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
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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.
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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.
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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.

28.11.2019 18:25:05

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.
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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.

28.11.2019 18:37:08

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

Puglia
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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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