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
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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.
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