5. a 6. osoby je povinné dokoupení dalšího plážového servisu.
»» Vzdálenost od: pláže 100 - 400 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Možnost 2 přistýlek (za poplatek).

bilo 4

trilo 4

A

24. 05. – 14. 06.
06. 09. – 20. 09.

6580

7570

B

14. 06. – 28. 06.
30. 08. – 06. 09.

9140

10120

C

28. 06. – 12. 07.
23. 08. – 30. 08.

13380

14360

D

12. 07. – 26. 07.

15990

17300

E

26. 07. – 02. 08.

19280

20240

F

02. 08. – 09. 08.
16. 08. – 23. 08.

23130

24420

G

09. 08. – 16. 08.

28270

29230

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody,
plynu a elektřiny, plážový servis od 3. řady.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid povinně
za poplatek 35 € (bilo), 45 € (trilo), kuchyň uklízí klienti
sami, jinak za poplatek 50 €/pobyt, plážový servis v případě 5. a 6. osoby v období A-B 50 €/týden, v období
C-E 65 €/týden, v období F-G 75 €/týden, pobytová taxa
viz str. 43.
»» Vratná kauce: 50 €/pobyt/apt.
»» K dokoupení: přistýlka na vyžádání (info o ceně v CK),
postýlka (na vyžádání) 18 €/týden, ložní prádlo 10 €/os.,
ručníky 10 €/os., klimatizace (na vyžádání) 35 €/týden, strava (informace o cenách v CK), Wi-Fi (pouze u recepce, 1 €/
den, využití trezoru v recepci 3 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 8 kg, mimo společné
prostory, je zakázáno nechat zvíře v apartmánu bez dozoru), na dotaz, za poplatek 5-10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: neděle 17:00 - 20:00 hod. / neděle 09:00
- 10:00 hod., v případě pozdějšího odjezdu nebude vrácena kauce.
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Peschici

Residence Mira

»» peschici.azzurro.cz
Peschici

více na azzurro.cz
»»hotel TORRESERENA VILLAGE****
(Marina di Ginosa)

Residence MIRA je situována v malebné zátoce, kterou lemují skaliska, a zároveň
je ponořena do piniového lesíku. Nabízí minimarket, dětské hřiště, bazén pro dospělé
a dětský bazén, tenisový kurt, víceúčelové hřiště, animace a parkoviště. Klientům je
k dispozici minibus, kterým je zajištěn obousměrný transfer na privátní pláž. K využívání veškerých atrakcí, sportovišť a minibusu slouží klubová karta (povinně za poplatek
v období 04.07. - 29.08., od 5 let). Prostorná residence je rozdělena na hotelovou
a apartmánovou část. V centrální hotelové části se nachází bar, recepce, místnost
s TV a Wi-Fi. Mezi olivovníky a piniemi stojí řadové přízemní vilky (typy trilo mohou
být i v patrových vilkách) navzájem oddělené zahrádkami, odkud má každý apartmán
vlastní vstup. Všechny apartmány mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek) a parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 700 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s vyklápěcí manželskou postelí, dalším lůžkem nebo patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí,
obývací pokoj s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 3

mono 4

trilo 5

trilo 6

A

30. 05. – 06. 06.
29. 08. – 12. 09.

5100

5430

6410

7240

B

06. 06. – 20. 06.
22. 08. – 29. 08.

6530

8160

8810

9470

C

20. 06. – 04. 07.

10930

13220

14200

17790

D

04. 07. – 25. 07.

11910

15180

16810

23340

E

25. 07. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

15180

20070

21700

23990

F

01. 08. – 15. 08.

19760

26180

29390

32610

Co potěší:
»» zdarma klubová karta v období 29.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» sleva 10% při objednávce dvou týdnů do 20.06. a od 29.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klubová karta
(v období do 04.07. a od 29.08.), plážový servis (v období do 20.06. a od 29.08.)
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 € (mono), 40 € (trilo), kuchyňský kout
uklízí klienti sami, jinak za poplatek 50 €, klubová karta 30 €/os./týden (od 5 let, v období
04.07. - 29.08.), pobytová taxa viz str. 43.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: klimatizace 70 €/týden, postýlka 50 €/týden (pouze trilo), plážový servis 50
€/týden (v období 20.06. - 29.08.).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli.

Hotel se nachází cca 700 m od písčité pláže,
od které jej dělí borovicový lesík a na kterou vozí
klienty plážový minibus. Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi, bar, 4 restaurace, bazén se sladkou
vodou pro dospělé se skluzavkou a vířivkou,
dětský bazén, fotbalové hřiště, 4 multifunknční
hřiště, basketbalové hřiště, stolní tenis, petanque, minimarket, diskotéka a kryté nehlídané
parkoviště. Pro maminky s nejmenšími dětmi je
k dispozici místnost na přípravu dětských jídel.
V rámci mini, junior a teen klubu jsou pořádány
animační a zábavné denní a večerní programy,
sportovní kolektivní kurzy a turnaje.
Více informací najdete na
marinadiginosa.azzurro.cz

Vieste

Residence Sun Bay

»» vieste.azzurro.cz
z Mikulova

1405 km

z Dolního Dvořiště

1349 km

z Ružinova

1380 km

Poggio Imperiale, dálnice A14 Bologna
- Bari
Peschici - Calenelle (23 km)

Residence SUN BAY se nachází 5 km od Vieste a svojí rodinnou atmosférou je ideálním místem
pro strávení klidné dovolené. Nedaleko od residence je velké nákupní centrum. Klientům je k dispozici
Wi-Fi, bar, restaurace, bazén pro dospělé s vířivkou, dětský bazén, venkovní sprchy, dětské hřiště,
prádelna (na žetony), volejbalové hřiště, stolní tenis, barbecue a parkoviště. Zděné řadové vilky jsou
vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT a venkovní krytou verandu. Nejsou vybaveny
přikrývkami a nelze je ani zapůjčit za poplatek.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, popř. nika s patrovou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
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bilo 2

bilo 4

trilo 6

A

23. 05. – 27. 06.
29. 08. – 12. 09.

6580

9210

11840

B

27. 06. – 04. 07.

9210

11840

15790

C

04. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

13060

16970

20890

D

01. 08. – 08. 08.

20890

26110

28720

E

08. 08. – 22. 08.

23130

30840

34700

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 €, pobytová taxa viz
str. 47.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
min. pobyt 7 nocí.

Starobylá rybářská osada se středověkým
hradem a charakteristickými bíle natřenými
domy, vystavěnými na skále nad mořem,
je největším letoviskem této oblasti. Vieste
poskytuje dostatek pohody ke krásné dovolené i dostatek možností k procházkám po
historickém městečku, přesně po takovém,
jaké si v Itálii představujeme. Najdete v něm
pozůstatky římských opevnění, jeskyně, které používali Saracéni jako hřbitovy, švábský
hrad a starobylou katedrálu.

charakter pláže
písčitá, privátní; půjčovna kanoí a surfů.

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020:
1,60 €/os./den. Děti do 14 let zdarma.

Puglia
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Vieste

Villaggio Camping Spiaggia Lunga

»» vieste.azzurro.cz
vieste

více na azzurro.cz
»»camping VILLAGGIO TURISTICO LA
CANZONE DEL MARE (Vieste)

Camping leží přímo u pláže, ve vzdálenosti cca
800 m od historického centra Vieste. Komplex
je po nedávné rekonstrukci a jeho součástí je
recepce, Wi-Fi ve společných prostorách, bar,
restaurace a pizzerie. V rámci klubové karty lze
využít bazén pro dospělé s dětskou částí a vířivkou, solární terasu se slunečníky a lehátky, tenisový kurt, fotbalové hřiště, animace, miniklub
a parkoviště.

Villaggio camping SPIAGGIA LUNGA se rozkládá na 25 hektarovém
zalesněném pozemku přímo u azurové zátoky Santa Maria di Merino,
cca 7 km od Vieste. Komplex je rozdělen na 2 části, centrální část Mare
a vzdálenější část Collina. V centrální části je klientům k dispozici recepce,
restaurace s Wi-Fi, pizzerie, bar (i na pláži), minimarket, rychlé občerstvení,
bazén (v provozu cca 01.06. - 15.09.) s dětskou částí, se slunečníky a lehátky (za poplatek), další bazén je v části Collina, dětské hřiště, hřiště na
petanque, stolní tenis, minigolf, diskotéka, animace (01.06. - 31.08.) a prostorné parkoviště. Za poplatek půjčovna kol, prádelna (na žetony), škola plavání a tenisu, windsurfing a kitesurfing. Ubytování je v bungalowech (zděné,
přízemní domky) a v mobilhomech. Bungalowy mají vlastní sociální zařízení,
TV a trezor (Topazio Class, Smeraldo Class), klimatizaci (mimo Smeraldo)
a krytou verandu. Mobilhomy mají dvojí sociální zařízení a krytou verandu.
Bungalowy Diamante a mobilhomy se nachází v centrální části Mare. Pro
klienty ze vzdálenějších bungalowů Topazio Class, Smeraldo a Smeraldo
Class (část Collina) je v určených hodinách k dispozici minibus, kterým je
zajištěn obousměrný transfer do centrální části.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m (Diamante, mobilhomy), 1000 m (Topazio,
Smeraldo); ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome trilo (28 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» Diamante, Topazio Class (35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s výsuvným dvougaučem, kuchyňský kout na kryté verandě.
»» Smeraldo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma
lůžky, malý obývací pokoj, kuchyňský kout na kryté verandě.
»» Smeraldo Class (40 m²) - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se
dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.

mobilhome

bungalow

trilo 4

Smeraldo
bilo 4

Topazio
Class bilo 4

Smeraldo
Class trilo 4

Diamante
bilo 4

A

23. 05. – 30. 05.
12. 09. – 19. 09.

7140

-

-

-

8520

B

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

9670

8290

8980

10130

10820

C

20. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

13020

12570

13940

15760

14850

D

04. 07. – 18. 07.

16910

15080

17140

18050

19420

E

18. 07. – 01. 08.

19190

18960

21020

22620

23300

F

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

24740

22260

24740

26090

26990

G

08. 08. – 22. 08.

35760

31710

34630

36880

39130

»» V ceně: pronájem bungalowu/mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace
(mimo Smeraldo).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pobytová taxa viz str. 47.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 2,50 €/os./den., přistýlka 8 €/den, plážový servis 16 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 18.07.
a od 29.08. min. pobyt 7 nocí.

Villaggio Gallo

»»villaggio camping PUNTA LUNGA (Vieste)

Villaggio stojí cca 2 km od letoviska Vieste, je
celé ponořeno v rozlehlém háji mandloní a borovic, rozkládá se podél nádherné privátní pláže
lemované útesy. Klientům je k dispozici recepce,
restaurace, pizzerie, bar, minimarket, místnost
s TV, prádelna, Wi-Fi ve společných prostorách,
animace, miniklub, dětské hřiště, stolní tenis, plážový volejbal, posilovna a parkoviště.
Více informací najdete na
vieste.azzurro.cz
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Villaggio GALLO leží na klidném místě cca 6 km od Vieste směrem na Peschici. Ve velké oplocené
zahradě se nachází centrální budova a patrové řadové apartmány. Klientům je k dispozici malý a velký
bazén, stolní tenis, petanque, barbecue, dětský koutek, pizzerie, bar, místnost s TV/SAT, prádelna
(za poplatek), obchod a oplocené parkoviště. V určených hodinách je k dispozici minibus, kterým je
zajištěn obousměrný transfer na pláž. Každý apartmán má vlastní sociální zařízení, TV, terasu nebo
balkon, v kuchyňkách teče pouze studená voda. K dispozici jsou další typy apartmánů, více na vieste.
azzurro.cz
»» Vzdálenost od: pláže 800 - 1500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s manželskou nebo patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.

mono 2

bilo 4

trilo 6

A

18. 04. – 13. 06.
22. 08. – 26. 09.

4260

6450

8060

B

13. 06. – 04. 07.

6330

8060

11280

C

04. 07. – 18. 07.

7220

9180

12860

D

18. 07. – 25. 07.

9140

12790

16560

E

25. 07. – 01. 08.
15. 08. – 22. 08.

10280

13370

18510

F

01. 08. – 15. 08.

13490

17430

26200

Co potěší:
»» zdarma přistýlka v období A-C
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 €, pobytová taxa viz
str. 47.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka 100 €/týden (v období D), 175 € (E, F), doprava
do Vieste 4 €/1 cesta.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.
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Vieste

Villaggio San Pablo

»» vieste.azzurro.cz
Vieste

Villaggio SAN PABLO se nachází cca 6 km severně od města Vieste, naproti jedné z nejsugestivnějších zátok, Baia del Gargano. K dispozici je místnost s TV/SAT, Wi-Fi (na recepci), bar, restaurace
(možnost dokoupení stravy, ceny na vyžádání v CK), pizzerie, rychlé občerstvení, lékárna, posilovna,
tenisové kurty, fotbalové a dětské hřiště, stolní tenis, společné barbecue, prádelna (na žetony) a parkoviště. Klienti mají k dispozici bazén (v provozu cca 15.06. - 15.09.) s hydromasážní částí, používání
sportovišť, miniklub, animační programy. Apartmány jsou umístěny převážně v přízemních řadových
vilkách se samostatným vchodem, mají vlastní sociální zařízení (trilo dvojí), TV, klimatizaci (za poplatek)
a krytou verandu. Mobilhomy mají vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci (za poplatek) a verandu. Pro
každý apartmán a mobilhome je vyhrazeno jedno parkovací místo. V období 08.04. - 23.05. a 13.09.
- 27.09. mohou být služby villaggia omezeny. Ceny v období 01.08. - 29.08. jsou na vyžádání.
»» Vzdálenost od: pláže 150 - 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s výklopným lůžkem nebo patrovou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo - 2 ložnice s manželskou postelí (v jedné případně s výklopným lůžkem nebo patrovou postelí),
obývací pokoj s kuchyňským koutem.

bilo 3/4

trilo 6

mobilhome 4

A

11. 04. – 23. 05.
19. 09. – 26. 09.

4280

6250

2960

B

23. 05. – 13. 06.

5590

7240

3620

C

13. 06. – 27. 06.

8220

10860

5590

D

27. 06. – 18. 07.

14360

18280

10770

E

18. 07. – 25. 07.

16650

21540

13710

F

25. 07. – 01. 08.

21850

28590

18950

G

29. 08. – 05. 09.

9420

12390

6750

H

05. 09. – 12. 09.

5970

7760

3900

I

12. 09. – 19. 09.

4470

6390

3050

»» V ceně: pronájem apartmánu/mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak
za poplatek 15 €).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 47.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 105 €/týden, postýlka 70 €/týden, ložní prádlo
8 €/os., ručníky 13 €/sada 3 ks, klimatizace 60 €/týden, plážový servis
(od 3. řady) 45 €/týden (v období B,C), 75 € (D,E), 105 € (F), 2. parkovací
místo 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:30 - 19:30 hod. / sobota do 09:30 hod. Příjezd nebo odjezd mimo uvedené hodiny je za poplatek.

Residence La Rotonda Sul Mare

Nově postavená residence LA ROTONDA SUL MARE se nachází na poloostrově Gargano v těsné
blízkosti historického centra města Vieste. Moderní residenční areál nabízí klientům ubytování v apartmánech s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, TV, Wi-Fi připojením, pračkou, balkonem nebo
terasou, výtahem a parkovacím místem.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, případně s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským
koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
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více na azzurro.cz
»»residence CASANOVA (Vieste)

Residence leží na klidném místě 2 km od města
Vieste směrem na Peschici. Klientům je k dispozici bazén s hydromasážní částí, skluzavkou
a lehátky, víceúčelové hřiště na tenis a malou
kopanou, dětské hřiště, Wi-Fi ve společných
prostorách, stolní tenis a stolní fotbal, společný
venkovní gril, parkoviště a pračka ve společných
prostorách.
»»villaggio camping CAPO VIESTE (Vieste)

Camping se rozkládá na 6,5 ha pozemku, v krásné zátoce se skalnatými útesy přímo u pláže bez
nutnosti přecházet silnici, cca 8 km od historického centra města. Pro obdivovatele archeologických nalezišť villaggio skýtá malé překvapení
ve formě známé Nekropole La Salata, kterou
lze navštívit přímo uvnitř komplexu. Klientům je
k dispozici recepce, restaurace a bar s terasou
a panoramatickým výhledem, pizzerie, animace,
dětský bazén, Wi-Fi ve společných prostorách,
tenisový kurt, volejbalové a dětské hřiště, diskotéka, herna, minimarket a kryté parkoviště.

mono 2

mono 4

bilo 4

A

28. 03. – 23. 05.
19. 09. – 07. 11.

5760

6910

9210

B

23. 05. – 27. 06.
29. 08. – 12. 09.

8000

9140

11420

C

27. 06. – 25. 07.

10440

11590

13870

D

25. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

15500

17300

19580

E

01. 08. – 22. 08.

20560

21680

23930

F

12. 09. – 19. 09.

6080

7230

9530

Co potěší:
»» sleva 15% v období do 27.06. a od 29.08. při pobytu min. 21 nocí
»» sleva 10% v období do 27.06. a od 29.08. při pobytu min. 14 nocí
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, pobytová taxa viz
str. 47.
»» K dokoupení: přistýlka 70 €/týden (pouze bilo 4).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

»»residence RENDEZ VOUS (Vieste)

Komfortně zařízené prázdninové středisko s přízemními řadovými vilkami, cca 80 m od proslulé
jižní pláže a cca 800 m od historického centra
Vieste. Klientům je k dispozici recepce, bazén,
solární terasa, restaurace s vynikajícími místními
specialitami, prádelna, půjčování kol, společné
barbecue a parkoviště.
Více informací najdete na
vieste.azzurro.cz
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Vieste

Villaggio Arcobaleno

»» vieste.azzurro.cz
Vieste

A trilo 4

B trilo 4

C trilo 4

A

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 26. 09.

8550

9800

11020

B

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

13490

14740

15950

C

27. 06. – 04. 07.

17070

18280

19520

D

04. 07. – 11. 07.
22. 08. – 29. 08.

20730

21970

23170

E

11. 07. – 01. 08.

24410

25620

26860

F

01. 08. – 08. 08.

32450

33670

34860

G

08. 08. – 22. 08.

34860

36080

37270

Co potěší:
»» zdarma plážový servis v období A při objednávce do 30.05.

Villaggio ARCOBALENO leží u proslulé východní pláže Spiaggia Castello, pouhých 1,8 km od centra Vieste. Je velmi rozlehlé, nachází se v klidném a příjemném prostředí, klientům nabízí bazén, Wi-Fi,
bar, restauraci, pizzerii, minimarket, dětský koutek, prostorné zastřešené parkoviště, sportovní a animační programy (20.06. - 05.09.). Prostorné apartmány jsou elegantně vybavené, mají vlastní sociální
zařízení, TV/SAT, trezor, pračku (na vyžádání, za poplatek) a klimatizaci (20.06. - 31.08.). Apartmány
typu A se nachází v 1. patře, typu B v přízemí dvoupatrových vilek a typu C v přízemních řadových
vilkách. Každý apartmán disponuje verandou, některé mají i zahrádku (typ B,C).

více na azzurro.cz
»»PUGNOCHIUSO resort (Vieste)

»» Vzdálenost od: pláže 150 - 400 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» trilo (63 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem.

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace (20.06. - 31.08.).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 20 €, pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 47.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka 50 - 180 €/týden (dle období, více na azzurro.cz),
dítě navíc do 2 let (bez nároku na lůžko nebo s vlastní postýlkou) 30 €/
týden, postýlka 35 €/týden (v období A), 50 € (B-G), ložní prádlo 11 €/
os., ručníky 5 €/os., plážový servis 40 - 100 €/týden (dle období, více na
azzurro.cz), 2. parkovací místo 35 €/týden, pračka 35 €/týden, vše na
vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:30 - 20:30 hod. / sobota do 10:00 hod.,
v srpnu min. pobyt 14 nocí.

Villaggio La Giara

Na prostorném pozemku podél pobřeží mezi
Vieste a Mattinata u nádherných zátok a pláží
Pugnochiuso a Portopiatto se rozkládá Pugnochiuso resort, který tvoří několik samostatných struktur a ubytovacích kapacit.
Druhá část popisu viz str. 51, u vilek Delle Macine.

bilo 2

bilo 4

trilo 6

A

24. 05. – 31. 05.
06. 09. – 13. 09.

5590

7240

8880

B

31. 05. – 21. 06.
30. 08. – 06. 09.

8160

9790

10770

C

21. 06. – 05. 07.
23. 08. – 30. 08.

11420

14690

17950

D

05. 07. – 02. 08.

16320

19580

24480

E

02. 08. – 23. 08.

28590

31800

36940

»»hotel DEGLI ULIVI*** (Vieste)

Stojí v centrální části resortu cca 150 m od pláže a díky své poloze umožňuje klientům strávit
příjemnou rodinnou dovolenou v prostředí plném zeleně a středomořské přírody. Klienti mají
k dispozici bazén, plážový servis, restauraci
ležící nedaleko hotelu, kulečníkový sál, společenskou místnost s TV a Wi-Fi.
Více informací najdete na
vieste.azzurro.cz
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Rozlehlé villaggio LA GIARA se rozprostírá v piniovém háji cca 4 km od Vieste, nedaleko privátní
pláže obklopené útesy a křišťálově čistým mořem. Ve villaggiu se nachází restaurace, pizzerie, bar,
Wi-Fi ve společných prostorách, minimarket, místnost s TV/SAT, dětské hřiště a pračka (na žetony).
V rámci klubové karty (povinně za poplatek) jsou klientům k dispozici animace (16.06. - 01.09.), amfiteátr s denním i večerním programem, bazén s dětskou částí (povinná koupací čepice), miniklub, stolní
tenis, plážový volejbal, tenisový kurt, fotbalové hřiště a lukostřelba. Po villaggiu je v určených hodinách
zajištěn transfer minibusem. Apartmány jsou situovány v přízemních vilkách, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci a vybavenou krytou verandu.
»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu
»» bilo (35 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj případně s rozkládacím dvougaučem
a kuchyňským koutem.
»» trilo (50 m²) - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 31.03.
»» zdarma plážový servis v období A-C
»» zdarma klubová karta v období do 14.06. a od 06.09.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: klubová karta (v období 14.06. - 06.09.)
23 €/os./týden, 10 €/děti 6-14 let, závěrečný úklid 60 €, pobytová taxa
viz str. 47.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: plážový servis 70 €/týden (v období D), 100 € (E), ložní
prádlo 5 €/os., 7 €/dvoulůžko.
»» Zvířata: povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: neděle 16:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod., kdykoli v období do 31.07. a od 31.08., kratší pobyt na vyžádání.
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Vieste

Villaggio Sabbiadoro

»» vieste.azzurro.cz
Vieste

Villaggio SABBIADORO leží na klidném místě u pláže Castello,
cca 1 km od centra Vieste. Celý komplex je obklopen oleandry, olivovníky, piniemi a eukalypty. Klientům je k dispozici bazén (v provozu
13.06. - 12.09.), solární terasa, bar, Wi-Fi, dětské hřiště, venkovní
sprchy s teplou vodou, barbecue, pračka (na žetony) a parkoviště
(1 místo na apartmán). Většina apartmánů je v přízemních řadových
vilkách, všechny jsou moderně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek) a verandu.
»» Vzdálenost od: pláže 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem; možnost přistýlky.
»» bilo 2 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem; možnost přistýlky.
»» bilo 3/4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a jedním lůžkem, případně s patrovou postelí.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládacím dvougaučem; možnost přistýlky.

mono 2

bilo 2

bilo 3/4

trilo 4

trilo 5/6

A

30. 05. – 06. 06.
12. 09. – 26. 09.

3950

4610

5260

5920

7240

B

06. 06. – 20. 06.

6580

7240

8880

9870

12500

C

20. 06. – 27. 06.

8850

9700

11510

13820

16450

D

27. 06. – 04. 07.

10530

11510

14800

16450

18090

E

04. 07. – 18. 07.

11420

14360

17950

19580

20890

F

18. 07. – 25. 07.

15010

16650

18280

23500

26110

G

25. 07. – 01. 08.

15830

17460

18930

23500

26110

H

01. 08. – 08. 08.

16710

19920

23130

27150

30520

I

22. 08. – 29. 08.

10280

11240

13490

16060

17670

J

29. 08. – 05. 09.

7510

8160

9790

10770

13380

K

05. 09. – 12. 09.

4930

5590

6250

7240

8220

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek
50 €), pobytová taxa viz str. 47.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka nebo přistýlka 70 €/týden, ložní prádlo 10 €/os., klimatizace 70 €/týden, 2. parkovací místo 35 €/týden.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

více na azzurro.cz
»»PUGNOCHIUSO RESORT (Vieste)
pokračování popisu ze str. 50
»»vilky DELLE MACINE (Vieste)

Villaggio San Lorenzo

Vilky se nachází v prostředí plném zeleně a staletých olivovníků, v centru resortu. Vilkový komplex
se skládá z celkem samostatně stojících 37 vilek,
které jsou vystavěny v typickém středomořském
stylu. V rámci klubové karty je klientům k dispozici kyvadlová doprava po celém resortu a k plážím, Wi-Fi, použití sportovišť, sportovní kolektivní
kurzy, denní a večerní animační programy, turnaje, večerní představení, taneční večery, miniklub,
junior klub a parkoviště.
bilo 4

trilo 4

trilo 6

31. 05. – 21. 06.
13. 09. – 27. 09.

6910

8390

10030

B

21. 06. – 28. 06.

9050

10690

12170

C

28. 06. – 12. 07.
06. 09. – 13. 09.

10930

12570

14030

D

12. 07. – 26. 07.
30. 08. – 06. 09.

15830

17630

20240

E

26. 07. – 02. 08.
23. 08. – 30. 08.

19580

21380

23170

F

02. 08. – 09. 08.
16. 08. – 23. 08.

22810

24420

26660

G

09. 08. – 16. 08.

31320

34050

36780

A

Co potěší:
»» zdarma plážový servis při objednávce do 30.04. v období A
Villaggio SAN LORENZO se nachází přímo u pláže, cca 800 m od centra Vieste. Klientům je k dispozici bazén, sauna, Wi-Fi, tenisový kurt, fotbalové, volejbalové, basketbalové a dětské hřiště, amfiteátr a parkoviště. Apartmány jsou umístěny v přízemních
zděných domcích, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek),
TV/SAT, trezor, telefon, verandu a parkovací místo. Některé mají bezbariérový přístup.
»» Vzdálenost od: pláže 20 - 150 m; ubytovací kanceláře 30 m.
»» 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 kuchyňským koutem a případně rozkládacím dvougaučem.
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»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pokud klienti neuklidí sami (kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 20 €), pobytová taxa viz str. 47.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: dítě navíc do 2 let (i v případě, že má vlastní nebo půjčenou postýlku)
35 €/týden, postýlka 50 €/týden, ložní prádlo 11 €/os., ručníky 5 €/os., klimatizace
70 €/týden, plážový servis 40 - 100 €/týden (dle období, více na azzurro.cz), 2. parkovací
místo 35 €/týden, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: neděle 17:30 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod., na vyžádání a za
poplatek sobota

»»residence DEL BELVEDER (Vieste)

Leží v těsné blízkosti vilek Delle Macinelle. Klientům nabízí klidnou dovolenou uprostřed zeleně
a přírody typické pro italský jih. Klientům je
k dispozici bazén, plážový servis, minibus na
pláž, fotbalové a volejbalové hřiště, tenisové
kurty a kanoe.
Více informací najdete na
vieste.azzurro.cz
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Vieste

V

Hotel Pellegrino Palace****

»» vieste.azzurro.cz
Vieste

více na azzurro.cz
»»hotel DEL FARO**** (Vieste)

Luxusní, nově zrekonstruovaný hotel se nachází
na krásném místě nad mořem a je velmi atraktivním a vyhledávaným místem. Klientům je k dispozici bazén, fitness centrum, bar, restaurace,
solarium, venkovní restaurace, s nádherným
výhledem na pobřeží, plážový servis, minibus na
pláž, fotbalové a volejbalové hřiště.
»»villaggio PORTICELLO MARE (Vieste)

Villaggio leží přímo u pláže, cca 4,5 km severně od Vieste. Je ideálním místem pro náročné
klienty a pro strávení příjemné a ničím nerušené
dovolené. Součástí villaggia je bazén pro dospělé, dětský bazén, vířivka, Wi-Fi, restaurace, bar,
pizzerie, dětské hřiště a dětský koutek, prádelna
a parkoviště. V průběhu letní sezony jsou pořádány animační programy v rámci miniklubu.

Hotel PELLEGRINO PALACE**** (Lungomare Enrico Mattei) leží přímo u privátní pláže nedaleko centra Vieste (cca 2 km po překrásné promenádě). Hostům je k dispozici recepce, Wi-Fi
připojení, restaurace, bar, plavecký a dětský bazén (01.06. - 15.09.), prádelna (za poplatek),
tenisový kurt, animace (22.06. - 05.09.), minibus do centra Vieste (v období 11.06. - 10.09.)
a parkoviště. Společné prostory hotelu jsou klimatizované. Pokoje jsou vkusně vybavené, mají
vlastní sociální zařízení, fén, minibar, TV/SAT, telefon, klimatizaci, trezor a balkon. Hotel nabízí také
možnost propojených pokojů a několik bezbariérových pokojů (na vyžádání).

05. 04. – 24. 05.

5440

-

-

B

24. 05. – 14. 06.
13. 09. – 27. 09.

5890

7480

9070

C

14. 06. – 28. 06.
06. 09. – 13. 09.

7480

9070

10650

D

28. 06. – 12. 07.
30. 08. – 06. 09.

11020

13490

14840

E

12. 07. – 02. 08.

13490

15290

16870

F

02. 08. – 09. 08.
23. 08. – 30. 08.

15290

16870

18660

G

09. 08. – 23. 08.

19030

20800

22130

»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd
a večeře výběr z menu, bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis (01.06. - 15.09.), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 47.
»» Slevy 3. osoba: 4-11 let ...50%, 12-17 let ...30%, 18 let a výše 20%. Děti
do 2 let (bez lůžka, včetně stravy) v období 01.07. - 01.09. povinně 10 €/den,
v ostatních obdobích zdarma. Děti 2-4 roky (bez lůžka, včetně stravy) v období
01.07. - 01.09. povinně 20 €/den, v ostatních obdobích zdarma.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: neděle 16:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod., kdykoli
v období do 14.06. a od 06.09., min. pobyt 7 nocí, v období do 14.06. a od
06.09. kratší pobyt na vyžádání.

»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.

V

Hotel Magnolia****

Komplex stojí na překrásném místě, přímo u písčité pláže. Resort je vhodný zejména pro rodiny
s dětmi, disponuje privátní pláží, vstup do moře
přímý a velmi pozvolný a vhodný i pro nejmenší
děti. Malý turistický přístav poblíž resortu umocňuje malebnost tohoto místa. Součástí resortu
je recepce, restaurace, bazén s mořskou vodou
s dětskou částí, tenisový kurt, stolní tenis, hřiště
na plážový volejbal a parkoviště. V průběhu letní
sezóny jsou pořádány zábavné, sportovní a kolektivní kurzy v rámci miniklubu.
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snídaně

polopenze

A

04. 01. – 20. 06.
19. 09. – 19. 12.

7710

9970

B

20. 06. – 11. 07.
05. 09. – 12. 09.

8610

10880

C

11. 07. – 25. 07.

9890

12590

D

25. 07. – 01. 08.

11240

13940

E

01. 08. – 08. 08.

11470

14170

F

08. 08. – 22. 08.

16150

18140

G

22. 08. – 29. 08.

12140

14740

H

29. 08. – 05. 09.

9020

11350

I

12. 09. – 19. 09.

7840

10100

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce 14 nocí (mimo období 08.08. - 22.08.)

Moderní hotel MAGNOLIA**** leží na klidném místě v zahradě s bujnou středomořskou vegetací. Klientům je k dispozici recepce, bar, restaurace, výtah, místnost s TV, čítárna, bazén s hydromasáží a barem, Wi-Fi a parkoviště. Hotel nabízí 44 komfortně vybavených pokojů, všechny mají
vlastní sociální zařízení, fén, trezor, klimatizaci, minibar, telefon, TV a balkon.

Puglia

plná penze

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 31.03., min. pobyt 7 nocí

»»CLUB POSEIDONE BEACH resort
(Torre San Giovanni)

52

polopenze

A

Více informací najdete na
vieste.azzurro.cz

Více informací najdete na
torresangiovanni.azzurro.cz

snídaně

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 47.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-5 let ...50%, 6-14 let ...30%, 15 let a výše ...20%.
Děti do 2 let zdarma.
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kratší
pobyt na vyžádání.

»» Vzdálenost od: pláže 800 m; ubytovací kancelář v objektu.
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V

Vieste

Villaggio Baia degli Aranci, hotel I MELOGRANI****

»» vieste.azzurro.cz
Vieste

více na azzurro.cz
»»residence IL FALCO (Vieste)

Residence se nachází na panoramatickém místě s překrásným výhledem, cca 1 km od písčité
pláže Santa Maria di Merino s vápencovými útesy a cca 4 km od Vieste. Klienti mají k dispozici
bazén pro dospělé s hydromasážní částí, bazén
se skluzavkou a dětský bazén s lehátky a slunečníky, bar, parkoviště, dětské hřiště, Wi-Fi ve
společných prostorách a společné barbecue.
»»residence PADRE PIO (Vieste)

Oblíbené prázdninové středisko nedaleko centra Vieste zahrnuje residenční část villaggio
BAIA DEGLI ARANCI a hotelovou část hotel I MELOGRANI****. V rámci klubové
karty (v ceně) je klientům k dispozici bazén, vířivka a dětský bazén, lukostřelba, mini
a junior klub, animační programy, sportovní kolektivní kurzy a bohatý zábavní program
pro děti i dospělé (23.05. - 12.09.). Součástí villaggia je recepce, Wi-Fi ve společných
prostorách, klimatizovaná restaurace s pizzerií, bar u bazénu (30.05. - 14.09.), prádelna,
minimarket a uzavřené parkoviště s jedním vyhrazeným místem na ubytovací jednotku.
Apartmány se nacházejí v řadových patrových vilkách v různé vzdálenosti od pláže (trilo
typu Arancio cca 100 m od moře, trilo typu Ulivi cca 400 m od moře ve vyvýšené poloze),
mají vlastní sociální zařízení, telefon, trezor, klimatizaci (za poplatek) a TV (na vyžádání),
apartmány

bilo 4

Ulivi trilo 5

v přízemí verandu nebo v patře balkon. Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén,
klimatizaci, TV/SAT, Wi-Fi, minibar, telefon, trezor a balkon nebo terasu. Hotel disponuje
také bezbariérovými pokoji.
»» Vzdálenost od: pláže 50 - 400 m apartmány; 150 m hotel, ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (37 m² včetně terasy) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (52 m² včetně terasy) - 2 ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, obývací
pokoj s gaučem a kuchyňským koutem.
Arancio trilo 5

A

18. 04. – 13. 06.
05. 09. – 10. 10.

11050

11970

13130

B

13. 06. – 27. 06.

17620

19460

C

27. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

21930

D

11. 07. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

26960

hotel****

polopenze plná penze

A

9970

11330

13600

21300

B

16. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

11110

12470

14730

25130

27420

C

06. 06. – 20. 06.

13040

14390

16640

29930

33360

D

20. 06. – 18. 07.

14170

15520

18210

16640

17990

20690

21910

23230

26550

E

25. 07. – 08. 08.

28100

33810

37240

E

18. 07. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

F

08. 08. – 22. 08.

32160

37550

42050

F

08. 08. – 22. 08.

Co potěší: (časové slevy nelze navzájem kombinovat)
»» sleva 20% při objednávce do 31.01. (mimo období 25.07. - 22.08.)
»» sleva 15% při objednávce do 28.02. (mimo období 25.07. - 22.08.)
»» sleva 10% při objednávce do 31.03. (mimo období 25.07. - 22.08.)
»» sleva 5% při objednávce do 30.04.
»» sleva 5% v období 29.08. - 10.10. při objednávce do 30.06.
»» 5=4 v období 18.04. - 06.06. a 05.09. - 10.10.
»» 7=6 v období 18.04. - 20.06. a 29.08. - 05.09.
»» 14=12 v období 22.08. - 10.10.
»» 14=13 v období 25.07. - 08.08.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí
klienti sami), klubová karta, ručníky, plážový servis (od 4. řady, v období 23.05. - 27.06. a 05.09. - 10.10.).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 47.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: přistýlka (pouze trilo) 1260 Kč/týden (v období A,B), 2510 Kč (C), 3140 Kč (D-F), postýlka
5 €/den, klimatizace 5 €/den, 2. parkovací místo 4 €/den, výměna ručníků 5 €/os.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (pouze na vodítku a mimo bazén a společné prostory), na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 20.06. a od 29.08.
min. pobyt 3 noci.
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snídaně

18. 04. – 16. 05.
05. 09. – 10. 10.

Co potěší: (časové slevy nelze navzájem kombinovat)
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» sleva 5% při objednávce do 30.04.
»» sleva 5% v období 29.08. - 10.10. při objednávce do 30.06.
»» sleva 40% pro 1 dítě do 16 let s 1 dospělým na pokoji
v období 18.04. - 20.06. a 29.08. - 10.10.
»» 7=6 v období 18.04. - 20.06., 18.07. - 01.08. a 29.08. - 10.10.
»» 14=12 v období 11.07. - 01.08.
»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně formou
bufetu, oběd a večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7
nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace, klubová karta, plážový
servis (od 4. řady, v období 23.05. - 27.06. a 05.09. - 10.10.).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 47.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-11 let ...50%, 12-18 let ...40%, 19 let
a výše ...20%. Dítě do 3 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (mimo společné prostory),
na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 08.08. a od 23.08. min. pobyt 3 noci.

Residence leží poblíž historického města Vieste
a proslulých písčitých pláží Jaderského moře.
Umístění objektu dále od rušných pobřežních center, uprostřed olivových hájů, jej činí ideálním místem pro strávení klidné dovolené. Klientům jsou
k dispozici 3 bazény, solární terasa, dětské hřiště,
recepce, restaurace, pizzerie, bar, tenisový kurt,
petanque, obchůdek a parkoviště. V restauraci
se konají tematické večery s místní hudbou, je
možno se zúčastnit exkurzí s ukázkami výroby
olivového oleje a místního sýru.
Více informací nadete na
vieste.azzurro.cz
»»residence SOLAR (Torre Ovo)

Residence stojí přímo u pláže, je moderně
a elegantně vybavená, disponuje 16 apartmány,
z toho 12 apartmánů má terasu s přímým výhledem na moře. Třípatrová residence disponuje výtahem vhodným i pro handicapované. Součástí
residence je prádelna, společenská místnost
s TV, Wi-Fi, půjčování kol, dětské hřiště a beauty
centrum s vířivkou a finskou saunou.
Více informací najdete na
torreovo.azzurro.cz

Puglia
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Mattinata

Case Vacanze l’Uliveto

»» mattinata.azzurro.cz
z Mikulova

1411 km

z Dolního Dvořiště

1355 km

z Ružinova

1386 km

Poggio Imperiale, dálnice A14 Bologna
- Bari
Manfredonia (15,5 km)
Uprostřed rozsáhlých piniových hájů pod
horou Monte Saraceno, v zálivu s krásnou
zátokou, se rozkládá staré rybářské městečko Mattinata. Krajina kolem městečka má již
jiný ráz než západní část Gargána, barvami
i rozlohou barevná vegetace ustupuje nízkým, řídkým porostům, trávě a olivovníkům,
krajina spíše připomene Řecko.

charakter pláže
větší oblázky a valouny.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
1 €/os./den, děti do 10 let zdarma.

Mattinata

Mezi staletými olivovníky se nacházejí menší jednopatrové, zděné a samostatně stojící
CASE VACANZE L’ULIVETO. Od centra letoviska jsou vzdáleny cca 2 km a necelý
1 km od malebného přístavu, ze kterého téměř každý den vyplouvají loďky za poznáním proslulých mořských jeskyní. Klientům je k dispozici recepce s Wi-Fi a kryté parkoviště. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně vybavené, mají vlastní sociální zařízení,
samostatný vchod a verandu nebo terasu. Většina disponuje TV a klimatizací.
»» Vzdálenost od: pláže 30 - 250 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládácím, dvougaučem
(trilo 6).

Giovinazzo

V

mono 2

bilo 4

trilo 4

trilo 6

A

02. 05. – 30. 05.
12. 09. – 03. 10.

7240

8550

9870

11180

B

30. 05. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

8880

9870

11510

12830

C

20. 06. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

10530

11510

12830

14150

D

27. 06. – 11. 07.

13060

14690

15990

17630

E

11. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

15990

17300

18930

20560

F

01. 08. – 08. 08.

17990

19280

20880

23770

G

08. 08. – 22. 08.

22490

24090

25700

30520

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (mono, bilo), 50 € (trilo 4), 55 € (trilo 6)
kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za poplatek 30 €, pobytová taxa viz str. 54.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: přistýlka 70 €/týden (v období A-C), 80 € (Đ), 90 € (E), 100 € (F) a 120 €
(G), ložní prádlo nebo ručníky 5 €/os., plážový servis 50 €/týden (v období B, C), 60 € (D),
70 € (E), 85 € (F), 100 € (G).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Hotel Riva del Sole****

»» giovinazzo.azzurro.cz
z Mikulova

1474 km

z Dolního Dvořiště

1418 km

z Ružinova

1147 km

Giovinazzo, dálnice A14 Bologna - Bari
Bari (8 km)
O historii tohoto letoviska není mnoho známo, hodně se diskutovalo o jeho původu,
jisté je však pouze to, že existovalo již ve 4.
století. Během punských válek bylo malé rybářské městečko srovnáno se zemí. Po celou
dobu prvního tisíciletí zde byla vesnice rybářů, námořníků a obchodníků. V poslední době, nejen pro krásné pobřeží, moře a pláže,
ale také blízkost letiště a přístavu Bari láká
turisty z celého světa. Za vidění stojí historické centrum města s malebnými podloubími
a uličkami typickými pro tuto oblast.

charakter pláže

snídaně

polopenze

A

05. 01. – 12. 04.
25. 10. – 27. 12.

5670

12470

B

12. 04. – 07. 06.
27. 09. – 25. 10.

7480

14280

C

07. 06. – 12. 07.
30. 08. – 27. 09.

8160

14960

D

12. 07. – 26. 07.

8770

15520

E

26. 07. – 09. 08.
16. 08. – 30. 08.

9890

16640

F

09. 08. – 16. 08.

12140

18890

jemný zlatavý písek,oblázky, místy skalnatá.

pobytová taxa

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 09.04. (mimo období 10.04. - 13.04.
a 29.12. - 31.12.)
»» zdarma dítě do 4 let s postýlkou a stravou

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
1 €/os./den, děti do 10 let zdarma.
Hotel RIVA DEL SOLE**** je postaven přímo u moře, na klidném místě a pouhých 7 km od
letiště v Bari. Součástí hotelu je recepce s trezory, restaurace, pizzerie (u moře, v provozu v letní
sezóně), bar, 7 kongresových sálů, kostel, bazén pro dospělé a dětský bazén, panoramatická
terasa a prostorná zahrada, tenisový kurt, dětské hřiště, prostor pro divadelní představení a prostorné parkoviště, vhodné i pro autobusy. V rámci klubové karty je používání bazénu (nutná
koupací čepice), plážový servis, animace (v období 06.06. - 12.09.), miniklub, tenisové hřiště,
fitness. Hotel se skládá ze 2 dvoupatrových budov, propojených schodištěm nebo výtahem.
Elegantní hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, telefon, minibar, TV/SAT/
LCD a Wi-Fi.
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»» Vzdálenost od: pláže 150 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu včetně minerální vody a kávy) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji,
plážový servis, klimatizace.
»» Příplatky v CK: 3. a 4. osoba 4 - 11 let ... se snídaní 450 Kč/den, polopenze
1105 Kč/den, 3. a 4. osoba 12 let a výše ... se snídaní 600 Kč/den, polopenze 1500 Kč/den.
»» Povinné poplatky na místě: klubová karta 5 €/os./den (v období 07.06. 26.09.), pobytová taxa viz str. 54.
»» Příjezd/odjezd: neděle 15:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod. v období
12.07. - 30.08. (na vyžádání sobota), kdykoli v období do 07.06. a od 30.08.
min. pobyt 1 noc, kdykoli v období 07.06. - 12.07. min. pobyt 3 noci.
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Torre Rinalda

Camping Village Torre Rinalda

»» torrerinalda.azzurro.cz
Standard 4

Camping village TORRE RINALDA leží přímo u pláže, nedaleko malebného městečka Lecce
(cca 15 km) a cca 30 km od Brindisi. Klientům je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, bar,
rychlé občerstvení, minimarket, bazén pro dospělé (v provozu červen-srpen), dětský bazén,
terasa se slunečníky a lehátky, dětské hřiště, volejbalové hřiště, střelba z luku, animace a parkoviště. Za poplatek lékařská služba, prádelna, tenisové kurty, fotbalové hřiště a půjčování kol.
Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení,
klimatizaci (za poplatek) a venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším
vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě max. 150 cm, do 60 kg), obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem, 5. a 6. osoba za poplatek.

A

23. 05. – 30. 05.

8290

B

30. 05. – 06. 06.
05. 09. – 12. 09.

9210

C

06. 06. – 13. 06.
29. 08. – 05. 09.

10130

D

13. 06. – 20. 06.

11970

E

20. 06. – 27. 06.

12900

F

27. 06. – 11. 07.

19190
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z Ružinova

1630 km

Lecce (12 km)

G

11. 07. – 18. 07.

21930

H

18. 07. – 01. 08.

24680

I

01. 08. – 08. 08.

27880

J

08. 08. – 22. 08.

28780

K

22. 08. – 29. 08.

16450

Malé přístavní rybářské městečko, ležící podél bílých písčitých pláží Jaderského moře,
20 km na sever od historického městečka
Otranta a nedaleko hlavního města provincie
Lecce, které je snadno dosažitelné městskou
hromadnou dopravou.

charakter pláže
písčitá, z campingu přímý vstup, volná i privátní; bar.

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

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 23.05. - 30.05.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti neuklidí sami,
pobytová taxa viz str. 55.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, klimatizace 5 €/den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt
7 nocí, v období do 27.06. a od 05.09. min. 3 noci.

Gallipoli
A

»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Classic (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším
vyvýšeným lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm), obývací pokoj s gaučem
a kuchyňským koutem, 5. osoba za poplatek.
»» Comfort (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. 5. osoba za poplatek.
»» Premium (29 m²) - ložnice s manželskou postelí, 2 ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s gaučem a kuchyňským koutem. Jako 5. - 7. osoba jsou povoleny pouze děti
do 12 let, za poplatek.

1630 km
1580 km

Bari Nord, dálnice A14 Pescara - Bari

Camping La Masseria

Camping LA MASSERIA se nachází cca 3 km od známého rybářského města Gallipoli a 200 m od aquaparku Splash. Součástí komplexu je recepce, restaurace s pizzerii,
rychlé občerstvení, bar, minimarket, dětské hřiště, animační programy (01.06. - 15.09.)
a parkoviště. Klientům je k dispozici bazén pro dospělé (v provozu cca 01.05. - 15.09.),
který má dětskou část s ostrůvky a hydromasážní část. Za poplatek mohou klienti využít
slunečníky a lehátka u bazénu, plážový servis, tenisový kurt a prádelnu. Mobilhomy jsou
moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci
(na vyžádání, za poplatek), barbecue, terasu nebo venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.

z Mikulova
z Dolního Dvořiště

16. 05. – 06. 06.

Classic 4 / Comfort 4

Premium 4

9210

11970

11050

13820

B

06. 06. – 13. 06.

C

13. 06. – 20. 06.

12900

14740

D

20. 06. – 27. 06.

15660

20260

E

27. 06. – 11. 07.

19190

23760

F

11. 07. – 18. 07.

23760

26500

G

18. 07. – 01. 08.

24680

27420

H

01. 08. – 08. 08.

27880

31480

I

08. 08. – 22. 08.

30580

34180

J

22. 08. – 29. 08.

19790

24290

K

29. 08. – 05. 09.

13710

19190

L

05. 09. – 12. 09.

10130

11970

M

12. 09. – 03. 10.

9140

10970

»» gallipoli.azzurro.cz
z Mikulova

1675 km

z Dolního Dvořiště

1620 km

z Ružinova

1650 km

Bari Nord, dálnice A14 Pescara - Nord
Gallipoli
Gallipoli je historické město, situované na
opevněném skalním ostrově v Tarentském
zálivu, dnes spojené mostem s pevninou a výstavnými moderními čtvrtěmi. Název pochází
z doby, kdy bylo řeckou kolonií zvanou Kalé
polis (z řečtiny krásné město). Turisty sem přitahují zejména krásné písčité pláže Baia Verde (Zelená zátoka) a průzračné Jónské moře
s plochým skalnatým pobřežím. V Gallipoli je
i aquapark - vodní svět s tobogány, skluzavkami, vodní autodráhou, kamikadze, restaurací,
bary, diskotékou a spoustou dalších vodních
atrakcí pro děti i dospělé.

charakter pláže
písčitá s oblázky, volná i placená; bar. Z campingu La Masseria dosažitelná podchodem.

pobytová taxa

Co potěší: (slevy 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5., 6. a 7. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=5 v období 16.05. - 13.06. a 05.09. - 03.10.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.

Gallipoli

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (Classic a Comfort), 50 € (Premium), pokud klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 55.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5., 6. a 7. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den, klimatizace 5 €/den, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (max. jedno zvíře do 15 kg), na dotaz, za poplatek
5 €/den a 20 €/úklid.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 7
nocí, v období do 27.06 a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

Puglia

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 nebyla vyhlášena.
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Campania
• těsná blízkost k Římu zanechala v regionu nejen nespočet kulturních památek,
ale i stopu v jejím názvu „Campania Felix‘‘ (Šťastná země), kterým jí obdařili
Římané
• pro milovníky historie nabízí přehlídku architektury a umění, od antických
amfiteátrů po románské, gotické a barokní umění
• není potřeba speciálně představovat Neapol, Pompeje, Herkuláneum, Paestum
i vyhlášená letoviska Sorrenta, Amalfi, Palinuro nebo Marina di Camerota

Nabídka letovisek regionu campania
Marina di Eboli

Baia Domizia
La Serra Resort Italy village
Camping Baia Domizia
Giulivo Hotel**** & Village
Hotel Domizia Palace****

57
57
58
59

Minori
Residence Torre Paradiso

59

Palinuro

Camping Village Paestum

60

Paestum

Villaggio Residence Vigna del Mare

62

Marina di Camerota

Residence Flora
Hotel Clorinda****

61
61

Caprioli

Campania

Villaggio Camping Costa del Mito

»ÚâÚ½èæâóâÚ
ÇÚéèåâ
Æâçèëâ
ÆÚëâçÚÝâ¾Ûèåâ
ÉÚÞìíîæ
¼Úéëâèåâ
ÉÚåâçîëè
ÆÚëâçÚÝâ¼ÚæÞëèíÚ

62

Villaggio La Fenosa
Villaggio Delle Sirene

63
63

Baia Domizia

La Serra Resort Italy village

»» baiadomizia.azzurro.cz
z Mikulova

1345 km

z Dolního Dvořiště

1280 km

z Ružinova

1335 km

Cassino - Minturno, dálnice A1 Roma
- Napoli
Sessa di Roccamonfina (9 km)

»» Vzdálenost od: pláže 100 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (25 m²) - obývací pokoj se dvěma lůžky nebo manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo (51-62 m²) - ložnice se dvěma lůžky nebo manželskou postelí, další ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj případně s gaučem a kuchyňským koutem. Možnost přistýlky.

trilo 4

trilo 5

A

18. 04. – 30. 05.

5820

7240

10760

B

30. 05. – 20. 06.
29. 08. – 26. 09.

6660

8940

14820

C

20. 06. – 25. 07.
22. 08. – 29. 08.

7800

10310

17590

D

25. 07. – 08. 08.

9790

13060

18600

E
LA SERRA RESORT ITALY VILLAGE leží na klidném místě, v oblasti Caserta mezi Laziem a Kampánií, nedaleko od měst Formia a Gaeta. Centrum Baia Domizia je vzdáleno cca 800 m, v blízkosti
villaggia jsou obchody, bary a restaurace. Součástí villaggia je recepce s internetem, Wi-Fi ve společných prostorách, bazén pro dospělé a dětský bazén se solární terasou se slunečníky a křesílky, bar,
restaurace, pizzerie, dětské hřiště, tenisový kurt, stolní tenis, petanque, squash, minigolf, fotbalové
a basketbalové hřiště. V období 28.05. - 09.09. jsou pořádány zábavné a sportovní animační programy
v rámci miniklubu. Parkování je možné zdarma na nehlídaném venkovním parkovišti nebo za poplatek
na vnitřním parkovišti (max. 1 parkovací místo na apartmán). Za poplatek je prádelna, lékařská služba,
půjčovna kol a večerní osvětlení tenisového kurtu. Apartmány jsou umístěny v přízemních budovách,
jsou vkusně vybavené, mají vlastní sociální zařízení a verandu. Za příplatek jsou apartmány s klimatizací
a TV.

mono 2

08. 08. – 22. 08.

17250

22490

27430

Co potěší:
»» zdarma děti do 2 let (bez nároku na lůžko nebo postýlku).

Letovisko Baia Domizia je součástí pásu,
který se táhne od města Cuma až k hranicím
s regionem Lazio. Costa Domiziana, jak je
tento pás označován, nese svůj název podle
římské silnice Via Domiziana vedoucí odsud
až ke známější Via Appia na severu. Celá oblast je velmi atraktivní, hlavně z toho důvodu,
že je dobrým výchozím bodem k návštěvě
zajímavých míst, jako je Řím, Neapol, ostrov
Capri nebo Pompeje s Vesuvem a další.

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

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./den, taxa se
platí max. 7 nocí.
baia domizia

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, ručníky a utěrky.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (mono), 60 € (trilo),
pobytová taxa viz str. 57.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: apartmán s klimatizací a TV +15 %, postýlka 35 €/týden, výměna ložního prádla a ručníků 15 €/os., plážový servis 80 €/týden
(v období B), 120 € (C-E), přistýlka 1975 Kč (v období A), 2060 Kč (B),
2300 Kč (C), 2750 Kč (D), 3380 Kč (E).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.,
v období E min. pobyt 7 nocí, v období C, D min. pobyt 5 nocí, v období
A, B min. pobyt 3 noci.

více na azzurro.cz
» Hotel FRANCISCO**** (Baia Domizia)

Camping Baia Domizia

Camping BAIA DOMIZIA se nachází v malebné zátoce Gaeta a je obklopen palmami a piniemi. Klientům je
k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, bar s TV/SAT, supermarket, 2 bazény pro dospělé (jeden s hydromasážní částí), dětský bazén, dětské hřiště, posilovna, animace a miniklub, volejbalové a basketbalové hřiště,
petanque, stolní tenis a parkoviště. Za poplatek pak trezor, internet, Wi-Fi, prádelna, lékařská služba, tenisový
kurt, fotbalové hřiště, půjčovna kol a mytí aut. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny
mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue a venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno
jedno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže 10 - 300 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Standard - 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.
»» Classic - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem nebo 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.

Classic 4

Standard 4

A

23. 05. – 30. 05.

9210

10130

B

30. 05. – 20. 06.

12900

13820

C

20. 06. – 27. 06.

16580

17500

D

27. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

18280

19190

E

04. 07. – 11. 07.

20110

21020

F

11. 07. – 18. 07.

21020

21930

G

18. 07. – 01. 08.

22850

23760

H

01. 08. – 08. 08.

26090

26990

I

08. 08. – 22. 08.

26990

27880

J

29. 08. – 05. 09.

10970

11880

K

05. 09. – 19. 09.

10130

11050

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5.
a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období do 30.05. a od 12.09.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud
klienti neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 57.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. a 6. osoba 140 Kč/os./den, ložní prádlo
15 €/os., 20 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., klimatizace 5 €/
den, postýlka nebo dětská židlička 2 €/den (vše na vyžádání
při rezervaci).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do
10:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt
3 noci.

Hotel leží nedaleko od pláže a svým hostům
nabízí komfortní relaxační dovolenou. Hotel byl
nedávno kompletně zrenovován, disponuje 52
pokoji, Wi-Fi, prostornou restaurací, místností
s TV, barem, překrásnou zahradou s velkým
altánem vhodným k posezení, bazénem a prostorným parkovištěm. Dále je k dispozici beauty
centrum s krytým bazénem s vyhřívanou vodou
a vířivkou, saunou a tureckou lázní (masáže jsou
za poplatek
» PARK Hotel*** (Baia Domizia)

Jedná se o přímořský hotel, který je ponořen
do útulného prostředí, obklopen nádhernými
zahradami a olivovými háji. Nachází se v samém srdci svěžího a zeleného borového lesa
Baia Domizia. Hotel zaručuje klidný pobyt na
odlehlém místě všem, kteří už dlouho sní o poklidné dovolené daleko od pracovního stresu
a chaosu každodenního života. Zde nabízíme
pobyt v jednom z prostorných pokojů vybaveném veškerým komfortem, relax na pláži nebo
u bazénu nebo aktivní odpočinek na tenisových
nebo fotbalových hřištích.
Více informací najdete na
baiadomizia.azzurro.cz

Campania
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Baia Domizia

V

Giulivo Hotel**** & Village

»» baiadomizia.azzurro.cz
baia domizia

více na azzurro.cz
» hotel SERENELLA*** (Agropoli)

Hotel se nachází přímo u pláže v Cilentském zálivu
v městečku Agropoli, které je známé svým malebným historickým centrem s obchůdky, bary
a restauracemi. Od centra je hotel vzdálený cca
1 km. Klienti mají k dispozici recepci, výtah, klimatizovanou restauraci, bar, společenskou místnost
s TV, prostorné parkoviště a terasu s výhledem
na moře.
Více informací najdete na
agropoli.azzurro.cz

» Residence MAIORI DREAM RENTAL
(Maiori)

Residence se nachází u promenády pár kroků od
moře. Hostům je k dispozici solární terasa s lehátky, slunečníky a venkovní sprchou, výtah a služba
praní (za poplatek). Residence nabízí ubytování
ve dvou pěkných apartmánech. Oba mají vlastní
sociální zařízení, klimatizaci, Wi-Fi připojení, fén,
minibar a TV. Apartmán L‘Amore je větší, má dvojí
sociální zařízení a balkon.
Více informací najdete na
maiori.azzurro.cz

GIULIVO HOTEL**** & VILLAGE je situován v centru městečka Baia Domizia, pár kroků od privátní pláže, v příjemném prostředí piniového háje. Skládá se z hlavní budovy, kde se
nachází hotelové pokoje, a jednopatrových vilek. V areálu je klientům k dispozici bazén, restaurace, 2 bary, parkoviště, stolní tenis, dětské hřiště, v červenci a srpnu jsou pořádány
animace (do 24.00 hod.). V partnerském sportovním centru mohou klienti za zvýhodněnou cenu využít tenisové kurty, minigolf, fotbalové hřiště a různé další možnosti sportovního
vyžití. Všechny vilky jsou funkčně a prakticky vybaveny, mají vlastní sociální zařízení a prostorný balkon nebo terasu. Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon, TV/SAT,
klimatizaci a balkon.
Vzdálenost od: pláže 30 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
A - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, 2 sociální zařízení; 1. patro: ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky, balkon.
B - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení, veranda; 1. patro: ložnice se dvěma lůžky, 2 ložnice se třemi lůžky, sociální zařízení, balkon.
C - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení (někde salonek, veranda a další ložnice se třemi lůžky); 1. patro: 1-2 ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi nebo čtyřmi lůžky,
2 sociální zařízení, balkon.
»» D - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, salonek, sociální zařízení, veranda; 1. patro: 3 ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky, 2 sociální zařízení, 2 balkony.
»» E - přízemí: obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení (někde salonek, veranda a další ložnice se dvěma lůžky); 1. patro: 3 ložnice se třemi lůžky (někde ložnice se dvěma lůžky),
2 sociální zařízení, 2 balkony.
»» F - přízemí: ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení, veranda; 1. patro: 3 ložnice se dvěma lůžky, ložnice se třemi lůžky, 2 sociální zařízení, 2 balkony.

»»
»»
»»
»»

» Vila IL CENITO (San Marco di Castellabate)

hotel

Vilka se nachází na klidném místě v oblasti národního parku Cilento a od centra města je vzdálena cca 1 km. Ve vile jsou tři apartmány, Elisa,
Eugenio a Laura, celkem pro max. 16 osob.
Klientům je k dispozici bazén se slunečníky a lehátky umístěný v zahradě, Wi-Fi a parkoviště.
Více informací najdete na:
sanmarcodicastellabate.azzurro.cz
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dvoulůžkový pokoj

A5

B8

C8

D9

E 11

F 11

02. 05. – 23. 05.
29. 08. – 26. 09.

village

13160

14970

16780

18260

19240

21050

B

23. 05. – 06. 06.

15630

17930

20070

22040

23190

25490

C

06. 06. – 27. 06.
22. 08. – 29. 08.

18930

21870

24320

26110

28230

31820

D

27. 06. – 01. 08.

20400

23340

25780

27740

30190

33130

jednolůžkový pokoj

polopenze

polopenze

A

11. 04. – 20. 06.
29. 08. – 17. 10.

6800

9520

B

20. 06. – 04. 07.
22. 08. – 29. 08.

8100

10790

C

04. 07. – 01. 08.

10340

14620

D

01. 08. – 22. 08.

15930

20140

»» V ceně: polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém nebo jednolůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 57.
»» Slevy 3. osoba: 2-8 let …50%, 9 let a výše …20%. Dítě do 2 let zdarma (bez lůžka
a stravy).
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

A

»» V ceně: pronájem vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid,
1 x plážový servis (typ A), 2 x plážový servis (pro B,C,D,E,F).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 57.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 6 €/os., večeře 16 €/os./den, vše na vyžádání
při rezervaci.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

V

Baia Domizia

Hotel Domizia Palace****

»» baiadomizia.azzurro.cz
baia domizia

více na azzurro.cz
»R
 esidence LE PALME (Caprioli)
Standard

Hotel DOMIZIA PALACE**** leží na překrásném místě u zálivu Golfo di
Gaeta, obklopen zahradou plnou zeleně, květin, palem a pinií. Od centra města
je vzdálen cca 500 - 600 m. Klientům je k dispozici recepce, restaurace, bazén
(01.06. - 15.09.) s dětskou částí, solární terasou s lehátky a slunečníky, Wi-Fi
a posilovna. V červenci a srpnu jsou pořádány zábavné animační programy
a sportovní kolektivní kurzy v rámci miniklubu. Za příplatek je lékařská služba,
prádelna, parkoviště a osvětlení tenisového kurtu. Hotelové pokoje jsou umístěny ve čtyřpatrové budově a poskytují překrásný výhled na záliv, na ostrovy
Ischia, Procida a Ponza a na okraj malebného pohoří Aurunci. Elegantně vybavené pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, minibar, trezor, TV, Wi-Fi, telefon,
klimatizaci, u většiny je balkon nebo terasa.
»» Vzdálenost od: pláže 100 m; ubytovací kancelář v objektu.

s bočním výhledem na moře

snídaně

polopenze

plná
penze

snídaně

polopenze

plná
penze

A

11. 04. – 27. 06.
05. 09. – 10. 10.

7480

8840

11330

8610

9970

12470

B

27. 06. – 08. 08.
29. 08. – 05. 09.

8550

9890

12370

9670

11020

13490

C

08. 08. – 29. 08.

12610

14830

17040

13720

15930

18140

Co potěší:
»» sleva 10% při objednávce do 28.02.
»» sleva 5% při objednávce od 29.02. do 29.03.
»» 7=6 v období do 29.06. a od 07.09.
»» 14=12 v období do 27.07. a od 17.08.
»» V ceně: snídaně, polopenze nebo plná penze (snídaně, oběd a večeře formou bufetu včetně
1/2 l vody a 1/4 l vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 57.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 2-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Dítě do 2 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: parkovací místo 6 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 10 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 3 noci,
v období C min. pobyt 7 nocí.

Residence leží přímo u nádherné privátní pláže,
spojující městečko Palinuro s Caprioli. Místo je
vhodné pro rodiny s dětmi, najdou zde nejen klid,
ale i pláž přímo před residencí, bez nutnosti přecházení silnice. Ve vzdálenosti cca 700 m se nachází menší obchod, supermarket je vzdálen cca
2 km. Většina apartmánů v patře má balkon nebo
terasu (za poplatek) s výhledem na moře, apartmány v přízemí mají verandu nebo předzahrádku.
Více informací najdete na
caprioli.azzurro.cz

Minori

Residence Torre Paradiso

»» minori.azzurro.cz
z Mikulova

1445 km

z Dolního Dvořiště

1385 km

z Ružinova

1440 km

Nocera-Pagani, dálnice A30 Salerno/
Reggio
Salerno, 20 km

Mansarda
mono 2

Cedri
bilo 4

Paradiso
bilo 3

04. 01. – 28. 03.
07. 11. – 19. 12.

11840

15000

17900

B

28. 03. – 04. 04.

13480

17410

20860

0

C

04. 04. – 27. 06.
03. 10. – 31. 10.

15670

20630

24810

0

D

27. 06. – 04. 07.

18870

25010

29050

A

0

0
Residence TORRE PARADISO se nachází nedaleko centra městečka a pár minut chůze od moře.
Klientům je k dispozici bazén se solární terasou v blízkém hotelu Villa Romana, Wi-Fi a soukromá pláž.
Každý z nabízených apartmánů má vlastní sociální zařízení, klimatizaci, fén, Wi-Fi a trezor.
»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» Mansarda (21 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» Cedri (31 m²) - ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» Paradiso (40 m²) - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem, přilehlá ložnice
s jedním lůžkem.

E

04. 07. – 26. 09.

23130

30840

34700

F

26. 09. – 03. 10.

21000

27920

31870

G

31. 10. – 07. 11.

12390

15800

18890

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
závěrečný úklid, ložní prádlo, ručníky, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 59.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 14:00 - 19:00 hod. / kdykoli do 11:00 hod.,
min. pobyt 7 nocí.

Letovisko Minori je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO, stejně jako celé pobřeží Amalfi. Patřilo mezi oblíbená místa římské
císařské aristokracie. Městečko je dnes oblíbenou turistickou destinací pro své tyrhénské vody, písčité pláže, jedinečnou kopcovitou krajinu
a mírné a příjemné klima. Pobřeží Amalfi bylo
po staletí vystaveno eruptivní činnosti Vesuvu
a erozní činnosti řeky. Díky tomu se vyznačuje
velmi strmými svahy a vysokými útesy přerušovanými roklemi a údolími. Uspořádání města
si stále zachovává původní aspekt pobřežního
centra. Hlavní jádro se nachází v blízkosti pobřeží, část území je naproti tomu tvořena terasami, většinou obdělávanými citronovými háji,
které představují nezaměnitelný znak oblasti.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1,00 – 1,50.€/os/den.

Campania
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Marina di Eboli

Camping Village Paestum

»» marinadieboli.azzurro.cz
z Mikulova

1472 km

z Dolního Dvořiště

1397 km

z Ružinova

1468 km

Eboli, dálnice A3 Salerno/Reggio
Eboli
Letovisko Marina di Eboli je známé nejen svými krásnými plážemi a čistým mořem, proslavila je rovněž kniha Carla Leviho „Kristus se
zastavil v Eboli“, která byla také zfilmována.

charakter pláže
písčitá, převážně placená.

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

marina di eboli

CAMPING VILLAGE PAESTUM (Via Foce Sele) stojí na strategickém místě, uprostřed Salernského zálivu, je poměrně
rozlehlý, obklopený zelení olivovníků, borovic a topolů, které poskytují příjemný stín. K soukromé písčité pláži jezdí z campingu minibus (27.06. - 29.08.). Klientům je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, rychlé občerstvení, bar a minimarket,
za poplatek dále Wi-Fi, prádelna, tenisový kurt a lékařská služba. Klienti mohou využívat bazén pro dospělé, dětský
bazén, dětské hřiště, diskotéku, animace (27.06. - 29.08.) a miniklub, volejbalové, fotbalové a basketbalové hřiště, petanque, stolní tenis, plážový servis a parkoviště. Klienti v mobilhomech Standard klubovou kartu nehradí, služby mají v ceně.
Camping organizuje výlety do blízkého okolí, za památkami Neapole, Pompejí, Salerna či ostrova Capri. Všechny ubytovací
jednotky mají vlastní sociální zařízení, TV a terasu nebo venkovní posezení a klimatizaci. Zděné bungalowy jsou nověji
a vkusně vybavené, mobilhomy jsou menší, ale účelně vybavené, karavany mají jednodušší starší vybavení. Typ Camera je
bez kuchyňského koutu. Při pobytu 15.08. je povinný slavnostní oběd za poplatek.

více na azzurro.cz
» Hotel KINGS ****(Palinuro)

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
Camera (12 m²) - pokoj s manželskou postelí, bez kuchyňského koutu.
Mobilhome (17 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s dvěma menšími gauči, kuchyňský kout na terase.
Maxicaravan (18 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, obývací pokoj se
dvěma gauči, kuchyňský kout na terase.
Achille (23 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí, kuchyňka.
Minosse (19 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a výsuvným lůžkem, kuchyňský kout na
terase.
Giasone (33 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma patrovými postelemi, obývací pokoj s kuchyňským
koutem.
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.

mobilhome

Hotel je postaven na panoramatickém místě
s překrásným výhledem na moře, okolní okouzlující krajinu a malebnou zátoku. K moři vede klikatá
cestička po cca 400 schodech (10 minut chůze)
k malebné privátní pláži určené pro klienty hotelu,
která je jinak dosažitelná pouze z moře. Také pro
zpáteční cestu je nutné použít schodiště, hotel
je proto vhodný pro sportovně založené klienty.
V červenci a srpnu je možné využít minibus na pláž
Mingardo vzdálenou cca 2 km. Součástí hotelu je
recepce, Wi-Fi ve společných prostorách, bar,
restaurace, společenská místnost s TV, bazén,
solární terasa se slunečníky a lehátky a parkoviště.
Moderně a vkusně vybavené pokoje se nachází
ve vilkách zpravidla rozmístěných v zahradě nedaleko centrální části.
Více informací najdete na
palinuro.azzurro.cz
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Campania

karavan

bungalow

camera 2

mobilhome 4

Maxicaravan 6

Achille 4

Minosse 5

Giasone 6

A

16. 05. – 27. 06.
29. 08. – 05. 09.

7130

9780

9120

10780

11110

14920

B

27. 06. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

8720

11520

10690

13980

14310

18100

C

01. 08. – 08. 08.
15. 08. – 22. 08.

12010

17270

15630

18920

19250

23850

D

08. 08. – 15. 08.

15060

22670

21050

25100

25420

29950

Co potěší:
»» 7=6 v období 15.05. - 27.06. a 29.08. - 10.09.
»» V ceně: pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, plážový servis, závěrečný
úklid.
»» Povinné poplatky v CK: osoby nar. 1961-2009 130 Kč/den (v období A), 150 Kč (B), 170 Kč (C), 190 Kč (D), děti
nar. 2010-2017 90 Kč/den (A), 110 Kč (B), 130 Kč (C), 150 Kč (D), senioři nar. 1960 a dříve 110 Kč/den (A), 130 Kč
(B), 150 Kč (C), 170 Kč (D).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 60.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ručníky 110 Kč/os., polopenze 540 Kč/os./den, 430 Kč/dítě narozené do roku 2009, plná penze
755 Kč/os./den, 540 Kč/dítě, vše na vyžádání při rezervaci, klimatizace 5 €/den, Wi-Fi 10 €/týden, tenis 6 €/hod.,
prádelna 3,50 €/vyprání, lehátko u bazénu 4 €/den, 2 lehátka a slunečník u bazénu 12 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu (do 10 kg) povolena, na dotaz, za poplatek 1080 Kč za úklid a sazbu 43 Kč/den (v období
A), 65 Kč (B), 86 Kč (C), 108 Kč (D).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 21:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do 27.06. a od 29.08. min.
pobyt 2 noci. Odjezd po 10. hodině za poplatek 50 €.

Standard 4
A

16. 05. – 30. 05.

8290

B

30. 05. – 13. 06.

9210

C

13. 06. – 27. 06.

11050

D

27. 06. – 04. 07.

12790

E

04. 07. – 18. 07.

20110

F

18. 07. – 01. 08.

21930

G

01. 08. – 22. 08.

26990

H

22. 08. – 29. 08.

17360

I

29. 08. – 05. 09.

11970

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí
i pro 5. a 6. osobu)
»» sleva 625 Kč/mobilhome/týden při objednávce do
28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období do 30.05.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 10.09.
»» 14=10 v období 30.05. - 04.07.
»» 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. 60.
»» 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: nepovolena.
»» 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.

Paestum

Residence Flora

»» paestum.azzurro.cz
z Mikulova

1481 km

bilo 4/5

trilo 6

z Dolního Dvořiště

1404 km

11. 04. – 23. 05.
12. 09. – 10. 10.

9210

12170

z Ružinova

1465 km

B

23. 05. – 20. 06.
29. 08. – 12. 09.

10530

13160

C

20. 06. – 27. 06.

12170

16450

D

27. 06. – 11. 07.

14360

17950

E

11. 07. – 25. 07.

15670

19260

F

25. 07. – 01. 08.

21220

24480

G

01. 08. – 08. 08.

25700

28910

H

08. 08. – 22. 08.

27310

30520

I

22. 08. – 29. 08.

19910

23170

A

Dvoupatrová residence FLORA (Via Torre di Paestum) se nachází cca 500 m od písčité pláže
Licinella, která obdržela ocenění „Bandiera Blu“ za čistotu moře a pláže. Klientům je k dispozici
výtah, Wi-Fi ve společných prostorách, prádelna, půjčovna kol, parkoviště a vstup do bazénu
vedle residence za zvýhodněné ceny (v provozu cca červen-září). Prostorné apartmány mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV a balkon nebo terasu.
»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem. Možnost 5. osoby na přistýlce (za poplatek, na vyžádání).
»» trilo (60 m²) - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

V

Battipaglia, dálnice A3 Neapol - Reggio
Calabria
Paestum

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace, ložní prádlo a ručníky.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 € (duben-červen a září, říjen),
50 € (červenec, srpen), pobytová taxa viz str. 61.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: 5. osoba (pouze bilo) 10 €/den, 15 €/den (srpen), vstup do
bazénu 5-6 €/os./den, plážový servis 10-20 €/den, polopenze 20-25 €/os./
den (bez nápojů).
»» Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 5 €/den (malého vzrůstu) a 10 €/den
(středního vzrůstu).
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Hotel Clorinda****

Paestum není nutné nijak zvlášť představovat, je to jedno z míst, která se sice možná
do historie příliš nezapsala, zato se historie
výrazně zapsala do nich, neboť Paestum je
největším starořeckým archeologickým areálem na italské pevnině. Paestum je klasický
římský název pro řeckou kolonii, jejíž původní
název byl Poseidonia (Poseidonovo město).
Toto významné antické město bylo založeno v 7. stol. př.n.l. První písemné záznamy
o městě pochází z 5. stol. př.n.l., kdy bylo
město dobyto Lukány. V tomto období zde
došlo ke sloučení a rozkvětu řecké a oskické
kultury. Ve 3. stol. př.n.l. se město stalo římskou kolonií a bylo pojmenováno Paestum.
Během období římské nadvlády prosperovalo, jeho úpadek nastal až ve středověku,
kdy bylo postupně opuštěno. Jeho znovuobjevení souviselo s objevením Pompejí
a Herculanea v 18. stol. Dnes je navštěvováno převážně díky archeologické zóně, v níž
leží tři nejzachovalejší chrámy postavené
v dórském stylu, pocházející z 6 stol. př.n.l.
Kromě těchto tří unikátních staveb nabízí
archeologická zóna vykopávky zbytku antického města. Jedná se o chrámy zasvěcené
Héře, Poseidonovi a Cereře. Poslední zmiňovaný je nejlépe dochovaný. Kromě těchto tří
unikátních staveb nabízí archeologická zóna
vykopávky zbytku antického města. Za zmínku jistě stojí návštěva archeologického muzea, které nabízí významnou sbírku řeckých
antických předmětů z jižní Itálie.

charakter pláže
písčitá, volná, placená i privátní s plážovým
servisem.

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

paestum

polopenze

plná penze

A

04. 01. – 28. 03.
19. 09. – 19. 12.

9070

11330

B

28. 03. – 04. 04.
12. 09. – 19. 09.

9520

11780

C

04. 04. – 27. 06.
29. 08. – 12. 09.

10120

12370

D

27. 06. – 04. 07.

11150

13400

E

04. 07. – 25. 07.

11920

14170

F

25. 07. – 01. 08.

12210

14450

G

01. 08. – 22. 08.

13940

16150

H

22. 08. – 29. 08.

12300

14530

Co potěší:
»» zdarma postýlka v období do 30.06. a od 26.08.

Rodinný hotel CLORINDA**** je obklopený překrásnou zahradou plnou středomořské zeleně.
Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi, pro páry i pro milovníky archeologických památek, neboť se
nachází cca 2 km od známé archeologické zóny. Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi, klimatizovaná
restaurace s typickou kampánskou kuchyní, bar, bazén se solární terasou, půjčovna kol, rozlehlá
zahrada a parkoviště. Na vyžádání je možná vegetariánská a bezlepková strava. Všechny pokoje
mají vlastní sociální zařízení, fén, klimatizaci, TV, telefon a prostorný balkon s výhledem na bazén
nebo do zahrady.
»» Vzdálenost od: pláže 400 m; ubytovací kancelář v objektu.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře
výběr z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový
servis (15.06. - 15.09.), klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 61.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-11 let ...50%, 12 let a výše ...20%. Dítě do 3 let zdarma
(bez lůžka a se stravou).
»» Příplatky: postýlka 10 €/den (v období 30.06. - 26.08.), půjčovna kol 3 €/hod.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 11:00 hod., min.
pobyt 2 noci, v období 01.08. - 25.08. min. pobyt 7 nocí.

více na azzurro.cz
» Residenční komplex TRIVENTO (Palinuro)

Komplex je tvořen několika residencemi a skupinkami vilek, které jsou rozmístěné v různých
vzdálenostech od centrální části, kde se nachází
recepce, restaurace s pizzerií, bazén pro dospělé
a dětský bazén se slunečníky a lehátky, venkovní
sprchy, barbecue, tenisové kurty, kuželky, stolní
tenis, animace a miniklub, prádelna a Wi-Fi.
Více informací najdete na
palinuro.azzurro.cz
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Caprioli

Villaggio Camping Costa del Mito

»» caprioli.azzurro.cz
z Mikulova

1550 km

z Dolního Dvořiště

1475 km

z Ružinova

1535 km

Battipaglia, dálnice A3 Neapol - Reggio
Calabria
Pisciotta (3 km)
Caprioli je malá vesnička, která se rozkládá na svahu nad mořem na půli cesty mezi
městečky Palinuro a Pisciotta. Nevyznačuje
se takovou starobylostí jako jiná kampánská
města, je mnohem mladší a její zástavba je
mnohem modernější. Výrazným orientačním
bodem je saracénská věž Torre dei Caprioli,
tyčící se na pobřeží.

charakter pláže
písčitá, placená, pozvolný vstup do moře.
mono 2

mono 4

bilo 4

A

06. 06. – 20. 06.
05. 09. – 12. 09.

6530

7180

7830

B

20. 06. – 04. 07.
29. 08. – 05. 09.

7830

9790

10440

C

04. 07. – 25. 07.

13060

14690

15990

D

25. 07. – 01. 08.

14690

17950

18930

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 0,20 €/os./den
(červenec), 1 €/os./den (srpen)
Villaggio camping COSTA DEL MITO se nachází v mírném svahu uprostřed Národního parku
Cilento, na velmi klidném místě vhodném k relaxaci a odpočinku. Zároveň se však v blízkosti
nacházejí významná turistická města Palinuro a Camerota. Komplex je obklopený středomořskou
vegetací a olivovníky. Klientům je k dispozici restaurace s panoramatickým výhledem, bar, společenská místnost s TV, Wi-Fi ve společných prostorách, fotbalové hřiště, tenisový kurt, dětské
hřiště, animace (13.06. - 05.09.), parkoviště a transfer minibusem na pláž. Apartmány se nachází
ve zděných bungalowech nebo dřevěných chatkách (některé typy mono). Apartmány jsou velmi
jednoduše vybavené s vlastním sociálním zařízením, ventilátorem a TV. Kuchyňský kout je na
venkovní kryté verandě.

caprioli

»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - ložnice s manželskou a případně patrovou postelí a kuchyňským koutem na kryté verandě.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se dvěma lůžky nebo patrovou postelí, kuchyňský kout na kryté verandě. Možnost přistýlky.

Palinuro

»» V ceně: pronájem bungalowu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 30 €, pobytová taxa viz
str. 62.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 6 €/os., 8 €/dvoulůžko, ručníky 10 €/os., přistýlka 900 Kč/týden (v období A), 1200 Kč (B), 1350 Kč (C), 1500 Kč (D).
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 25 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

Villaggio Residence Vigna del Mare

»» palinuro.azzurro.cz
z Mikulova

1555 km

z Dolního Dvořiště

1480 km

z Ružinova

1540 km

Battipaglia, dálnice A3, Napoli - Reggio
Calabria
Pisciotta (10 km)
Nejdominantnější částí národního parku Cilento je mys Palinuro, který široce vybíhá do
moře a na konci prudce padá do vody. Nad
zálivem, který mys vytváří, se rozkládá stejnojmenné městečko Palinuro. Původně rybářská vesnička byla vystavěna v kopci nad
mořem. V současné době se již značně rozrostla, především díky sílícímu přílivu turistů.
I  když je Palinuro a jeho okolí v posledním
desetiletí hodně vyhledáváno, není dosud zaplaveno nejrůznějšími turistickými komplexy.

charakter pláže
oblázková, volná i placená, minibus.

pobytová taxa

bungalow

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1 - 3 €/os. dle typu
ubytování.

Palinuro

Villaggio residence VIGNA DEL MARE se nachází nedaleko písčité pláže Saline. Areál tvořený bungalovy a malými samostatnými vilkami, rozložený
terasovitě do svahu nad mořem, je osázen letitými olivovníky a buganviliemi.
Klientům je k dispozici recepce, bar, Wi-Fi, bazén s hydromasáží, půjčovna
kol, dětské hřiště, společný krb, stolní tenis a parkovací místo pro každou
ubytovací jednotku. Všechny bungalovy a vilky mají samostatně stojící kuchyňku, přístupnou ze zastřešené terasy, vlastní sociální zařízení a TV, vilky
navíc klimatizaci a fén, bungalowy mají jednodušší vybavení.
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»» Vzdálenost od: 300 m.
»» mono - ložnice s manželskou postelí, případně dalším lůžkem nebo patrovou
postelí, kuchyňka přístupná z terasy.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním nebo dvěma lůžky, kuchyňka přístupná z terasy.

vilka

mono 2

mono 3

mono 2

mono 3

bilo 3

bilo 4

A

18. 04. – 06. 06.
29. 08. – 19. 09.

7570

8220

11510

13160

14800

16450

B

06. 06. – 04. 07.

9210

12500

14800

18090

19740

21380

C

04. 07. – 18. 07.

10770

14690

16320

19580

21220

22850

D

18. 07. – 01. 08.

15670

17950

19580

21220

22850

26110

E

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

17990

20880

22490

24090

27310

28910

F

08. 08. – 22. 08.

22490

28910

28910

32130

35340

38550

»» V ceně: pronájem bungalowu/vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo
a ručníky, klimatizace (vilky).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, klubová karta 20 €/os./týden, pobytová
taxa viz str. 62.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 50 €/týden.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod.

Marina di Camerota

Villaggio La Fenosa

»» marinadicamerota.azzurro.cz
z Mikulova

1560 km

z Dolního Dvořiště

1485 km

z Ružinova

1545 km

Pontecagnano, dálnice A3, Napoli Reggio Calabria
Pisciotta (13 km)
Marina di Camerota je okouzlující letovisko, které leží na pobřeží národního parku
Cilento, jehož rozloha je více než 300 000 ha.
Jedná se o malé městečko s historickým
centrem, které se rozrostlo z původně rybářské vesničky. Jednou za dva týdny v pátek
je zde možné navštívit místní trhy. O několik
kilometrů dále se v kopcích rozkládá středověké městečko Camerota, jehož návštěvu
byste určitě neměli opomenout. Obě dvě
místa vás jistě uchvátí svou nezapomenutelnou atmosférou.

charakter pláže
písčitá i oblázková, volná i privátní, pozvolný
vstup do moře.
Villaggio LA FENOSA se nachází na klidném panoramatickém místě v oblasti Národního parku Cilento,
odkud je nádherný výhled na moře. Leží cca 2 km od
centra městečka a několik minut chůze od privátní pláže
(ze svahu po schůdcích). V areálu je klientům k dispozici
recepce, restaurace, bar, místnost s TV, bazén, dětské
a fotbalové hřiště, stolní tenis. Klubová karta (za poplatek) zahrnuje ložní prádlo, plážový servis a transfer minibusem na pláž. Animační programy v rámci miniklubu
probíhají cca 08.06. - 31.08. Apartmány jsou umístěny
ve zděných bungalowech, všechny mají vlastní sociální
zařízení, klimatizaci (na vyžádání, za poplatek), kuchyňský kout a stůl se židlemi se nachází na obytné verandě.
Pro každý apartmán je vyhrazeno parkovací místo.
»» Vzdálenost od: pláže (ze svahu po schůdcích)
600 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono (40 m²) - ložnice s manželskou postelí a dvěma
lůžky nebo patrovou postelí.
»» bilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, někde
s dalším lůžkem, pokoj se dvěma lůžky nebo jedním
lůžkem a patrovou postelí.

mono 2

mono 3

mono 4

bilo 4

bilo 5

23. 05. – 13. 06.
05. 09. – 26. 09.

4930

5260

5920

6580

7240

B

13. 06. – 27. 06.

6530

6850

7180

7830

8490

C

27. 06. – 11. 07.
22. 08. – 05. 09.

11420

12400

13380

14030

14690

D

11. 07. – 01. 08.

14030

15010

15670

16970

17950

E

01. 08. – 08. 08.

14690

15670

16320

17630

18930

F

08. 08. – 22. 08.

30520

33730

35340

38550

40160

A

Co potěší:
»» zdarma klubová karta pro děti do 4 let
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 € (mono), 50 € (bilo), klubová karta 15 €/os./týden (v období

»»
»»
»»
»»

pobytová taxa
Výše taxy v roce 2020: 1 €/os./den (od 10
let, květen - září).

Marina di Camerota

25.05. - 28.06. a 31.08. - 28.09.), 40 € (v období 29.06.
- 30.08.), pobytová taxa viz str. 63.
Vratná kauce: nevyžaduje se.
K dokoupení: kllimatizace 6 €/den.
Zvířata: povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/pobyt.
Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 20:00 hod. / sobota
do 10:00 hod.

Villaggio Delle Sirene

apartmán

Villaggio DELLE SIRENE je ideálním místem pro strávení rodinné dovolené s možností sportovního vyžití. Areál leží ve stínu vzrostlých olivovníků cca 1 km od centra městečka, nad malebnou zátokou „Calanca“. Apartmány a bungalowy jsou rozmístěny v terasovitém terénu propojeném schůdky.
Z poslední terasy vede pěšinka k moři (cca 50 schodů). Součástí villaggia je bazén se solární terasou
s lehátky a výhledem na moře, bar, posilovna, Wi-Fi, prádelna (na žetony), stolní tenis, hřiště na
volejbal, dětský koutek a hlídané parkoviště. Apartmány se nachází v třípatrové residenci (typ mono
v přízemí nebo v prvním patře, typ bilo ve druhém nebo třetím patře), samostatně stojící bungalowy
jsou jak dřevěné, tak nové zděné, všechny s vlastním vchodem. Všechny ubytovací jednotky jsou
vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení a otevřenou lodžii (mono) nebo zastřešenou terasu
(bungalow) s kuchyňským koutem. U typu B je kuchyň uvnitř apartmánu a je bez balkonu. Villaggio je
vhodné také pro skupinovou rekreaci.
»» Vzdálenost od: pláže 30 - 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a dalším lůžkem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky, kuchyň.

bungalow

A mono 3
B bilo 4

dřevěný bilo 4

zděný bilo 4

A

30. 05. – 20. 06.

9210

11510

13820

B

20. 06. – 04. 07.

13160

15790

18090

C

04. 07. – 18. 07.

16320

19580

22850

D

18. 07. – 01. 08.
22. 08. – 29. 08.

20890

22850

26110

E

01. 08. – 08. 08.

25700

28910

32130

F

08. 08. – 22. 08.

32130

36940

40160

G

29. 08. – 05. 09.

13060

15670

17950

H

05. 09. – 17. 10.

9210

11510

13160

»» V ceně: pronájem obytné jednotky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 63.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 10 €/os., lehátko 15 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:00 hod.

více na azzurro.cz
» Villaggio MACINELLE (Marina di Camerota)

Villaggio je oblíbený turistický komplex obklopený středomořskou zelení, situovaný nad privátní
pláží Calanca. Areál se nachází cca 150 m od
centra městečka Marina di Camerota a v blízkosti
potápěčského centra. Disponuje bazénem, solární terasou, barem, Wi-Fi a parkovištěm.
Více informaci najdete na
marinadicamerota.azzurro.cz

Campania
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Calabria
• je špicí italské boty a je zároveň regionem, který už našlapuje do jiného světadílu,
vše už je tu jiné, i když pořád tak trochu ještě známé; sluneční zář, příroda,
historie, chutě jídla i příroda okolo
• o co míň má (naštěstí) tento kraj průmyslu, o to víc neporušené přírody svým
návštěvníkům nabízí, patří sice k nejvyprahlejším, ale je atraktivní svou kombinací
majestátních hor a čistého moře, často obojího v těsné vzájemné blízkosti
v podobě úchvatného pobřeží
•n
 ejvýznamnější turistickou destinací posledních let je Vatikánský mys, Capo
Vaticano, kde v uplynulém desetiletí vznikla za podpory Evropské unie řada
luxusních prázdninových vesniček, některé z nich najdete i v našem katalogu
Nabídka letovisek regionu calabria
Praia a Mare
Villaggio La Mantinera

Capo Vaticano
65

Scalea
Hotel Talao***

65

Santa Maria del Cedro

Calabria

Residence Primavera Club

66

Cropani Marina
66
67
67
68
69
70

Residence Heaven
Residence Esmeraldo
Residence Praia di Fuoco
Hotel*** residence Eden Village
Hotel*** villaggio Marco Polo
Hotel Grotticelle***

Briatico
Marina di Zambrone
Tropea
Capo Vaticano

Corigliano Calabro

Cropani Marina
Montepaone Lido

Brancaleone

70

Corigliano Calabro
Camping Thurium

71

Villapiana Lido
Villaggio Torre Saracena

Villapiana Lido
Praia a Mare
Scalea
Santa Maria del Cedro

Residence Riviera del Sole

71

Praia a Mare

Villaggio La Mantinera

»» praiaamare.azzurro.cz
z Mikulova

1595 km

z Dolního Dvořiště

1230 km

z Ružinova

1570 km

Lagonegro Nord, dálnice A3 Salerno Reggio Calabria. Ze sjezdu dále po SS18
(36 km).
Praia - Aiete - Tortora
Reggio Calabria (252 km), Lamezia
Terme (137 km)

Villaggio LA MANTIERA se nachází nedaleko pláže, na překrásném místě obklopeném zelení
středomořské vegetace. Od centra letoviska je vzdáleno cca 2,5 km. Součástí villaggia je recepce,
Wi-Fi, bar, restaurace s pizzerií (možnost dokoupení stravy), supermarket, lékárna, dětské hřiště
a parkoviště (možnost i hlídaného parkoviště mimo areál villaggia, za poplatek). V rámci klubové
karty (zahrnuta v ceně) je plážový servis, použití kanoe a potápění (zdarma 2 hod.), tenisový kurt
(zdarma 3 hod.), volejbalové a basketbalové hřiště, bazén, animace (01.06. - 30.09.), kolektivní
kurzy tance, tenisu a jízdy na kanoe (jsou-li v daném období pořádány). Apartmány jsou umístěny
ve zděných vilkách, mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV/SAT a verandu nebo terasu.
»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo (32 m²) - ložnice s manželskou postelí, prostorný obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo (45 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice s jedním lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

V

bilo 4

trilo 5/6

A

02. 05. – 23. 05.
05. 09. – 26. 09.

7240

8220

B

23. 05. – 06. 06.
29. 08. – 05. 09.

8550

10200

C

06. 06. – 20. 06.

11510

13160

D

20. 06. – 11. 07.

14360

15990

E

11. 07. – 01. 08.

15990

17630

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klubová karta, plážový servis, závěrečný úklid.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 65.
»» Vratná kauce: nevyžaduje se.
»» K dokoupení: ložní prádlo a ručníky 6 €/os., polopenze 15 €/os./den, venkovní parkovací místo 3,50 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, mimo období 24.07. - 21.08.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 11:00 hod.

Borgo

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

charakter pláže
jemný i hrubší písek s kamínky, vstup do moře
pozvolný pouze na okraji.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019: 1,50 - 2 €/os./den.

Scalea

hotel talao***

Hotel TALAO*** se nachází na hlavní třídě historického centra Scalea, přímo u soukromé pláže. Objekt má strategickou pozici kvůli své blízkosti k obchodům a restauracím,
k pláži a historickým památkám jako je Torre Talao, která je k dohlédnutí z pozemků
hotelu. V domácí atmosféře hotelu je klientům k dispozici recepce, bazén, restaurace,
2 bary, úschovna kol, parkoviště a Wi-Fi, za příplatek pak kanoe, rafting, paragliding,
výlety. Klientům jsou zde k dispozici mapy a brožury s cyklostezkami a cestami pro
trekking. Hotel na vyžádání nabízí bezlepkovou, bezlaktózovou a vegetariánskou stravu.
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení s vanou nebo sprchou, fén, TV, trezor, telefon, klimatizaci, minibar (pokoje Riviera a Cottage) a balkon nebo zahrádku.

Praia a Mare je jedno z největších letovisek
severní Kalábrie. Jméno Praia znamenalo ve
starořečtině „pláž“ a dříve se v místě nacházela jen malá rybářská vesnička, která se jmenovala Praia d´Aieta („Aietská pláž“). I nyní turisty
přitahuje především nádherná pláž dlouhá
5 km, táhnoucí se podél celého městečka, za
nímž se zvedají kopce a hory, které chrání letovisko před chladným počasím z vnitrozemí.
Dominantou pobřeží v jižní části městečka je
soukromý ostrov Dino, proslulý krásnými podmořskými jeskyněmi, Azurovou a Lví, do nichž
se pořádají výlety. Za ostrovem pláž postupně
přechází v členité pobřeží se spoustou zátok
a jeskyní, mnohdy přístupných pouze z moře
nebo cestičkou, která vede po skalách na pobřeží. V Praia a Mare najdete i dostatek zábavy
a sportovního vyžití, nachází se zde např. jeden
z největších aquaparků jižní Itálie.

Riviera/Cottage

polopenze

plná penze

polopenze

plná penze

A

25. 04. – 30. 05.
03. 10. – 31. 10.

7770

8550

8850

9740

B

30. 05. – 06. 06.

8640

9500

9710

10690

C

06. 06. – 13. 06.
12. 09. – 19. 09.

9710

10690

10900

11990

D

13. 06. – 20. 06.

10790

11870

12090

13300

E

20. 06. – 11. 07.

12310

13540

13380

14720

F

11. 07. – 01. 08.

14030

15440

15540

17100

G

01. 08. – 08. 08.

15880

17470

17580

19340

H

08. 08. – 15. 08.

18970

20860

20880

22970

I

15. 08. – 22. 08.

19430

21370

21370

23510

J

22. 08. – 29. 08.

16650

18320

18410

20250

K

29. 08. – 05. 09.

13420

14760

14680

16150

L

05. 09. – 12. 09.

10450

11500

11610

12770

M

19. 09. – 26. 09.

8790

9670

9880

10880

N

26. 09. – 03. 10.

7890

8690

8970

9880

»» scalea.azzurro.cz
z Mikulova

1605 km

z Dolního Dvořiště

1528 km

z Ružinova

1580 km

Lagonegro - Nord, dálnice A3 Salerno Reggio Calabria
Scalea
Reggio Calabria (240 km),
Lamezia Terme (126 km)
Scalea patří mezi jedny z nejnavštěvovanějších a nejznámějších míst z kalábrijských
letovisek. Jejím symbolem je strážní věž na
pláži Torre Talao, která byla postavena v 15.
století. Nad ní se na pahorku tyčí starý normanský hrad, ke kterému vedou úzké uličky
historické části městečka Scalea Vecchia
s paláci, kostely a tradiční zástavbou. Podél moře se pak rozkládá nová část Scalea
Nuova, kde se nacházejí moderní hotely
a residenční komplexy, restaurace, bary a obchody. Zde se konají i pravidelné trhy. Právě
toto spojení působivé staré čtvrti a moderně
vybavených nových částí je důvodem, proč
Scaleu navštěvují a pravidelně se do ní vracejí tisíce turistů.

charakter pláže
jemný i hrubší písek s kamínky, vstup do moře
pozvolný pouze na okraji.

pobytová taxa

Co potěší:
»» sleva 10% v období 25.04. - 31.08. při objednání do 10.05., min. pobyt 7 nocí.
»» sleva 10% v období 31.08. - 31.10. při objednání do 20.06., min. pobyt 7 nocí.

Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 byla ve výši: 1 €/os./den.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr z menu
včetně vody) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace (12.06. - 15.09.),
plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 65.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-13 let ...50% (3. osoba), ...80% (4. osoba), 14-17 let ...35%, 18 let
a výše ...20%. Dítě do 3 let zdarma (včetně lůžka a stravy).
»» Zvířata: malého a středního vzrůstu povolena, na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod. min. pobyt 7 nocí,
v období do 05.06. a od 21.09. min. pobyt 3 noci.

Calabria
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Santa Maria
del Cedro

Residence Primavera Club

»» santamariadelcedro.azzurro.cz
z Mikulova

1635 km

z Dolního Dvořiště

1575 km

z Ružinova

1605 km

Lagonegro Nord - Maratea, dálnice A3
Salerno - Reggio Calabria.
Marcellina (3,7 km).
Santa Maria del Cedro je přímořskou částí
staré vesničky, která je vzdálená cca 5 km
od pobřeží. Příjemné, moderní letovisko je
součástí oblasti zvané Riviera dei Cedri,
pojmenované podle citrusů typických pro
tuto oblast. V současnosti nabízí vše, co si
může návštěvník ke strávení příjemné dovolené přát, moderní hotely a residence,
obchody, restaurace i bary.

charakter pláže
hrubší písek s kamínky, privátní s plážovým
servisem; plážový volejbal, vodní šlapadla
a kanoe.

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

Santa Maria del Cedro

Residence PRIMAVERA CLUB je menší oblíbené prázdninové
středisko, ležící na klidném místě pobřeží Riviera dei Cedri, s přímým vstupem na privátní pláž. Nejbližší supermarket je vzdálen cca
100 m, lékárna a obchody 400 m. Komplex se skládá z hotelové
části, depandance a residence. Residenční část je tvořena jednopatrovými budovami. Klientům je k dispozici recepce, restaurace, bar
s Wi-Fi, diskotéka, dětské hřiště a parkoviště. V rámci klubové karty
(v období 07.06. - 13.09.) je plážový servis, kolektivní kurzy plavby na kanoe, půjčení kanoe a šlapadel, denní a večerní animace,
aerobik, miniclub (3-6 let) a babyclub (7-10 let). Za poplatek jsou
také organizované výlety lodí, aquapark, rafting, jízda na vodních lyžích, potápění, fotbalové hřiště, tenisový kurt a trekking. Apartmány
jsou vkusně vybaveny, mají vlastní sociální zařízení (typ quadri dvojí),
balkon v patře a verandu v přízemí. Apartmány Superior mohou mít
otevřené podkroví.
»» Vzdálenost od: pláže 50 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí (Superior) a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, podkrovní ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí
(Superior) a kuchyňským koutem.
»» quadri - ložnice s manželskou postelí, podkrovní ložnice se dvěma
lůžky a ložnice s jedním nebo dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem nebo patrovou postelí a kuchyňským koutem.

Capo Vaticano

Standard
bilo 4

Superior
bilo 4

Standard
trilo 6

Superior
trilo 6

Superior
quadri 8

A

31. 05. – 28. 06.
30. 08. – 27. 09.

3680

5760

6560

10020

12900

B

28. 06. – 12. 07.

7310

11420

13020

16450

20110

C

12. 07. – 02. 08.
23. 08. – 30. 08.

11420

16910

18510

22620

26960

D

02. 08. – 09. 08.
16. 08. – 23. 08.

17590

25590

23990

31990

38380

E

09. 08. – 16. 08.

29230

38230

35310

47900

56670

Co potěší:
»» sleva 20% při objednávce do 31.03., min. pobyt 14 nocí
»» sleva 10% při objednávce do 31.03.
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Diamante nebo Scalea
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, klubová karta (v období 07.06. - 13.09.).
»» Povinné poplatky na místě: spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo a závěrečný úklid 50 €/apt./
pobyt, pobytová taxa viz str. 66.
»» K dokoupení: polopenze 14 €/os./den, ručníky 5 €/os.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: neděle 17:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod.

Residence Heaven

»» capovaticano.azzurro.cz
z Mikulova

1820 km

z Dolního Dvořiště

1745 km

z Ružinova

1805 km

Pizzo, dálnice A3 Salerno - Reggio
Calabria
Ricadi (2 km)
Capo Vaticano (Vatikánský mys) není na rozdíl od jiných letovisek jedním místem, ale celou oblastí, která je charakteristická četnými
zátokami, písčitými plážemi, útesy a skalami,
které lemují pobřeží. V okolí se pak nacházejí
turistické residenční komplexy, obklopené
záplavou typické středomořské vegetace, jež
je plná barev a podmanivé vůně. Výchozím
a nejmalebnějším místem oblasti je městečko
Tropea, vystavěné na útesu nad azurově průzračným mořem. Capo Vaticano je bezesporu
jedním z nejpůvabnějších míst Kalábrie.

centrální část

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
V roce 2019 byla ve výši 0,5 - 1,50 €/os./den.

66

Calabria

Residence HEAVEN leží na klidném místě na kopci s výhledem na Liparské
ostrovy. Od centra, ve kterém jsou obchody a veškeré další služby, je vzdálena
cca 2,5 km. V blízkosti residence vede železniční trať. Residence je rozdělena na centrální část a dependance, které jsou od sebe vzdáleny cca 900 m.
V centrální části je k dispozici recepce, Wi-Fi, bar, restaurace (možnost zakoupení stravy) a malá prodejna místních produktů. V rámci klubové karty
(u depandance vždy zdarma a u centrální části v období 27.06. - 05.09. povinně
za poplatek) je klientům k dispozici bazén, fotbalové a volejbalové hřiště, stolní
tenis, miniklub, stolní fotbal, parkoviště, obousměrný transfer na pláž, v období
27.06. - 29.08. navíc animace a kolektivní sportovní kurzy. Centrální část je
cca 550 m od pláže Santa Maria a 1500 m od pláže Grotticelle, depandance
je cca 600 m od pláže Santa Maria a 1500 m od pláže Grotticelle. Apartmány
v centrální části jsou v jednopatrových residencích, v depandance v přízemních
budovách. Všechny mají vlastní sociální zařízení, TV a balkon nebo terasu.
»» Vzdálenost od: pláže 550 - 1000 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
případně s gaučem (trilo 5) nebo rozkládacím dvougaučem (trilo 6) a kuchyňským koutem.

trilo 5

trilo 6

trilo 4

trilo 5

trilo 6

A

04. 04. – 30. 05.
19. 09. – 31. 10.

5920

7900

9130

5180

6910

8390

B

30. 05. – 27. 06.
05. 09. – 19. 09.

7400

12660

10630

6680

8390

9870

C

27. 06. – 01. 08.
29. 08. – 05. 09.

12240

14460

16650

11260

13950

15670

D

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

17140

21050

23010

15910

19580

21310

E

08. 08. – 22. 08.

25300

30120

34950

24090

27710

31320

charakter pláže
bílá písčitá pláž, někde s oblázky, skalnaté
útesy, volná i placená.

depandance

trilo 4

Co potěší:
»» zdarma klubová karta v apartmánech depandance
»» zdarma klubová karta v apartmánech v centrální části v období do 27.06. a od 05.09.
»» zdarma transfer z a na železniční stanici
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 56 €, klubová karta 17,50 €/os./týden (od 4 let,
v období 27.06. - 05.09., pouze u apartmánů v centrální části), pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo 7 €/os., ručníky 7 €/os., polopenze 175 €/os./týden, plná penze
210 €.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena (do 5 kg), na dotaz, za poplatek 70 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 20:00 hod. / sobota do 09:30 hod., kdykoli v období do 01.08.
a od 29.08. min. pobyt 3 noci.

Capo Vaticano

residence esmeraldo

»» capovaticano.azzurro.cz

Residence ESMERALDO leží na pláži Grotticelle, 9 km od městečka Tropea, které nabízí jak večerní
zábavu, tak obchody a restaurace. Pro klienty je k dispozici recepce, Wi-Fi (za poplatek), bar s TV,
restaurace, minimarket, parkoviště, bazén a dětský bazén se solární terasou, slunečníky a lehátky
(omezený počet), tenisové kurty (1 hod. zdarma, osvětlení za poplatek), stolní tenis, animace (červenec-srpen). Zrenovované apartmány mají vlastní sociální zařízení, balkon nebo verandu, mnohé mají
výhled na moře. Nejsou akceptovány děti bez nároku na lůžko.
»»
»»
»»
»»

Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.
mono - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem a kuchyňským koutem.
bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj se dvěma lůžky a kuchyňským koutem.
trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s dalším lůžkem a kuchyňským koutem. Možnost 6. lůžka (na vyžádání, za poplatek).

mono 3

bilo 4

trilo 5

A

02. 05. – 13. 06.
12. 09. – 24. 10.

6510

7600

9050

B

13. 06. – 20. 06.

7130

8630

9870

C

20. 06. – 04. 07.

7600

9410

10490

D

04. 07. – 11. 07.

9210

11620

13520

E

11. 07. – 18. 07.
29. 08. – 05. 09.

10410

13280

15800

F

18. 07. – 25. 07.

12260

15540

18060

G

25. 07. – 01. 08.

13640

17230

19750

H

01. 08. – 08. 08.

19980

23740

26240

I

08. 08. – 22. 08.

24740

28620

31100

J

22. 08. – 29. 08.

16550

19850

22360

K

05. 09. – 12. 09.

8180

10030

11940

Capo Vaticano

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 31.01.
»» sleva 10% při objednávce od 01.02. do 30.04.
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Ricadi
»» zdarma 60 minut na tenisovém kurtu
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny,
ložní prádlo, plážový servis (v období 02.05. - 01.08. a 01.09. - 29.10.,
omezený počet).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka (pouze trilo) 10 €/den, ručníky 10 €/os., plážový
servis 15 €/den (01.08. - 01.09., omezený počet), Wi-Fi 2 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: sobota 16:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod.,
na vyžádání kdykoli.

více na azzurro.cz
» hotel AGRUMETO*** (Capo Vaticano)

residence Praia di Fuoco
Hotel je postaven u překrásné zátoky Baia di Tonno, na klidném místě, od centra města San Nicoló
di Ricadi je vzdálen 2,5 km, od Tropei 9 km. Mini
market je vzdálen 300 m. Klientům je k dispozici
recepce, Wi-Fi ve společných prostorách, bar,
restaurace, samoobslužná jídelna, dětské hřiště,
bazén s dětskou částí a vířivkou, solární terasa se
slunečníky a lehátky a parkoviště.

» Villaggio ATHRAGON (Capo Vaticano)

Residence Praia di Fuoco leží na klidném panoramatickém místě, na
jednom z nejkrásnějších míst této oblasti, na vrcholku útesu s překrásným výhledem na okolní krajinu a moře a dokonce přímo naproti Liparského souostroví
se sopkou Stromboli. Za dobrého počasí je možno v dálce vidět sopku Etnu
na Sicílii. Zvláštností je také pláž, která je dosažitelná pouze z moře nebo po
schůdkách vytesaných ve skále, výhradně určených pouze pro klienty residence. Celkem deset vilek je postaveno ve středomořském stylu, vilky jsou od sebe
vzdáleny cca 10 - 20 m. Většina vilek má panoramatický výhled nebo výhled na
moře, pouze Rotonda má výhled do zahrady, Lipari a Vulcano jsou umístěny ve
vzdálenější části residence, okolní zeleň výhledu brání. Vilky mají vlastní sociální zařízení (typ Ammiraglia dvojí), všechny mají venkovní posezení. Klientům je
k dispozici Wi-Fi ve společných prostorách a parkovací místo pro každý apartmán (přímo u vilky nebo na parkovišti). Klienti si mohou v místě zapůjčit gril
(zdarma), za poplatek je pak možnost praní, nabídka výletů a osobního kuchaře.
V blízkosti residence jsou restaurace, bary a supermarket. Na vyžádání lze nově
objednat relaxačně-pohybové programy plné jógy, tance, meditace a masáží.
»» Vzdálenost od: pláže po schůdkách 100 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí, dalším lůžkem a kuchyňským
koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem nebo samostatná kuchyňka (Vulcano).
»» quadri 8 - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem, kuchyňka, další ložnice se dvěma lůžky
je přístupná zvenku po lávce.
»» quadri 10 - 2 ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem, ložnice s dalšími
dvěma lůžky je přístupná zvenku po lávce.

Rotonda
mono 3

Alicudi trilo 6
Vulcano trilo 6
Capri trilo 6

Lipari quadri 8

Ammiraglia
quadri 10

A

02. 05. – 30. 05.
03. 10. – 31. 10.

14370

24870

26710

31320

B

30. 05. – 06. 06.
26. 09. – 03. 10.

15860

26030

28520

33760

C

06. 06. – 27. 06.
05. 09. – 26. 09.

16450

26500

29240

34730

D

27. 06. – 04. 07.

17110

27480

30590

36810

E

04. 07. – 01. 08.

17990

28780

32380

39580

F

01. 08. – 29. 08.

21590

32380

37780

48570

G

29. 08. – 05. 09.

18650

29020

32900

40660

»» V ceně: pronájem vilky na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 €, kuchyňský kout uklízí klienti sami, jinak za
poplatek 80 €/pobyt, pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 10 €/os.
»» Zvířata: na dotaz.
»» Příjezd/odjezd: sobota 14:00 - 19:00 hod. / sobota do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli.

Villaggio leží v blízkosti pláže a je ideálním místem pro rodinnou rekreaci. Součástí villaggia je
recepce s trezorem, Wi-Fi, bar s TV, zahrada
s dětským hřištěm a tenisový kurt. V rámci klubové karty je k dispozici bazén, plážový servis,
animace a miniklub, stolní tenis a parkoviště. Za
poplatek jsou výlety a potápění i transfer z letiště nebo do Tropei. Apartmány jsou umístěny na
čtyřech úrovních, téměř všechny jsou přízemní,
mají vlastní sociální zařízení a většinou kuchyňský kout na venkovní verandě.
Více informací najdete na
capovaticano.azzurro.cz
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Capo Vaticano

V

Hotel**** residence Eden Village

»» capovaticano.azzurro.cz
Capo Vaticano

více na azzurro.cz
» hotel*** residence OLD RIVER
(Capo Vaticano)

Komplex se nachází v lokalitě Torre Ruffa, cca
2 km od centra městečka Ricadi a cca 7 km
od známého města Tropea. Rozlehlá residence
je obklopena zahradou s bujnou středomořskou
vegetací a je rozdělena na hotelovou a residenční část. Klientům je k dispozici recepce, restaurace s kalábrijskou kuchyní, bar, společenská
místnost s TV, Wi-Fi, bazén, dětské, volejbalové
a fotbalové hřiště, stolní tenis a parkoviště.
» residence ESPERIA (Capo Vaticano)

Residence se nachází přímo u moře, na překrásném místě, obklopená zelení středomořské
vegetace, pouhých 11 km od známého letoviska Tropea. Centrum San Nicolo di Ricadi je
vzdáleno cca 1 km, železniční zastávka je dosažitelná pěšky za několik málo minut. Klientům je
k dispozici recepce, společné barbecue, dětské
hřiště a parkoviště.
Více informací najdete na
capovaticano.azzurro.cz

Hotel**** residence EDEN VILLAGE leží u pláže Grotticelle, která patří mezi nejkrásnější
pláže Capo Vaticano i celé Kalábrie, a je z ní možné zahlédnout pobřeží Sicílie nebo Eolijských
ostrovů. Prostorné villaggio nabízí ubytování v apartmánech u moře, v depandance anebo
v hotelových pokojích. Pro klienty ubytované v apartmánech depandance je zajištěn transfer
minibusem na pláž. Villaggio klientům nabízí bazén s hydromasáží a lehátky, 2 dětská hřiště,
animace a miniklub pro děti (cca 13.06. - 11.09.), Wi-Fi u pláže a v areálu depandance, restauraci s výhledem na moře, bar u pláže a u bazénu, minimarket, posilovnu se saunou a parkovací
místo pro každý apartmán. V rámci klubové karty (povinně za poplatek) mají klienti k dispozici
plážový servis (1 slunečník a 2 křesílka na apartmán), stolní tenis, zapůjčení kanoe na půl hodiny
denně a šlapadla na 1 hodinu týdně. Za poplatek je možné si dokoupit stravu nebo využívat
prádelnu, internetový koutek, billiard, půjčovnu aut, kol, skútrů a nabídku výletů. Hotelové pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, minibar, klimatizaci. Díky okolní zeleni
jsou pokoje bez výhledu na moře. Všechny apartmány jsou zděné, mají vlastní sociální zařízení,
fén, TV/SAT, klimatizaci nebo stropní ventilátor (trilo Mare) a terasu nebo balkon, bez výhledu
na moře. K dispozici jsou také další typy apartmánů (více na azzurro.cz).
»» Vzdálenost od: pláže 40 m (apartmány Mare, hotelové pokoje), 300 m (apartmány Depandance); ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
dvougaučem a kuchyňským koutem.
Depandance

» Villaggio MEDITERRANEO (Scalea)
apartmány

Villaggio je situováno přímo na pláži, na klidném
místě, stranou od rušného nočního života, a přitom nedaleko centra města. Villaggio je vhodné
zejména pro rodinnou dovolenou s dětmi, neboť
je oplocené a je zde přímý vstup na pláž, bez nutnosti přecházet silnici. Klientům je k dispozici bar,
animace, stolní tenis, privátní pláž s hřištěm na plážový volejbal a nehlídané parkoviště. V komplexu
se nachází 25 zděných bungalowů, které jsou jednoduše zařízeny s vlastním sociálním zařízením.
Více informací najdete na
scalea.azzurro.cz
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Mare

bilo 4

trilo 6

bilo 4

trilo 6

A

25. 04. – 13. 06.
12. 09. – 17. 10.

5180

5610

7770

9070

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 12. 09.

7770

8850

15330

19000

C

04. 07. – 01. 08.

14250

16410

20720

25040

D

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

20720

23960

24180

28280

E

08. 08. – 22. 08.

33460

37990

36700

41660

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, klimatizace
(mimo trilo Mare), ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 50 € (kuchyňský kout uklízí klienti sami),
klubová karta 17,50 €/os./týden, děti do 6 let zdarma, pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 35 €/týden, ručníky 5 €/os., plážový servis navíc slunečník
10 €/den, křesílko 5 €/den, lehátko 8 €/den, 2. parkovací místo 5 €/den, snídaně 70 €/
os./týden , 56 €/děti 3-12 let, 42 €/děti do 3 let, večeře 175 €/os./týden, 105 €/děti 3-12
let, 70 €/děti do 3 let, polopenze 245 €/os./týden, 175 €/děti 3-12 let, 105 €/děti do 3 let,
plná penze 315 €/os./týden, 245 €/děti 3-12 let, 140 €/děti do 3 let.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, mimo společné prostory, na dotaz, za poplatek
50 €/pobyt.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 24:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
13.06. a od 12.09. min. pobyt 3 noci.

polopenze

plná penze

A

25. 04. – 13. 06.
12. 09. – 17. 10.

hotel****

7770

10590

B

13. 06. – 04. 07.
29. 08. – 12. 09.

9930

12900

C

04. 07. – 01. 08.

12520

15050

D

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

14900

17340

E

08. 08. – 22. 08.

19430

21410

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (sladká snídaně formou bufetu, obědy
a večeře výběr z menu, 1/2 l vody, 1/4 l vína) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: klubová karta 17,50 €/os./týden, děti do 6 let
zdarma, pobytová taxa viz str. 66.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-12 let ...50%, 13 let a výše ...25% (3. osoba), ...35%
(4. osoba). Děti do 3 let zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: dvoulůžkový pokoj obsazený 1 os. +40%, postýlka 5 €/den, plážový
servis navíc slunečník 10 €/den, křesílko 5 €/den, lehátko 8 €/den, 2. parkovací
místo 5 €/den.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 24:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 13.06. a od 12.09. min. pobyt 3 noci.

V

Capo Vaticano

Hotel*** Villaggio Marco Polo

»» capovaticano.azzurro.cz
Capo Vaticano

více na azzurro.cz
» Villaggio Club ALTALIA (Brancaleone Marina)

Villaggio je ideálním místem ke strávení překrásné dovolené. Leží přímo u pláže, od centra
města je vzdáleno pouhých 200 m, od Sicílie
pak cca 60 km (doporučujeme navštívit). Villaggio se skládá z hotelové části a moderně vybavených apartmánů, postavených v typickém
středomořském stylu podél pláže, obklopených
subtropickou vegetací. Hostům jsou k dispozici
2 bazény se slunečníky a lehátky, restaurace
s typickou kalábrijskou kuchyní, 2 bary, místnost s TV, kongresový sál, výtah, minimarket,
obchod se suvenýry, solární terasa, dětské
hřiště a hlídané parkoviště. Pro sportovně založené klienty je zde fotbalové, basketbalové
a volejbalové hřistě a hřiště na petanque. V rámci klubové karty jsou denní a večerní animační
programy, piano bar, kolektivní kursy plavání,
tenis, windsurf a cvičení s instruktorem.

Hotel*** villaggio MARCO POLO má výhodnou pozici, do centra Santa Domenica di Ricadi se dostanete cca za 15 minut, Tropea je vzdálena cca 4 km. Villaggio je
vybudované ve svahu s krásným panoramatickým výhledem a rozdělené do tří úrovní.
V první se nachází recepce a část depandance s apartmány. Druhá část je s privátní pláží
spojena soukromou cestou a dvěma výtahy (vzdáleny cca 30 m, za poplatek 0,20 €), jsou
zde apartmány a hotelové pokoje, dále pak recepce, bazén, amfiteátr s animacemi (cca
15.06. - 15.09.), fotbalové hřiště a tenisový kurt. Třetí úroveň je přímo u pláže a je tvořena campingovou částí s barem, obchodem a restaurací (možnost dokoupení polopenze).
Wi-Fi je k dispozici u recepce, bazénu a u moře. Všechny apartmány mají vlastní sociální
zařízení a verandu nebo balkon. Hotelové pokoje Economy jsou vkusně vybaveny, mají
apartmány

mono 3

bilo 4

vlastní sociální zařízení, klimatizaci, TV, telefon, minibar a Wi-Fi. 3. a 4. lůžko je patrová
postel. Pokoje typu Classic jsou prostornější.
»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj se třemi lůžky a kuchyňským koutem.
»» bilo - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s výsuvným dvougaučem a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, menší ložnice se dvěma lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem.

trilo 5

Economy
hotel***

A

6580

8220

9210

B

20. 06. – 11. 07.
29. 08. – 05. 09.

9470

13220

16160

A

06. 06. – 20. 06.
05. 09. – 03. 10.

5440

6570

6740

7870

C

11. 07. – 01. 08.

11750

16160

20560

B

20. 06. – 25. 07.
22. 08. – 05. 09.

7200

9000

8480

10280

D

01. 08. – 08. 08.
22. 08. – 29. 08.

16160

20560

24970

C

25. 07. – 22. 08.

10400

12170

12770

14540

08. 08. – 22. 08.

23130

28910

31800

Co potěší:
»» sleva 15% v termínu do 08.08. a od 22.08. při objednání do 30.04.
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, plážový servis
(v období A).
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 €, pobytová taxa viz str. 66.
»» Vratná kauce: 150 €.
»» K dokoupení: ložní prádlo nebo ručníky 8 €/os., plážový servis (v období B - E) 90 €/
týden, přistýlka 10 €/den, postýlka 5 €/den, vše na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, za poplatek 30 €/týden (mimo společné prostory).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli v období do
01.08. a od 29.08. min. pobyt 5 nocí.

» villaggio MARINELLA (Capo Rizzuto)

Classic

06. 06. – 20. 06.
05. 09. – 03. 10.

E

Více informací najdete na
brancaleone.azzurro.cz

polopenze plná penze polopenze plná penze

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně kontinentální, oběd a večeře výběr z menu, voda) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis,
klimatizace.
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 66.
»» Slevy 3. a 4. osoba: 3-11 let ...50%, 12 let a výše ...30%. Děti do 3 let zdarma
(bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: postýlka 5 €/den.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 30 €/týden (mimo
společné prostory).
»» Příjezd/odjezd: sobota 17:00 - 20:00 hod. / sobota do 10:00 hod., kdykoli
v období do 01.08. a od 29.08. min. pobyt 5 nocí.

Villaggio je jedinečným komplexem postaveným
přímo u překrásné pláže v malebném prostředí
plném zeleně. Od centra letoviska je vzdáleno
cca 10 km a 20 km od Crotone. Součástí villaggia je bar, diskotéka, restaurace (možnost
dokoupení stravy), pizzerie, rychlé občerstvení,
minimarket, dětské hřiště, bazén (zavřený každou sobotu ráno kvůli údržbě), prádelna (na
žetony) a parkoviště. Klienti obdrží při příjezdu
kartu, kterou je nutno dobít a platí se jí veškeré
služby v komplexu. V průběhu letní sezóny jsou
pořádány denní a večerní zábavné animační
programy a kolektivní kurzy tance v rámci miniklubu a juniorklubu.
Více informací najdete na
caporizzuto.azzurro.cz
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Capo Vaticano

V

Hotel Grotticelle***

»» capovaticano.azzurro.cz
polopenze

plná penze

A

02. 05. – 27. 06.
29. 08. – 12. 09.

6800

8610

B

27. 06. – 04. 07.

7670

9600

C

04. 07. – 18. 07.

8320

10340

D

18. 07. – 25. 07.

9350

11240

E

25. 07. – 01. 08.

10120

11920

F

01. 08. – 08. 08.

13310

15100

G

08. 08. – 15. 08.

15710

17480

H

15. 08. – 22. 08.

12520

14300

I

22. 08. – 29. 08.

8220

10030

J

12. 09. – 19. 09.

6540

8220

K

19. 09. – 24. 10.

6350

7930

Capo Vaticano

více na azzurro.cz
» Villaggio CLUB CALA VERDE
(Copanello di Staletti)

Villaggio leží na překrásném místě, u průzračně
čistého Jónského moře, obklopený zelení středomořské vegetace. Výhodou je blízkost pláže
s pozvolným vstupem do moře. Villaggio je
vhodné pro dovolenou rodin s dětmi i pro sportovně založené klienty. V blízkosti jsou obchody
a restaurace. V areálu je k dispozici recepce,
bar, prádelna (na žetony), bazén pro dospělé
a dětský bazén, solární terasa se slunečníky
a lehátky, parkoviště, tenisový kurt, hřiště na
malou kopanou, petanque, aerobik, půjčovna
kanoí, kurzy latinsko-amerických tanců, denní
a večerní animace, turnaje, hry, divadelní představení a miniklub pro děti 3-13 let.
Více informací najdete na
copanello.azzurro.cz

Co potěší:
»» sleva 15% při objednávce do 31.01.
»» sleva 10% při objednávce od 01.02. do 30.04.
»» zdarma dítě do 12 let jako 3. osoba
»» zdarma 60 minut na tenisovém kurtu
»» zdarma transfer z a na železniční stanici Ricadi

Hotel GROTTICELLE*** stojí na jednom z nejkrásnějších míst, u pláže Baia di Groticelle,
a je obklopen bujnou středomořskou vegetací poskytující příjemný stín v horkých letních dnech.
Součástí hotelu je recepce, Wi-Fi (za poplatek), bar, místnost s TV/SAT, minimarket, bazén pro
dospělé a dětský bazén, terasa se slunečníky a lehátky (omezený počet) a parkoviště. V červenci a srpnu jsou pořádány animační programy. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, fén,
TV, telefon, trezor, klimatizaci a minibar (obojí za příplatek), většina pokojů má balkon.

»» V ceně: polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, večeře výběr
z menu bez nápojů) na osobu a 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji, plážový servis
(v období do 30.07. a od 01.09., omezený počet).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 66.
»» Slevy 3. a 4. osoba: jako 4. osoba 2-12 let ...50%, jako 3. a 4. osoba 13 let
a výše ...30%. Dítě do 12 let zdarma jako 3. osoba (včetně lůžka a stravy). Dítě
do 2 let jako 4. osoba zdarma (bez lůžka a stravy).
»» Příplatky: minibar nebo klimatizace 5 €/den, Wi-Fi 2 €/den, plážový servis
15 €/den (v období 30.07. - 01.09., omezený počet), na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 3 €/den.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod., min.
pobyt 4 noci.

»» Vzdálenost od: pláže 500 m; ubytovací kancelář v objektu.

Cropani Marina

Residence Riviera del Sole

»» cropanimarina.azzurro.cz
z Mikulova

1810 km

z Dolního Dvořiště

1740 km

z Ružinova

1795 km

Lamezia Terme - Catanzaro, dálnice A3
Salerno - Reggio Calabria.
Cropani Marina (1,5 km)
Cropani Marina leží na straně Jónského
moře v zálivu Golfo di Squillace, který na
severní straně uzavírá mys s nádherným
středověkým hradem na ostrůvku v moři,
La Castella. Pobřeží je zde poměrně ploché,
teprve později se zvedá do nvepříliš vysokých kopců, místo je ideální pro poznávání
velmi zajímavého blízkého okolí jako je Isola
di Capo Rizzuto, nedaleká Sellia, Crotone
i působivé Catanzaro.

charakter pláže
hrubší světlý písek s menšími oblázky, převážně volná.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
apartmány 0,60 €/os./den,
hotel*** 0,80 €/os./den,
hotel**** 1 €/os./den.
Taxa byla vyžadována pouze na 10 dní
pobytu. Děti do 14 let zdarma.
Residence RIVIERA DEL SOLE leží v blízkosti pláže obklopena zelení středomořské vegetace. Nedaleko residence jsou 2 menší obchody (cca 200 m). Klientům je k dispozici recepce,
bazén pro dospělé, dětský bazén, 2 bary, restaurace, pizzerie, fotbalové a basketbalové hřiště,
tenisové kurty, hřiště na petanque a na střelbu z luku a parkoviště. Wi-Fi je k dispozici u bazénu.
V průběhu letní sezóny jsou v rámci mini a junior klubu pořádány zábavné a sportovní animační
programy. Za poplatek jsou možné transfery z a na letiště, výlety a lékařská služba. Vkusně
a funkčně vybavené apartmány jsou umístěny ve dvoupatrových budovách, mají vlastní sociální
zařízení, TV (za poplatek) a terasu nebo balkon.
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»» Vzdálenost od: pláže 200 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mono - obývací pokoj s manželskou postelí a kuchyňským koutem.
»» trilo - ložnice s manželskou postelí, ložnice s patrovou postelí a dalším lůžkem, obývací pokoj
s gaučem nebo rozkládacím dvougaučem a kuchyňským koutem.

mono 2

trilo 4

trilo 5

trilo 6

A

07. 06. – 21. 06.

2300

2960

4610

6250

B

21. 06. – 28. 06.

2470

3130

4770

6410

C

28. 06. – 05. 07.

4930

8220

9870

11510

D

05. 07. – 12. 07.

7020

8980

10610

12240

E

12. 07. – 26. 07.

8160

10280

11910

13550

F

26. 07. – 02. 08.

9790

13060

14690

16320

G

30. 08. – 06. 09.

6360

8980

10610

12240

»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízí klienti sami), plážový servis (od 3. řady).
»» Povinné poplatky na místě: pobytová taxa viz str. 70.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: postýlka 28 €/týden (pouze trilo 4 a trilo 5), ručníky 5 €/os.,
plážový servis 50 €/týden (1. řada), 35 € (2. řada), TV 35 €/týden.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: neděle 17:00 - 20:00 hod. / neděle do 10:00 hod., na vyžádání kdykoli, min. pobyt 7 nocí.

Corigliano Calabro

Camping Thurium

»» coriglianocalabro.azzurro.cz
Standard 4
30. 05. – 06. 06.

8290

B

06. 06. – 13. 06.

9210

C

13. 06. – 20. 06.
29. 08. – 05. 09.

11050

D

20. 06. – 27. 06.

12900

E

27. 06. – 04. 07.

16450

F

04. 07. – 25. 07.

18280

G

25. 07. – 08. 08.

23760

H

08. 08. – 15. 08.

28780

I

15. 08. – 22. 08.

26990

J

22. 08. – 29. 08.

14390

K

05. 09. – 19. 09.

5530

A

»» Vzdálenost od: pláže 350 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» mobilhome (25 m²) - ložnice s manželskou postelí, malá ložnice se dvěma lůžky a menším vyvýšeným
lůžkem (je povoleno pouze dítě, max. 150 cm, do 60 kg), obývací pokoj s gaučem a kuchyňským koutem,
5. osoba za poplatek.

1665 km

Reggio Calabria (254 km), Lamezia
Terme (138 km)

»» V ceně: pronájem mobilhomu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu
a elektřiny, plážový servis.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 40 €, pokud klienti
neuklidí sami, pobytová taxa viz str. 71.
»» Vratná kauce: 100 €.
»» K dokoupení: 5. osoba 140 Kč/os./den (pouze dítě do 12 let),
ložní prádlo 15 €/os., 20 €/dvoulůžko, postýlka, dětská židlička
nebo vanička 2 €/den, klimatizace 5 €/den (vše na vyžádání při
rezervaci), vstup do bazénu 25 - 80 €/4 os./týden.
»» Zvířata: nepovolena.
»» Příjezd/odjezd: kdykoli 16:00 - 20:00 hod. / kdykoli do 10:00 hod.,
min. pobyt 7 nocí, v období do 27.06. a od 05.09. min. pobyt 3 noci.

Město stojí na kopci, cca 8 km od pobřeží
Jónského moře. Bylo založeno v roce 977,
v době arabských útoků. V roce 1532 zde žilo
4000 obyvatel. V Coriglianu se v 18. století
začíná s produkcí lékořice, dnes se v okolí
pěstují hlavně citrusy. Zajímavostí, která stojí za vidění, je hrad Ducale, jenž se nachází
v centru města a původně sloužil jako vojenské stanoviště. Na začátku 19. století byla
část hradního příkopu darována městu a místo něj vznikla nová ulice Via Tricario. Na druhé straně příkopu byla vybudována zahrada.
Hrad koupil arcibiskup Rossano (1971) a od
něj město Corigliano Calabro (1979). Dnes
je stavba po rozsáhlé rekonstrukci a funguje
jako muzeum.

charakter pláže
bílý písek, přímý vstup k moři, rychle se svažující dno, volná i privátní. Plážový volejbal.

pobytová taxa
Pro rok 2020 zatím není stanovena.
Výše taxy v roce 2019:
0,5 - 1,5 €/os./den

Villapiana Lido
A
B

»» Vzdálenost od: pláže 20 m; ubytovací kancelář v objektu.
»» bilo 2+1 (cca 45 m²) - ložnice s manželskou postelí, kuchyně;
popř. (za příplatek) další lůžko nebo rozkládací gauč.
»» bilo 3+2 (cca 50 m²) - ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem
nebo rozkládacím gaučem, kuchyně; popř. (za příplatek) 2 další
lůžka nebo rozkládací dvougauč.
»» trilo 4+1 (cca 55 m²) - ložnice s manželskou postelí, ložnice se
dvěma lůžky nebo manželskou postelí, kuchyně; popř. (za příplatek) 1 další lůžko.
»» trilo 5+2 (cca 65 m²) - ložnice s manželskou postelí a dalším lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, kuchyně; popř. (za příplatek) patrová
postel nebo 2 lůžka.
»» quadri 8 (cca 85 m²) - ložnice s manželskou postelí a případně
dalším lůžkem, ložnice s manželskou postelí a jedním, případně
dvěma lůžky, obývací pokoj se dvěma výklopnými lůžky, kuchyně.

z Ružinova

Corigliano Calabro, Sibari.

Villaggio Torre Saracena

Villaggio TORRE SARACENA má jedinečnou polohu, a to přímo
u pláže, na klidném místě, v blízkosti známé archeologické oblasti
Sibari. Součástí komplexu je recepce, bar, zahrada, venkovní sprchy,
dětský koutek a kryté vnitřní parkoviště, za poplatek Wi-Fi a prádelna. V rámci klubové karty (povinně za poplatek v období 23.05. 03.10.) je plážový servis, 1 jízdní kolo u každého apartmánu, tenisový
kurt, volejbalové a fotbalové hřiště, stolní tenis, zábavné programy
s živou hudbou a karaoke, v období 11.07. - 29.08. celodenní animační programy, kurzy latinskoamerických tanců, na vyžádání barbecue. Je možné zajistit transfer z a na letiště nebo z a do železniční stanice. Zděné přízemní apartmány jsou vkusně vybavené, mají
vlastní sociální zařízení, klimatizaci (pouze v ložnicích, za poplatek),
verandu nebo předzahrádku s výhledem na moře.

1690 km
1635 km

dálnice A14 Bologna/Taranto, výjezd
SS106 Ionica, směr Reggio Calabria
nebo A3 Salerno/Reggio Calabria, výjezd
Sibari/Rossano/Corigliano

Co potěší: (slevy 4=3, 7=4, 7=5, 7=6 a 14=10 platí i pro 5. osobu)
»» sleva 625 Kč mobilhome/týden při objednávce do 28.02.
»» 7=4 a 4=3 v období 12.09. - 19.09.
»» 7=5 v období 30.05. - 13.06. a 05.09. - 12.09.
»» 7=6 v období 13.06. - 04.07. a 29.08. - 05.09.
»» 14=10 v období 06.06. - 04.07. a 29.08. - 12.09.
Camping THURIUM je moderní komplex, který se nachází cca 10 km od centra městečka a 60 km od
Národního parku Sila. Klientům je k dispozici recepce, restaurace s pizzerií, rychlé občerstvení, supermarket,
bar, animační a sportovní programy, divadelní a taneční večery, dětské hřiště a stolní tenis. Za poplatek pak
bazén s hydromasážní částí, slunečníky a lehátka, tenisové kurty, fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště, petanque, internet, Wi-Fi, trezor, prádelna, lékařská služba, půjčovna kol a kanoí. Mobilhomy jsou moderně vybavené, prostorné a světlé, všechny mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci (za poplatek), barbecue na
dřevěné uhlí nebo elektrický gril a kryté venkovní posezení, pro každý je vyhrazeno jedno parkovací místo.

z Mikulova
z Dolního Dvořiště

11. 04. – 23. 05.
23. 05. – 13. 06.

bilo 2+1

bilo 3+2

trilo 4+1

trilo 5+2

quadri 8

3450

3910

4380

5300

5530

4140

4840

6220

6680

»» villapianalido.azzurro.cz
z Mikulova

1660 km

z Dolního Dvořiště

1604 km

6910

z Ružinova

1656 km

C

13. 06. – 20. 06.

5300

5660

6450

7140

7600

Castrovillari - Frascineto, dálnice A3
Salerno - Reggio Calabria.

D

20. 06. – 27. 06.

7040

7140

7830

8750

9210

Villapiana Scalo (1,5 km), Sibari (13 km),
Trebisacce (11 km)

E

27. 06. – 04. 07.

10970

11420

12110

12790

13380

Reggio Calabria (272 km), Lamezia
Terme (156 km)

F

04. 07. – 11. 07.

11650

11880

12790

13480

14170

G

11. 07. – 18. 07.

12010

12340

13250

14170

14520

H

18. 07. – 25. 07.

13710

14170

14620

15310

15990

I

25. 07. – 01. 08.

17140

17360

18280

19420

20330

J

01. 08. – 08. 08.

19110

19560

20690

21810

23160

K

08. 08. – 15. 08.

28110

28560

29910

30580

33510

L

15. 08. – 22. 08.

31030

31480

32610

33730

41600

M

22. 08. – 29. 08.

20790

21250

22160

22850

26270

N

29. 08. – 05. 09.

8980

9210

9900

10360

11050

O

05. 09. – 12. 09.

5760

6220

6680

7140

7830

Villapiana Lido se nachází na východním
pobřeží Taranského zálivu (Golfo di Taranto)
u Jónského moře, mezi městečky Trebisacce a Rossano, které leží na kopci a bylo
významným střediskem literatury, teologie
a umění. Přímořská vegetace této oblasti je
charakteristická olivovými a dubovými háji.
Nejblíže Villapiana Lido je město Sibari, řeckého původu, známé jako římské Thurium.
Leží v přímořské úrodné rovině, zavlažované řekami tekoucími z hor. Sibari, o rozloze
1000 ha, patří k největším archeologickým
nalezištím na světě (např. Pompeje zabírají
plochu „pouhých“ 50 ha). Rovněž se zde nachází jeskyně Grotta di S. Angelo. Malebné
pobřeží, čisté moře, bujná jihoitalská vegetace, panorama strážných věží a již zmíněná
archeologická naleziště jsou charakteristikou
této části Kalábrie.

P

12. 09. – 03. 10.

4380

5070

5760

6680

7370

Co potěší:
»» zdarma klubová karta na 2. týden pobytu při objednávce 14 nocí
»» zdarma klubová karta pro děti do 4 let
»» V ceně: pronájem apartmánu na 7 nocí, spotřeba vody, plynu a elektřiny, ložní prádlo.
»» Povinné poplatky na místě: závěrečný úklid 35 € (bilo, trilo), 45 € (quadri), klubová karta 20 €/os./týden,
10 €/děti 4-10 let (v období 23.05. - 11.07. a 29.08. - 03.10.), 35 €/os./týden, 20 €/děti 4-10 let (11.07.
- 29.08.), pobytová taxa viz str. 71.
»» Vratná kauce: 50 €.
»» K dokoupení: přistýlka 2 €/den (v období do 20.06. a od 29.08.), 4 € (20.06. - 29.08.), Wi-Fi 20 €/týden,
klimatizace 10 €/den, 49 €/týden, výměna ložního prádla 10 €/os., ručníky 7 €/os., prádelna 5 €/vyprání,
transfer ze železniční stanice/z letiště na vyžádání při rezervaci.
»» Zvířata: malého vzrůstu povolena, na dotaz, za poplatek 35 €/týden.
»» Příjezd/odjezd: sobota 15:00 - 19:00 hod. / sobota do 09:30 hod., kdykoli v období do 20.06. a od
29.08. min. pobyt 1 noc.

charakter pláže
hrubší písek i oblázky, prudčeji se svažující
vstup do moře.

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

Calabria
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h je druhým největším ostrovem Středomoří (24 100 km2, 1 653 000

Ostrov

Sardegna

obyvatel) po Sicílii, leží na západ od Apeninského poloostrova a jižně
od ostrova Korsika
h na Sardinii jsou pouze 2 velká města (Cagliari a Sassari), není rozvinut

těžký průmysl, a tak zdejší pláže patří k nejčistším, mořská hladina barvou
připomíná Karibik. Pláže, moře i příroda jsou jedinečné, na mnoha místech
lze také spatřit prehistorické památky v podobě tajemných nurágů
Santa Reparata
Capo Testa
Santa Teresa di Gallura
Costa Paradiso
Palau
Isola Rossa
Cannigione
Badesi Mare Vignola
Golfo di Cugnana
Cala Bitta
Valledoria Mare
Castelsardo
Porto Cervo Porto Rotondo
Golfo di Marinella
Golfo Aranci
Stintino
Porto Istana
Torre del
Capo Coda Cavallo
Porticciolo
Puntaldia
San Teodoro
Cala Liberotto
Cala Gonone
Torre del Pozzo

Santa Maria Navarese
Lotzorai
Bari Sardo

Torre dei Corsari

Představujeme vám pár tipů ubytování
na ostrově, veškerou nabídku najdete na
sardegna.azzurro.cz

Sant’Antioco

Porto Corallo
Muravera
Costa Rei
Sant’Elmo
Geremeas
Villasimius
Torre delle Stelle
Chia

VILLAGGIO BAIA DE BAHAS

VILLAGGIO ISULEDDA

CAMPING BAIA BLU LA TORTUGA

od 7800 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 10200 Kč/týden/mobilhome 4 os.

od 9800 Kč/týden/mobilhome 4 os.

Apartmány Borgo Spiaggia

RESIDENCE SANT’ELMO

RESIDENCE BAIA DELLE MIMOSE

od 5710 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 8730 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 10670 Kč/týden/apartmán 4 os.

Golfo di Marinella (východní pobřeží)

Isola Rossa (severní pobřeží)
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Cannigione (východní pobřeží)

Sant’Elmo (jihovýchodní pobřeží)

Vignola Mare (severní pobřeží)

Badesi Mare (severní pobřeží)

Sardegna
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RESIDENCE LA CONTESSA

RESIDENCE PORTO CODA CAVALLO

Santa Teresa di Gallura (severní pobřeží)

Capo Coda Cavallo (východní pobřeží)

od 6570 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 4610 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 10360 Kč/týden/apartmán 4 os.

CAMPING TORRE DEL PORTICCIOLO

RESIDENCE GLI EUCALIPTI

Club Hotel Ancora***

od 18420 Kč/týden/mobilhome 4 os.

od 9470 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 11000 Kč/týden/os. s polopenzí

APARTMÁNY COSTA REI

S’INCANTU RESORT

CAMPING ISCRIXEDDA

od 7330 Kč/týden/apartmán 6 os.

od 15660 Kč/týden/apartmán 2 os.

od 7370 Kč/týden/mobilhome 4 os.

Torre del Porticciolo (západní pobřeží)

Costa Rei (východní pobřeží)

APARTMÁNY MARE

Alghero (západní pobřeží)

Villasimius (jižní pobřeží)

RESIDENCE TORRE DELLE STELLE
Torre delle Stelle (jižní pobřeží)

Stintino (severní pobřeží)

Lotzorai (východní pobřeží)

Villasimius (východní pobřeží)

San Teodoro (východní pobřeží)

Residence Le Canne

CAMPING L’ULTIMA SPIAGGIA

od 9190 Kč/týden/apartmán 6 os.

od 5070 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 8300 Kč/týden/mobilhome 4 os.

Bari Sardo (východní pobřeží)

Sardegna
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h 3. největší italský ostrov (223,5 km2), je jen 18 km široký a 27 km dlouhý,

během pár dní jej dokážete celý poznat a v průběhu jednoho dne můžete
navštívit i několik pláží

Ostrov

h průzračně čistá voda, členité pobřeží v délce 147 km lemované více než

Elba

70 rozličnými plážemi, bohatý podmořský život, množství potápěčských
center, pozůstatky dolů na těžbu železné rudy, naleziště minerálů,
vnitrozemský terén vhodný pro turistiku - to je jen pár lákadel a důvodů,
proč ostrov navštívit
h už v římské době se na ostrově pěstovalo víno a elbská vína dodnes

patří k nejlepším z toskánských vín, určitě je musíte ochutnat; ze
zdejší kuchyně vám doporučujeme vynikající rybí polévky sburita nebo
cacciucco a zeleninový pokrm gurguglione, kdysi jídla chudých, která
dnes kralují místní kuchyni

Bagnaia
Golfo Magazzini
Nisporto
Marciana
Patresi Marina
Biodola
Rio Marina

Procchio
Lacona

Představujeme vám pár tipů ubytování
na ostrově, veškerou nabídku najdete na
elba.azzurro.cz

Fetovaia

Marina di Campo

Porto Azzurro
Capoliveri

VILLAGGIO CLUB ORTANO MARE

HOTEL CLUB ORTANO MARE****

RESIDENCE LE ACACIE

od 9820 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 9970 Kč/týden/os. s polopenzí

od 12200 Kč/týden/apartmán 4 os.

HOTEL LE ACACIE****

RESIDENCE VILLA FRANCA

VILLAGGIO INNAMORATA

od 12800 Kč/týden/os. s polopenzí

od 9650 Kč/týden/apartmán 3 os.

od 13130 Kč/týden/apartmán 3 os.

Rio Marina (východní pobřeží)

Capoliveri (východní pobřeží)
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Rio Marina (východní pobřeží)

Capoliveri (východní pobřeží)

Capoliveri (východní pobřeží)

Capoliveri (východní pobřeží)

Elba
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SANT’ANNA DEL VOLTERRAIO

Camping Villaggio Sole e Mare

Bagnaia (severní pobřeží)

Nisporto (severní pobřeží)

od 14710 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 6810 Kč/týden/bungalow 2 os.

od 6100 Kč/týden/apartmán 3 os.

RESIDENCE DELLA LUNA

RESIDENCE ELBAMAR CAMPO

HOTEL ELBA***

od 13190 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 9600 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 10400 Kč/týden/os. s polopenzí

RESIDENCE DEI FIORI

RESIDENCE CASA DEL GOLFO

RESIDENCE ELBAMAR LACONA 1

od 11700 Kč/týden/apartmán 5 os.

od 10640 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 8730 Kč/týden/apartmán 4 os.

RESIDENCE FETOVAIA

RESIDENCE ELBAMAR PROCCHIO

Fetovaia (jižní pobřeží)

Procchio (severní pobřeží)

CAMPING LACONA PINETA

od 8040 Kč/týden/apartmán 4 os.

od 7810 Kč/týden/apartmán 2 os.

Porto Azzurro (východní pobřeží)

Marina di Campo (jižní pobřeží)

Marina di Campo (jižní pobřeží)

Lacona (jižní pobřeží)

Residence Drago

Capoliveri (východní pobřeží)

Marina di Campo (jižní pobřeží)

Lacona (jižní pobřeží)

Lacona (jižní pobřeží)

od 10590 Kč/týden/bungalow 2 os.

Elba
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h malý (46 km2), ale lidnatý (64 000 obyvatel), osídlený Řeky již v polovině

Ostrov

8. stol. př. Kr. pod jménem Pithekoussai

Ischia

h pro svou stále zelenou vegetaci je nazýván zahradou Evropy
h sopečný původ ostrova vysvětluje výskyt termálních a minerálních pramenů,

pozůstatky vulkanické aktivity jsou stále zřejmé, setkáte se s fumarolami
a gejzíry, naleznete zde přírodní parní lázně, sauny a horký písek
h k odhalení čarovné krásy ostrova by měl každý návštěvník absolvovat

poznávací okruh ostrovem, navštívit Aragonský hrad, mys Sant’Angelo
a vystoupit na nejvyšší vrchol Monte Epomeo (789 m)

Lacco Ameno
Casamicciola Terme

Ischia
Forio
Panza

Představujeme vám pár tipů ubytování
na ostrově, veškerou nabídku najdete na
ischia.azzurro.cz

Succhivo

Barano

HOTEL ARAGONESE***

HOTEL VILLA TINA***

HOTEL GIARDINO DELLE NINFE E LA FENICE***

Ischia (východní pobřeží)

Ischia (východní pobřeží)

od 6100 Kč/týden/os. s polopenzí

od 6590 Kč/týden/os. s polopenzí

od 8300 Kč/týden/os. s polopenzí

HOTEL SAN MONTANO RESORT*****
Lacco Ameno (severozápadní pobřeží)

Residence La Palummera

RESIDENCE VILLA MARINÙ

od 26500 Kč/týden/os. s polopenzí

od 6530 Kč/týden/apartmán 3 os.

od 11000 Kč/týden/apartmán 2 os.

Ischia (východní pobřeží)
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Forio (západní pobřeží)

Forio (západní pobřeží)

Ischia
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HOTEL GALIDON***

HOTEL HIBISCUS***
Forio (západní pobřeží)

Forio (západní pobřeží)

od 6100 Kč/týden/os. s polopenzí

od 6600 Kč/týden/os. se snídaní

od 6900 Kč/týden/os. s polopenzí

HOTEL ALBATROS***

HOTEL MEDITERRANEO****
Forio (západní pobřeží)

Forio (západní pobřeží)

od 8710 Kč/týden/os. s polopenzí

od 7700 Kč/týden/os. s polopenzí

od 6500 Kč/týden/os. s polopenzí

HOTEL CORONA***

HOTEL SAN LEONARD****

HOTEL CASA NICOLA**

od 7580 Kč/týden/os. s polopenzí

od 8500 Kč/týden/os. s polopenzí

od 5500 Kč/týden/os. s polopenzí

Forio (západní pobřeží)

Forio (západní pobřeží)

Forio (západní pobřeží)

HOTEL STELLA MARIS***

Panza (západní pobřeží)

HOTEL PARK VICTORIA***

HOTEL CESOTTA***

Succhivo (jižní pobřeží)

Casamicciola Terme (severní pobřeží)

Casamicciola Terme (severní pobřeží)

HOTEL VILLA TERESA***

HOTEL LA MANDORLA***

od 5350 Kč/týden/os. s polopenzí

od 5850 Kč/týden/os. s polopenzí

od 12770 Kč/týden/os. s polopenzí

Barano (jižní pobřeží)

Ischia
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h největší ostrov (25 711 km2) ve Středozemním moři je nazýván ostrovem

Ostrov

slunce, byl zde uctíván jak Hélios, tak i Apollón; původně se jmenoval
Thrinak(r)ia podle svého trojcípého tvaru

Sicilia

h není vyprahlý, jak se mnozí domnívají, překvapí vás lesnaté porosty

a úrodná pole, která na ostrově uvidíte; daří se zde vinné révě, citrusům,
olivovníkům a dalším subtropickým rostlinám
h ostrov je většinou hornatý, na východním pobřeží se vypíná nejvyšší

činná sopka Evropy Etna (3350 m); žije zde přes 5 milionů obyvatel
h kromě nádherných pláží neopomeňte navštívit památky z doby

řecké kolonizace: vykopávky a muzeum v Syrakusách, údolí chrámů
v Agrigentu, archeologický areál v Selinuntu, chrám a případně i divadlo
v Segestě

San Vito Lo Capo
Casa Santa

Gioiosa Marea
Gliaca di Piraino

Terrasini

Milazzo
San Saba

Campofelice di Roccella

Marinella di Selinunte
Mazara del Vallo
Capo Granitola
Triscina di Selinunte

Sant’Alessio Siculo
Letojanni
Taormina
Giardini Naxos
Catania

Agrigento
Siracusa
Arenella
Fontane Bianche

Licata

Představujeme vám pár tipů ubytování
na ostrově, veškerou nabídku najdete na
sicilia.azzurro.cz

Sampieri

Santa Maria del Focallo

CAMPING EL BAHIRA

RESIDENCE OASI AZZURRA

ACACIA RESORT****

od 9210 Kč/týden/mobilhome 4 os.

od 9190 Kč/týden/apartmán 2 os.

od 10320 Kč/týden/os. se snídaní

SIKANIA RESORT & SPA****

VILLAGGIO EUROPEO

RESIDENCE ESPERIA

od 11970 Kč/týden/os. se soft all inclusive

od 8730 Kč/týden/apartmán 3 os.

od 23960 Kč/týden/apartmán 4 os.

San Vito Lo Capo (severní pobřeží)

Licata (jižní pobřeží)
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San Saba (severní pobřeží)

Catania (východní pobřeží)

Campofelice di Roccella (severní pobřeží)

Milazzo (severní pobřeží)

Sicilia
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HOTEL PARADISE BEACH RESORT****

HOTEL BORGO RIO FAVARA RESORT****

FUTURA CLUB SPIAGGE BIANCHE****

Marinella di Selinunte (jižní pobřeží)

Santa Maria del Focallo (jižní pobřeží)

Fontane Bianche (východní pobřeží)

od 10500 Kč/týden/os. se soft all inclusive

od 11330 Kč/týden/os. se soft all inclusive

od 10410 Kč/týden/os. se soft all inclusive

HOTEL CITTÀ DEL MARE***

SPORTING CLUB VILLAGE

RESIDENCE TRISCINAMARE

od 10180 Kč/týden/os. s polopenzí

od 11490 Kč/týden/mobilhome 4 os.

od 7570 Kč/týden/apartmán 2 os.

HOTEL SERENUSA VILLAGE****

HOTEL SELINUNTE BEACH****

CAPO CALAVÀ VILLAGE***

od 13770 Kč/týden/os. s polopenzí

od 6800 Kč/týden/os. s polopenzí

od 15300 Kč/týden/os. se soft all inclusive

GIARDINO DI COSTANZA RESORT*****
Mazara del Vallo (jihozápadní pobřeží)

VOI MARSA SICLÀ RESORT****

VOI ARENELLA RESORT****

od 12670 Kč/týden/os. s polopenzí

od 11760 Kč/týden/os. s polopenzí

od 11760 Kč/týden/os. s polopenzí

Terrasini (severní pobřeží)

Licata (jižní pobřeží)

Mazara del Vallo (jižní pobřeží)

Marinella di Selinunte (jihozápadní pobřeží)

Sampieri (jižní pobřeží)

Triscina di Selinunte (jižní pobřeží)

Gioiosa Marea (severozápadní pobřeží)

Arenella (východní pobřeží)

Sicilia
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRODEJE, ÚČASTI, ROZSAHU A KVALITY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ AZZURRO
Těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí vzájemný vztah
mezi AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o. (dále jen CK Azzurro) a objednavatelem služeb nabízených CK Azzurro.
Čl. 1. SMLUVNÍ VZTAHY
Vznikají podepsáním a převzetím řádně vyplněné cestovní smlouvy (ve smyslu
„Smlouvy o zájezdu“ nebo „Přihlášky“, dále jen cestovní smlouva) od jednotlivce nebo od organizace (dále jen objednavatel). Smlouva musí obsahovat
všechny náležitosti, tj. typ a datum služeb, počet osob, standardní nebo
smluvní cenu, rozsah služeb, podpis. Podpisem objednavatel stvrzuje, že tyto
Všeobecné smluvní podmínky uznává a souhlasí s nimi. Cestovní smlouva
nabývá platnosti podpisem a složením zálohy v dohodnuté výši.
Čl. 2. CENA A SMLUVNÍ PODMÍNKY
Ceny jsou cenami smluvními mezi CK Azzurro na straně jedné a objednavatelem na straně druhé. Platí ceny, které jsou uvedeny v katalogu nebo na
webových stránkách CK Azzurro. Pokud se liší, platí ceny uvedené na webových stránkách. Cena služeb je stanovena, s výjjimkou případů, kdy se jedná
o zjevný omyl. Zjistí-li CK Azzurro chybu týkající se ceny kteréhokoli objednaného produktu, informuje co nejdříve objednavatele a dále postupuje dle
čl. 3. CK Azzurro není povinna objednavateli poskytnout žádný „výrobek“ za
nesprávnou nižší cenu. Ceny jsou počítány daným kurzem ke dni 1.11.2019.
CK Azzurro si vyhrazuje právo ke změně ceny v případě, že dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot;
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které
jsou zahrnuty v ceně zájezdu;
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %
Zvýšení ceny u zájezdů a služeb je možné, pokud k němu dojde do 21. dne
před dnem zahájení plnění. Cenu zájezdu nebo služeb, uvedenou v cestovní smlouvě (objednávce služeb), je CK Azzurro oprávněna zvýšit o částku,
o kterou se zvýší cena nebo platba dle čl. 2 písm. a) nebo b) tohoto článku
Podmínek.
V případě zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdu nebo služeb v průměru o 10 % a více je CK Azzurro oprávněna
zvýšit cenu zájezdů nebo služeb maximálně o částku odpovídající procentní
výši změny kurzu. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena zájezdu nebo
služby cestovního ruchu je uveden v nabídkovém katalogu nebo v nabídkových listech. U služeb na objednávku, není-li cena služby uvedena v nabídkovém katalogu, se za rozhodný den považuje den potvrzení objednávky.
;zVšechny druhy slev mohou být uplatněny pouze při sepsání cestovní smlouvy nebo objednávky služeb, zpětné uplatnění slev není možné. Případné slevy,
vyhlášené CK Azzurro po datu podpisu cestovní smlouvy objednavatelem,
nezakládají právo objednavatele na zlevněnou cenu. CK Azzurro má právo
na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Služby se hradí zásadně
předem v hotovosti u CK Azzurro, případně prostřednictvím těch prodejců,
které objednavatel zmocní k provedení platby na CK Azzurro, nebo převodem
na účet CK Azzurro. Při uzavření cestovní smlouvy složí objednavatel zálohu
50% ceny, pokud není domluveno jinak, doplatek je nutné uhradit nejpozději
30 kalendářních dní před využitím služby do jeho 100% výše. Při nedodržení termínů splatnosti má CK Azzurro právo od cestovní smlouvy odstoupit
a účtovat stornopoplatky uvedené v čl. 5. Bez zaplacení celé ceny služeb
uvedených v cestovní smlouvě, nemá právo objednavatel tyto služby čerpat.
Stejně tak doklad pro ubytování bude objednavateli předán 7 dní před využitím služeb, ne však dříve, než po uhrazení plné ceny, resp. jejím zaplacením
zmocněným prodejcem na účet CK AZZURRO.
Čl. 3. ZMĚNY SLUŽEB A ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY
ZE STRANY CK AZZURRO
Nastanou-li okolnosti, které CK Azzurro brání poskytnout služby dle smluvně
dohodnutých podmínek a je-li tak CK Azzurro nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit podmínky cestovní smlouvy, je CK
Azzurro povinna takové změny objednavateli písemně oznámit a navrhnout
mu změnu cestovní smlouvy. Objednavatel má právo se rozhodnout, zda se
změnou bude souhlasit, či zda od cestovní smlouvy odstoupí.
a) Pokud objednavatel ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu cestovní
smlouvy od ní neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže
změna cestovní smlouvy vede ke zvýšení ceny služeb, je objednavatel povinen uhradit CK rozdíl v ceně služeb do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má CK Azzurro právo od cestovní
smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK Azzurro na úhradu škody a
může postupovat dále jako při stornu ze strany objednavatele. Jestliže změna
vede ke snížení ceny služeb, je CK povinna vrátit objednavateli rozdíl v ceně
služeb v případě, že objednavatel uhradil již celkovou cenu služeb nebo snížit
doplatek celkové ceny, pokud nebyl objednavatelem dosud uhrazen.
b) Jestliže objednavatel nesouhlasí se změnou cestovní smlouvy a ve lhůtě
do 5 dnů od doručení návrhu na změnu od cestovní smlouvy odstoupí, má
právo požadovat, aby mu CK Azzurro na základě nové cestovní smlouvy
poskytla jiné služby cestovního ruchu nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK Azzurro takové služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové cestovní smlouvy je CK Azzurro povinna bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli vše, co od něho
obdržela na úhradu služeb podle zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl
objednavatel povinen platit odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové cestovní smlouvy, platby uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy se
považují za platby podle nové cestovní smlouvy.
CK Azzurro může před zahájením zájezdu od cestovní smlouvy odstoupit
z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností objednavatelem
zejména nedodržení termínů splatností zálohy nebo doplatku za služby uvede-

jih_2020_servisni.indd 80

ných v cestovní smlouvě. Odstoupila-li CK Azzurro od cestovní smlouvy z důvodu porušení povinností objednavatelem, má právo postupovat dále jako při
stornu ze strany objednavatele, odstoupila-li CK Azzurro od cestovní smlouvy z
důvodu zrušení zájezdu před jeho zahájením, má objednavatel právo požadovat, aby mu CK Azzurro na základě nové cestovní smlouvy poskytla jiný zájezd
nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní smlouvě, může-li CK Azzurro
takový zájezd nabídnout. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné
platby podle předchozí věty, je CK Azzurro povinna tento rozdíl bez zbytečného
odkladu objednavateli vrátit. Nedojde-li ale k uzavření nové cestovní smlouvy,
je CK Azzurro povinna bez zbytečného odkladu vrátit objednavateli vše, co od
něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušení cestovní smlouvy, aniž
by byl objednavatel povinen platit CK odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové
cestovní smlouvy, platby, uskutečněné na základě původní cestovní smlouvy, se
považují za platby uskutečněné podle nové cestovní smlouvy.
O zrušení služeb je CK Azzurro povinna informovat objednavatele nejpozději
do 21 dnů před čerpáním služeb. Zruší-li CK Azzurro zájezd ve lhůtě kratší než
20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna uhradit objednavateli pokutu
ve výši 10 % z ceny zájezdu. CK Azzurro se může zprostit odpovědnosti za
škodu podle čl. 3 nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke
zrušení zájezdu došlo
a) z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků (je-li realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků a tato skutečnost
a současně i lhůta, ve které nejpozději musí CK Azzurro objednavatele písemně informovat o zrušení zájezdu, jsou výslovně uvedeny);
b) v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat.
Čl. 4. ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY
OBJEDNAVATELE
Změny smluvních podmínek na základě přání objednavatele:
a) objednavatel má právo nejpozději 3 dny před zahájením pobytu nebo využitím služby oznámit, že se místo něho zúčastní jiná osoba. Oznámení
o změně musí provést vždy písemně a zaslat nebo doručit na prodejní
místo, kde uzavřel smluvní vztah. K oznámení je nutné přiložit prohlášení
nového objednavatele, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní a nový objednavatel společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení
ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud v souvislosti se změnou CK Azzurro
vzniknou. Za změnu provedenou v cestovní smlouvě dle čl. 4 písm. a) tohoto článku Podmínek je oprávněna účtovat manipulační poplatek ve výši
750 Kč.
b) CK Azzurro na přání objednavatele provádí, pokud je to možné, změny
dalších podmínek sjednaných ve smlouvě, jako změna termínu zájezdu,
místa pobytu, typu ubytování nebo dopravy. Provedení takových změn
podléhá zaplacení manipulačního poplatku ve výši 750 Kč, pokud je změna
provedena do 91 kalendářních dnů před využitím služby. V případě změny
ve lhůtě kratší než 91 dní do zahájení čerpání služeb je tato změna považována za odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele a objednavatel
je povinen uhradit CK Azzurro odstupné dle článku 5 těchto Podmínek.
Čl. 5. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY
OBJEDNAVATELE
Objednavatel má právo odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy s CK Azzurro
(stornovat služby). Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno
CK Azzurro. V tomto případě má CK Azzurro právo účtovat stornopoplatky.
Stornopoplatek je splatný ihned.
– základní stornopoplatek 1500 Kč, dojde-li ke stornu účasti v době od závazného přihlášení až do 91 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 10% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
90 do 61 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 15% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
60 do 46 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 30% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
45 do 31 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 50% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
30 do 22 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby. Pokud do
tohoto termínu nebude zaplacen doplatek, CK Azzurro má právo považovat
objednávku ze strany objednavatele za zrušenou a postupovat dále podle
těchto stornovacích podmínek;
– 70% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
21 do 15 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 80% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
14 do 10 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby;
– 100% z ceny objednaných služeb, pokud tyto objednavatel zruší v době od
9 kalendářních dnů do dne využití služby;
- v případě, že by byl výše uvedený stornopoplatek v době od 90 kalendářních dnů před stanoveným využitím služby do dne využití služby nižší než
1500 Kč, aplikuje se základní stornopoplatek 1500 Kč.
V případě, že se objednavatel nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování
nebo k odjezdu/odletu nebo se nezúčastní zájezdu v důsledku poskytnutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových
předpisů, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky.
V případě, že klient chce stornovat pouze autobusovou dopravu má CK Azzurro právo účtovat stornopoplatek ve výši 200 Kč/osoba, pokud objednavatel
zruší autobusovou dopravu v době do 61 kalendářních dnů před nástupem.
Pokud objednavatel zruší autobusovou dopravu v době od 60 kalendářních
dnů do dne využití služby, má CK Azzurro právo účtovat běžnou výši stornopoplatků z ceny objednaných služeb uvedenou výše.
Platby za objednané služby hrazené formou příspěvků od zaměstnavatele

objednavatele nebo formou poukázek či dárkových poukazů jsou nevratné.
Nevratné jsou také platby za doplňkové služby a zboží poskytované nebo
zprostředkovávané CK Azzurro (pojištění objednavatele, dálniční známky, asistenční služby k vozidlu, letecká či trajektová doprava, organizované výlety a
vstupné, víkendové koupání apod.).
CK Azzurro má právo odečíst odstupné (stornopoplatek) od složené zálohy
nebo zaplacené ceny. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného (stornopoplatku) se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky
odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo
nástupu na příslušný zájezd nebo službu.
Čl. 6. POJIŠTĚNÍ
Ceny zájezdů zahrnují povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona
č. 159/1999 Sb. Povinné smluvní pojištění CK Azzurro uzavřela s pojišťovnou UNIQA (k nahlédnutí – http://www.azzurro.cz). Na základě povinného
smluvního pojištění CK vzniká objednavateli pojištěnému CK Azzurro právo
na plnění v případě, kdy CK Azzurro:
a) neposkytne objednavateli dopravu z místa pobytu v zahraničí do České
republiky, pokud je tato doprava součástí služeb;
b) nevrátí objednavateli zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že
se zájezd neuskutečnil;
c) nevrátí objednavateli rozdíl mezi zaplacenou cenou služeb a cenou částečně poskytnutých služeb v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.
Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění objednavatele a jeho
spolucestujících jsou uvedena v dokladu pojišťovny, který obsahuje název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, a který objednavatel obdrží při podpisu cestovní smlouvy. Tento doklad je platný pouze
ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu.
Nároky objednavatele, které mu vznikly proti CK Azzurro v důsledku nesplnění cestovní smlouvy, přecházejí u povinně smluvního pojištění cestovních
kanceláří na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.
V informačním letáku, který objednavatel obdrží při podpisu cestovní smlouvy,
jsou uvedeny podrobnosti o podmínkách a rozsahu pojištění.
V cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu CK Azzurro není zahrnuto pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazové, pojištění zavazadel,
odpovědnosti, stejně jako v cenách zájezdů a služeb cestovního ruchu není
zahrnuto pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (pojištění
storna). Všichni zákazníci CK Azzurro mají možnost individuálního pojištění
léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazového, pojištění zavazadel, odpovědnosti, stejně jako pojištění nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (pojištění storna). Tyto pojistné smlouvy mají možnost uzavřít v prodejních
místech CK Azzurro nebo prostřednictvím jejich provizních prodejců.
Čl. 7. REKLAMACE
Právo na reklamaci služby může uplatnit pouze objednavatel. Objednavatel
je povinen případnou vadu reklamovat bez zbytečného odkladu u odpovědného zástupce ubytovací struktury (zahraniční kanceláře) a zároveň vše
nahlásit CK Azzurro na telefonním čísle kontaktní linky, které je uvedeno
v ubytovacím poukaze a v pokynech na cestu, aby mohla být včas uskutečněna náprava v místě samém. Jedině tak může být závadný stav odstraněn a služba doplněna. Vyřízení reklamace spočívá v odstranění vady nebo
doplnění služby, příp. poskytnutí náhradní služby. Není-li na místě sjednána
náprava, objednavatel je povinen v místě pobytu vyhotovit zápis o zjištěných
vadách, jehož sepsání stvrdí zahraniční kancelář nebo delegát CK Azzurro
svým podpisem. Tento podpis nevyjadřuje souhlas zahraniční kanceláře
nebo delegáta CK Azzurro s celým obsahem zápisu o zjištěných vadách
sepsaným objednavatelem. Nároky na reklamace musí objednavatel uplatnit
v CK Azzurro po ukončení pobytu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do 1 měsíce od skončení zájezdu. Reklamace neohlášená CK Azzurro
během pobytu bude po jeho ukončení považována za pouhé upozornění.
Výsledek reklamačního řízení bude objednavateli oznámen nejpozději do 30
dnů od data podání reklamace. CK Azzurro neručí za úroveň cizích služeb
u akcí, které si objednavatel objedná na místě a jejichž organizátorem CK
Azzurro není.
Čl. 8. PASY, VÍZA, CELNÍ A ZDRAVOTNÍ PŘEDPISY
Každý objednavatel a jeho spolucestující musí mít na cestu do zahraničí platný cestovní doklad. Každý objednavatel a jeho spolucestující cestující s CK
Azzurro musí dodržovat celní, devizové a zdravotní předpisy té země, do které
cestuje. Za jakékoliv zanedbání výjezdních formalit ze strany objednavatele či
jeho spolucestujících, nepřebírá CK Azzurro zodpovědnost.
Čl. 9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
Podepsáním cestovní smlouvy podle čl. 2 těchto Všeobecných smluvních podmínek objednavatel vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5,
odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. CK Azzurro zpracovávala chráněné
osobní údaje objednavatele i jeho spolucestujících, včetně data narození. CK
Azzurro předpokládá, že objednavatel je spolucestujícími pověřen k objednání služeb a k vyplnění cestovní smlouvy i s jejich osobními údaji, včetně dat
narození.
Poskytnuté osobní údaje je CK Azzurro oprávněna zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných či zprostředkovaných CK Azzurro a pro akviziční
činnost. CK Azzurro se řídí Dodatkem ke všeobecným podmínkám o zpracování osobních údajů, který je nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních
podmínek a se kterým objednavatel vyslovuje souhlas při zadání poptávky
nebo podpisu cestovní smlouvy.
Při zpracovávání osobních údajů je CK Azzurro povinna dbát, aby objednavatel a jeho spolucestující neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu
na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasa-
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hováním do jejich soukromého a osobního života.
CK Azzurro nenese odpovědnost za škodu způsobenou porušením právních
povinností, pokud prokáže, že škodu nezpůsobila ona, ani jiní dodavatelé
služeb v rámci uzavřeného smluvního vztahu, ale škodu způsobil
– objednavatel
– třetí osoba, která není spojena s poskytováním zájezdu
– neodstranitelná událost, které nemohlo být zabráněno ani vynaložením veškerého úsilí, které lze požadovat.
CK Azzurro si vyhrazuje právo na eventuální odlišnosti v katalogu oproti skutečnostem v průběhu zájezdu, které není schopna ovlivnit a které nastaly po
uzávěrce katalogu.
CK Azzurro si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu zájezdu z důvodu tzv. vyšší moci (nepříznivé počasí, silniční kalamity, hraniční blokády, politické nepokoje, živelné pohromy apod.)
CK Azzurro neodpovídá za možné zpoždění dopravních prostředků, jakož
i následky z toho plynoucí. CK Azzurro nehradí škody, které případným
zpožděním dopravních prostředků mohou objednavateli a jeho spoluces-

tujícím nastat. Pozdní nástup na ubytování z důvodu zpoždění dopravních
prostředků, nezadává právo na pozdní vyklizení ubytovacího zařízení v den
odjezdu. Nástupní den na ubytování a poslední den ubytování jsou určeny
primárně k přepravě a administrativním úkonům spojeným s předáním ubytovací jednotky, nikoli k vlastní rekreaci.
Katalog CK Azzurro nabízí základní popisy jednotlivých ubytovacích zařízení způsobem odpovídajícím skutečnosti. Na vyžádání je možno poskytnout
i další informace.
Ubytování objednavatele v místě pobytu probíhá v plné kompetenci ubytovatele – poskytovatele služeb. CK nemá ve většině případů přímý vliv na určení
konkrétního pokoje nebo apartmánu. Požadavky objednavatele na ubytování
v konkrétním pokoji, apartmánu, karavanu, mobilhomu, bungalowu, chatce nebo stanu může CK Azzurro zajistit pouze v rámci svých možností po
předchozí dohodě a nikdy na ně neposkytuje garanci. Fakultativní služby
uváděné v katalogu CK Azzurro nejsou předmětem smluvního vztahu. Jedná
se o služby doplňkové, hrazené v místě pobytu, na kterých je účast dobrovolná. Nemožnost čerpat některou z nabízených fakultativních služeb z důvodu

sezónnosti, malé obsazenosti apod., nezadává v žádném případě právo na
změnu podmínek cestovní smlouvy, ani na možnost odstoupení od uzavřené
smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné.
V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů v průběhu zájezdu je objednavatel povinen si na vlastní náklady obstarat potřebné náhradní doklady. Při zakoupení zájezdu či služby, jehož organizátorem je jiná cestovní kancelář v síti prodejen
CK Azzurro, přijímá objednavatel všeobecné smluvní podmínky organizující CK.
Čl. 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ústní informace, které objednavatel či jeho spolucestující obdrží na prodejním
místě, nezavazuje CK Azzurro více, než je uvedeno v písemné nabídce (katalogu,
příležitostných letáků). V případě nejasností před podpisem cestovní smlouvy se
obraťte na pracovníky CK Azzurro, kteří vám rádi poskytnou vysvětlení.
Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK Azzurro vstoupily v platnost a účinnost
dne 1.11.2019 s výjimkou ustanovení čl. VI odst. 4 podle zákona č. 159/1999
Sb., které nabude účinnosti dnem nabytí účinnosti pojistné smlouvy uzavřené
v souladu s § 6, 7 a 8 zákona č. 159/1999 Sb. Tyto Všeobecné podmínky se

Dodatek ke všeobecným podmínkám o zpracování osobních údajů
1. CK Azzurro zpracovává osobní údaje svých zákazníků, zejména údaje
identifikační, platební a kontaktní, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále
jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018
a) za účelem zpracování požadované nabídky
b) za účelem uzavření cestovní smlouvy pro účast na pobytu nebo zájezdu a
pro další služby z ní vyplývající jako je pojištění, sjednání zvolené dopravy
apod.,
c) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému CK Azzurro a vyhodnocování jejich cest pro potřeby realizace věrnostních slev a nabídek služeb
d) za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných CK Azzurro.
2. CK Azzurro v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které zákazník v
pozici objednavatele o sobě či účastnících pobytu poskytl při uzavírání cestovní smlouvy nebo přihlášky, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy a tedy poskytnutí služby.
a) k účelu podle odst. 1 písm. a) tohoto článku jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu,
údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním
je dobrovolný.
b) k účelu podle odst. 1 písm. b) tohoto článku jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou
jinou kontaktní adresu. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu
mohou být zpřístupněny zaměstnancům a spolupracovníkům (jako jsou
delegáti) CK Azzurro a také předávány poskytovatelům služeb v rámci EU
a rovněž těm, kdo jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované

nebo zprostředkované CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu
je neuzavření smlouvy

Tímto nejsou dotčeny povinnosti poskytovatele stanovené zvláštním právním
předpisem.

c) k účelu podle odst. 1 písm. c) tohoto článku jsou zpracovávány osobní
údaje zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště,
telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou
jinou kontaktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou
být zpřístupněny zaměstnancům CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů
a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Nesouhlas se zpracováním
uvedených údajů má za následek nezařazení zákazníka do věrnostního
systému pro poskytování věrnostních slev a nabídek služeb CK Azzurro.

6. zákazník, případně další účastník zájezdu či pobytu uvedený na společné cestovní smlouvě, má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů
právo:

d) k účelu podle odst. 1 písm. d) tohoto článku je CK Azzurro oprávněna zpracovávat a shromažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti
o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je CK Azzurro
dále oprávněna zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení a provádění průzkumů. Osobní údaje zákazníka k tomuto účelu
mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK Azzurro. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.
3. Podpisem cestovní smlouvy zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby CK
Azzurro zpracovávala, shromažďovala a zpřístupňovala osobní údaje zákazníka v rozsahu a za účelem uvedeným v tomto článku. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu v zastoupení nebo ve prospěch třetích osob, podpisem
smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami zmocněn k poskytnutí jejich
osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním, zpřístupněním a
předáváním jejich osobních údajů v rozsahu a za účelem dle tohoto článku a
tento souhlas za ně podpisem smlouvy vyslovuje.
4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem CK Azzurro. Ke zpracování a archivaci osobních údajů bude docházet po dobu 10 let
od ukončení poskytování služby a to s ohledem na ochranu nebo obhajobu
právních nároků poskytovatele.
5. CK Azzurro nepředá osobní údaje zákazníků žádným dalším příjemcům.

a) ž ádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu,
době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
b) p
 ožádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
c) požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně
jejich zpracování omezeno;
d) vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost
u dozorového úřadu;
e) b
 ýt informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to
tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
7. Veškerá uvedená práva může zákazník uplatnit prostřednictvím kontaktů
zveřejněných na stránkách CK Azzurro.
8. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a další informace o zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na internetových stránkách
poskytovatele.
9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - dle zákona o ochraně
spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

Informace k zájezdu podle Vyhlášky 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených
cestovních služeb
Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a
o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších
předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů.
Cestovní kancelář AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o. Starobrněnská
3, 602 00 Brno, IČO: 60697903 ponese plnou zodpovědnost za řádné
poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu. Cestovní kancelář AZZURRO
TOUR OPERATOR s.r.o. Starobrněnská 3, 602 00 Brno, IČO: 60697903
má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění
záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny
uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu
jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše
repatriace.
Základní práva zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb. a zákona
č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník):
– Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/199 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu,
dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.
– Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.
– Zákazník obdrží telefonní číslo pro naléhavé případy nebo údaje o kontaktním místu, kde se může spojit s CK nebo CA, která zprostředkovává prodej
zájezdu.
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– Zákazník může s přiměřeným předstihem a případně po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.
– Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o
zájezdu, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové
zvýšení 8% ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li
si CK právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno
poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoliv zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Pokud CK před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení
ceny zájezdu a případně na náhradu škody.
– Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno
poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné
okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na
přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li
se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které
by mohly zájezd ovlivnit).
– Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit,
pokud zaplatí přiměřené a zdůvodnitelné odstupné (storno poplatek).
– Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné
prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit
bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a CK neposkytla vhodně náhradní
řešení.

– V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního
ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu,
náhradu škody nebo obojí.
– CK má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.
– Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou
zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku
došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se CK v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna
repatriace zákazníka. Cestovní kancelář AZZURRO TOUR OPERATOR
s.r.o. Starobrněnská 3, 602 00 Brno, IČO: 60697903 si zajistila ochranu
pro případ úpadku (pojištění záruky) u subjektu UNIQA pojišťovna, a.s.,
Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, IČO: 492 404 80, www.uniqa.cz, zastoupené společností FIDUCIA s.r.o., Hlavní 681/97, 141 00 Praha 4, IČO:
270 82 121, www.fiducia.cz (kontaktní údaje: FIDUCIA, s.r.o, Národní třída
10, 110 00 Praha 1, tel. číslo +420 272 101 020, e-mail fiducia@fiducia.
cz). Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby
odepřeny z důvodu úpadku CK.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb. a § 2521 až 2549a zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.
dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz ; tato forma zveřejnění má informativní charakter.
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Důležité praktické informace
1. Ceny, příplatky a slevy
a) v katalogu jsou uvedeny dva druhy cen – u apartmánů a u hotelů.
V případě apartmánů bývá cena uvedena za celý apartmán a pro určitý
počet osob, tento počet je uveden v tabulce u typologie a není možné jej
překročit.
V případě hotelů bývá cena uvedena za jednu osobu ve většině případech
ve dvoulůžkovém pokoji.
Pokud není uvedeno jinak, jsou pobyty týdenní, dny nástupu a odjezdu
jsou sobota - sobota. U některých období a ubytovacích kapacit je možný
i kratší, případně delší pobyt. Tato možnost bývá uvedena u jednotlivých
kapacit v kolonce příjezd/odjezd.
b) poplatky na místě: u většiny kapacit je nutné počítat se složením kauce při
příjezdu a u některých kapacit též s povinným poplatkem za úklid a dezinfekci apartmánu, klubovou kartu, spotřebu vody, plynu a elektřiny, agenturní poplatek a pobytovou taxu. Doporučujeme vždy si pozorně přečíst
popisy k nabízeným kapacitám a cenové tabulky.
c) příplatky / k dokoupení: u většiny tabulek jednotlivých ubytovacích kapacit
jsou uvedeny případné příplatky za další služby. Některé z příplatků jsou
povinné.
d) slevy: doporučujeme všímat si části „Co potěší“, která se vyskytuje u ubytovacích kapacit, které nabízí určité slevy.
Nejčastěji se vyskytují slevy typu 7=6, 14=12 atd. Tímto druhem slev máte
možnost ušetřit na ceně bez zkracovaní pobytu. Např. 7=6 znamená, že
pobyt je na 7 nocí, ale platit budete pouze 6 nocí, atd.
Dalším nejčastějším typem slev je např. - 5% při objednání do určitého
data. Tuto slevu je tedy možné uplatnit, pokud je do daného data podepsána smlouva o zájezdu mezi CK a klientem a je zaplacena záloha z pobytu.
Dětské slevy u hotelových kapacit se vždy týkají 3., případně 4. lůžka (neboli
přistýlky) při obsazení pokoje dvěma platícími osobami. V cenové tabulce
u jednotlivých hotelů je vždy uvedeno věkové rozmezí a výše slev pro dítě.
V některých hotelech nebo apartmánech mohou mít děti do určitého věku
pobyt zdarma. Jedná se o děti, které jsou ubytovány bez nároku na lůžko
a stravu, není-li uvedeno jinak. Pro tyto děti bývá možnost půjčit si za poplatek dětskou postýlku. Tato informace bývá také uvedena u cenové tabulky.
2. Přání a požadavky
O přidělování jednotlivých apartmánů a jednotlivých pokojů v hotelech rozhoduje zahraniční ubytovatel. Vždy se snaží klientům vyhovět, ale jedná podle
svých možností. Eventuální požadavky klientů musí být nahlášeny v CK už při
rezervaci pro zjištění možnosti (např. dva apartmány vedle sebe). Ovšem CK
Azzurro garantuje pouze požadavky podmíněné příplatkem, tyto jsou uvedeny
u jednotlivých ubytovacích kapacit. Ostatní požadavky si CK vyhrazuje zajistit
pouze v míře zajištěné italským ubytovatelem.
3. Apartmány
a) apartmány bývají vybaveny tak, jak je vždy uvedeno u popisu jednotlivé
kapacity. Ve většině případů jsou vybaveny jednoduše a účelně podle
vkusu jednotlivých majitelů. Mají základní nábytek jako jsou skříně, noční
stolky, postele, v obývacím pokoji pak jídelní stůl a židle. Standardní kuchyňský kout je vybaven ledničkou, plynovým nebo elektrickým vařičem
a základním nádobím. Zpravidla nejsou vybaveny ložním prádlem, čisticími prostředky, ručníky a utěrkami (viz informace u jednotlivých pobytových míst). Ve většině pobytových míst je možno zapůjčit si za poplatek
ložní prádlo (tj. zpravidla dvě prostěradla a jeden povlak na polštář). Protože klienti hradí cenu za celý apartmán, nebude k nim nikdy umístěn cizí
spolubydlící. Maximální počet osob v jednom apartmánu je vždy uveden
v cenové tabulce u typologie (např. bilo 4 apod.). Tento počet nesmí být
překročen, pokud není předem v CK domluvena přistýlka. Do celkového
počtu lůžek se zahrnují i lůžka rozkládací (nebo vyklápěcí či vysouvací)
a všechna lůžka v apartmánu jsou považována za plnohodnotná lůžka.
Rozložení lůžek v jednotlivých pokojích může být částečně změněno, jejich počet ale vždy odpovídá typu apartmánu. V případě patrových postelí
mohou být některé z horních lůžek bez zábran.
b) úklid: apartmán je nutné po ukončení pobytu předat dobře uklizený.
U některých ubytovacích kapacit je závěrečný úklid za povinný poplatek, někde je již v ceně a v některých případech je možné si jej dokoupit.
V každém případě musí klienti uklidit kuchyňský kout (odmražená a čistá
chladnička, umyté a uklizené nádobí a vynesené odpadky). Klienti, kteří
závěrečný úklid provádějí sami, musí navíc umýt podlahu včetně balkonu nebo terasy a sociální zařízení. Po odevzdání apartmánu provádí
italská agentura kontrolu a v případě, že apartmán není dostatečně uklizen,
strhává částku za úklid z vratné kauce.
c) vratná kauce: ihned po příjezdu je klient povinen zaplatit v italské agentuře
kauci, která je uvedena jak v ceníku tohoto katalogu, tak v ubytovacím poukazu (voucheru). V případě, že je apartmán vrácen ve stavu, v jakém byl
klientovi předán, je kauce v plné výši vrácena.

4. Hotely
a) u každého hotelu je uvedena i jeho kategorizace pomocí hvězdiček. Čím
více hvězdiček je u hotelu uvedeno, tím kvalitnější poskytuje hotel služby.
Každá země má vlastní kategorizaci hotelového ubytování, stejně tak stravovací návyky.
b) pokoje jsou v základní nabídce dvoulůžkové s možností třetího a čtvrtého lůžka, kterými mohou být gauč, lehátko, rozkládací lůžko nebo
patrová postel (3. lůžko je zpravidla pro osoby dospělé, 4. lůžko max.
pro větší děti). Přidělování jednotlivých pokojů je záležitostí recepce.
U některých hotelů je možnost objednat si např. pokoje s výhledem na
moře za příplatek, ale i tak nejde o objednání konkrétního pokoje či
poschodí. Pokud není uvedeno jinak, nejsou pokoje vybaveny chladničkou, klimatizací, trezorem, TV nebo fénem.
c) stravování: pokud je u popisu uvedena kontinentální snídaně, jedná se
o jednoduchou snídani skládající se z pečiva, másla, džemu (případně salámu, sýru nebo sladkého pečiva) a nápoje (káva, čaj nebo džus). Italská
snídaně je sladká a skládá se z croissantu (nebo jiného sladkého pečiva)
a capuccina. Snídaně bývá ve většině případů formou bufetu, tj. formou
švédského stolu. Skládá se většinou ze surovin kontinentální snídaně, je
možné je jíst v neomezeném množství a samoobslužnou formou. Obědy a večeře bývají formou výběru z menu a jsou bez nápojů (pokud není
uvedeno jinak).
5. Bazén
Ubytovací kapacity s bazénem jsou vždy označeny ikonou bazénu. O době
provozu bazénu rozhoduje ubytovatel, obvykle bývá v provozu cca od začátku června do poloviny září. Na základě počasí nebo obsazenosti nebo
z jiných technických důvodů může být provoz bazénu přerušen i v průběhu
sezony nebo ukončen před jejím koncem. V době siesty (cca 12.00 - 16.00)
jsou bazény zpravidla uzavřeny. Většinou je pro užívání bazénu povinná koupací čepice. Klienti ubytování v ubytovacích kapacitách bez bazénu nesmějí
používat bazén u jiných objektů, pokud není uvedeno jinak v popisu jednotlivých kapacit.
6. Plážový servis a pláže
Veškeré informace o typu pláže jsou vždy uvedeny u jednotlivých letovisek.
Volná pláž je výraz pro pláž bez lehátek a slunečníků, kam mají přístup všichni
klienti. Pokud je uvedena pláž placená, je nutné za poplatek pronajmout si
plážový servis, tj. slunečník a dvě lehátka nebo slunečník, lehátko a křesílko,
nebo slunečník a dvě křesílka. U některých ubytovacích kapacit je pláž privátní
vybavena plážovým servisem, k používání pouze pro hosty dané ubytovací kapacity. Některé italské agentury nebo hotely mají pro své klienty plážový servis
se slevou, v některých případech je již zahrnut v ceně (o umístění plážového
servisu v řadách od moře rozhoduje ubytovatel). O provozní době pláží a plážových servisů rozhoduje jejich provozovatel, a to na základě počasí a obsazenosti, obvykle bývají v provozu cca od začátku června do poloviny září, a to
i včetně ubytovacích kapacit, kde je plážový servis zahrnut v ceně ubytování.
Plážový servis je v některých případech možné objednat a zaplatit přímo v CK,
většinou je však nutné ho zakoupit na místě.
7. Začátek a ukončení pobytu
Základní doba pobytu je vždy týdenní, nástup sobota, odjezd sobota (pokud
není uvedeno jinak). Nástup na ubytování je vždy v odpoledních hodinách
cca od 16.00 do 19.30 hod. Odevzdání apartmánu a předání klíčů při ukončení pobytu je nutné zpravidla do 9.00 hod. (dle vnitřního řádu jednotlivých
italských agentur). Čas nástupu a ukončení pobytu je uveden u jednotlivé
ubytovací kapacity v katalogu a také v ubytovacím poukaze. V den nástupu není agentura povinna vydat klíče v jiné době (ani dříve, ani později), než
je uvedeno ve voucheru. V případě zpoždění je třeba včas upozornit asistenční službu na kontaktní lince s česky mluvícím operátorem, která ovšem
neodpovídá za eventuální neposkytnutí služeb ze strany italského partnera,
způsobeného opožděným příjezdem. Nástupní den na ubytování a poslední
den ubytování jsou určeny primárně k přepravě a administrativním úkonům
spojeným s předáním ubytovací jednotky, nikoli k vlastní rekreaci. V celé Itálii je
v době od cca 12.00 - 16.00 hod. doba tzv. siesty. V tuto dobu jsou agentury,
banky a obchody zavřeny.
8. Pravidla a zásady pobytu
Po dobu pobytu jsou klienti povinni dodržovat vnitřní řád a respektovat místní normy týkající se veřejného klidu a pořádku. Při odjezdu klient zodpovídá
za stav apartmánu a je povinen odevzdat apartmán uklizený, bez odpadků
a všechno nádobí musí být umyto. Během pobytu se dodržuje noční klid
daný vnitřním řádem jednotlivé agentury, ve většině případů od 22.00 do
7.00 hod. a také klid během siesty cca od 12.00 do 16.00 hod. Je zakázáno
věšet ručníky, deky a jakékoli prádlo přes balkonové zábradlí. Odpadky se
vyhazují do igelitového pytle a v něm do kontejnerů, které jsou rozmístěny
v ulicích.

9. Dovolená se zvířaty
U ubytovacích kapacit uvádíme, zda je možný pobyt se zvířaty. Pokud
chtějí klienti cestovat se zvířaty, je nutné toto předem nahlásit v CK. Domácí zvířata musí mít povinně mezinárodní očkovací průkaz, stáří vakcinace v rozmezí 12 - 20 dnů. Domácí zvířata mají zakázaný vstup na pláž,
k moři mají přístup jen na vymezených plážích. V residencích, hotelech
a na prostranstvích vilových komplexů musí být pouze na vodítku v doprovodu svého pána. U některých ubytovacích kapacit jsou zřízeny speciální
boxy s výběhem.
10. Delegát v českém nebo slovenském jazyce
Ne u všech ubytovacích kapacit je přítomen delegát. O jeho přítomnosti informuje ikona „D“ v horní liště ceníku ubytovacích kapacit v našem katalogu.
Kontakt na delegáta obdrží zákazník společně s ubytovacím poukazem, je
uveden i v informacích na cestu.
Delegát nepůsobí vždy jen v jednom letovisku, proto nemusí být osobně k zastižení každý den, v letovisku je k zajištění nejméně dva dny v týdnu, v ostatních dnech je v jiných letoviscích.
Delegát je přítomen cca od poloviny června do poloviny září.
Kde není přítomen delegát, komunikují klienti přímo s pracovníky italské
agentury nebo hotelu. Místní pracovníci hovoří kromě italštiny většinou i německy nebo anglicky. Ať už je k dispozici delegát nebo není, klienti vždy
obdrží v pokynech na cestu telefonní číslo na kontaktní mobilní linku s česky
hovořícím zástupcem CK v brněnské kanceláři, na kterého se mohou obrátit v případě problémů s komunikací či při složitějších vysvětlováních, kdy
pracovník může pomoci s překladem. Rádi vám pomůžeme i s nenadálými
situacemi při cestě na italském území.
V autobusech bývá přítomen technický doprovod, který pomáhá se zajištěním organizace autobusové dopravy, zejména v záležitostech týkajících
se nástupu, výstupu či přestupu cestujících. Technický doprovod neplní roli
stevarda zajišťujícího občerstvení a další služby během cesty, ani nenahrazuje funkci delegáta v místě pobytu. Technický doprovod je pracovníkem CK
Azzurro pouze u jím vypravovaných autobusů.
11. Ubytovací doklady
Po zaplacení celkové platby objednaných služeb obdrží klienti e-mailem či
přímo v CK nejpozději sedm dnů před stanoveným termínem odjezdu ubytovací poukaz (voucher), který obsahuje všechny nezbytné údaje o zaplacených
službách. Zároveň klient obdrží pokyny na cestu a mapku místa pobytu.
12. Obecné informace
Elektrika a elektrické zásuvky jsou v Itálii jiné než v České republice. Naši tenkou
dvojvidlici je možné do italských zásuvek dát, na ostatní druhy je nutné zakoupit
tzv. adaptér. Napětí elektrických zásuvek je 220 V. Voda z kohoutků je pitná,
ale i tak doporučujeme pro přímou konzumaci kupovat balenou vodu. Doporučujeme nenechávat peníze a cennosti v apartmánech a hotelových pokojích,
při odchodu zatahujte rolety. V jižních zemích, ke kterým patří i Itálie, se může
vyskytovat hmyz jako jsou komáři apod. Vezměte si proto s sebou repelenty
k hubení hmyzu.
13. Důležitá telefonní čísla

112 carabinieri
113 policie
115 hasiči (vigili del fuoco)
116 s
 ilniční pomoc (soccorso stradale) s nonstop
provozem, služba patřící ACI
118 první pomoc (pronto soccorso)
14. Zastoupení České republiky v Itálii
a)	Velvyslanectví v Římě - Ambasciata della Repubblica Ceca
Via dei Gracchi 322, tel.: +39 06 3609571-3
b) Honorární konzulát v Udine - Consolato Onorario della Repubblica Ceca,
Via San Francesco 34, tel.: +39 0432 509 445
15. Cestovní doklady
Do Itálie nemusí občané České republiky žádat o vízum, pokud jedou jako
turisté a budou v zemi pobývat méně než tři měsíce. Od 1.5.2004 se do
Itálie cestuje s platným cestovním pasem (včetně dětí) nebo občanským
průkazem. Pas musí být platný následujících šest měsíců po návratu do
České republiky, občanský průkaz musí být vydaný po 1.1.1993. U řidičů se vyžaduje technický průkaz vozidla, řidičský průkaz, zelená karta
a doporučujeme mít i mezinárodní řidičský průkaz. Se vstupem do Schengenské zóny odpadají pohraniční kontroly a ohlašovací povinnost a re
gistrace na místní policejní stanici. Více informací najdete na stránkách
http://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/cestujeme_po_eu/index.html.

Vyobrazení a typologie: publikované obrázky mají především ilustrační charakter, vyjma konkrétních domů u některých pobytových míst (viz tabulky s cenami), neboť není možné zobrazit všechny nabízené kapacity. Ubytovací zařízení,
apartmány a pokoje však vždy odpovídají typu a popisu v katalogu.
typ mono
typ bilo
typ trilo
typ quadri
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1

8

9

Poznávejte
po cestě víc
než jen dálnici

10
2
3

4

12
11

7

6

15

16

5

13
14

17

Ravenna

18

23
26

19

24

25

28

Siena

20

22
21

Ancona

29

27
30 31

Aby pro vás cesta napříč Itálií nebyla tak únavná
a vyčerpávající a abyste měli možnost po cestě vidět
a navštívit ta krásná města, která míjíte, připravili
jsme pro vás praktického pomocníka s přehledem
možného ubytování, vybraného tak, aby pro vás
nebylo příliš daleko od dálnice nebo bylo u míst,
která pro vás mohou být zajímavá.

32
33

34

Foggia

35

Brindisi

odpočívejte,
poznávejte,
nespěchejte!
Číslem označená místa v seznamu a na vedlejší mapě jsou přehledem prověřených kontaktů, které vám usnadní ubytování
při vašem putování po italském vnitrozemí i významných městech a zároveň vám poradí, kde přenocovat a nabrat energii
při dlouhé cestě na jih. Tato místa a další možnosti tranzitního ubytování Vám rádi zajistíme na vyžádání.
01

Vipiteno

08

Udine

15

Oriago

22

Firenze

29

Siena

02

Assenza

09

Palmanova

16

Padova

23

Firenze - Bottai

30

Chianciano Terme

03

Porto di Brenzone

10

Pertegada

17

Occhiobello

24

Fiesole

31

Tuoro sul Trasimeno

04

Brescia

11

Jesolo Lido

18

Bologna

25

Montecatini Terme

32

Fabro

05

Lodi

12

Venezia - Mestre

19

San Marino

26

Pisa

33

Orvieto

06

Verona

13

Venezia

20

Pesaro

27

Montenero - Livorno

34

Roma

07

Vicenza

14

Venezia - Fusina

21

Senigallia

28

San Gimignano

35

Pompei
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TAJEMSTVÍ PŘÍŠTÍHO LÉTA
OBJEVUJTE DALŠÍ SKVĚLÁ MÍSTA PRO VAŠI ITALSKOU DOVOLENOU
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Poznali jste toto místo?
5% sleva na víkendové koupání pro každého, kdo nám sdělí jeho název
Napovíme vám, že místo nabízíme v našem druhém katalogu. O koupání více na www.vikendovekoupani.cz

Katalog „Severní Itálie““ vám představuje nejbližší pláže od České a Slovenské republiky,
nejoblíbenější letoviska s přehlídkou ubytování od levnějších typů ubytování až po elegantní
residence s bazénem u pláže, cenově výhodné hotýlky i několika hvězdičkové hotely,
ubytování v residencích uprostřed ruchu měst i kempy plné zeleně a s několika bazény,
kde se nemusíte bát o své zvídavé děti. Podívejte se na nabídku letovisek Lignano, Bibione,
Caorle nebo Jesolo Lido jakou v jiných katalozích nenajdete. V těchto letoviscích vám budou
k radě i pomoci naši delegáti.

2019

27.11.
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2020_s
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1

Veškerá nabídka je průběžně aktualizována a doplňována na www.azzurro.cz
AZZURRO TOUR OPERATOR s.r.o.
Starobrněnská 3, 602 00 Brno, tel: 542 424 644, GSM: 604 254 496, e-mail: brno@azzurro.cz
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