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
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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
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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.
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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.
»»
»»
»»
»»
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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.
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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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