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 Slevy „včaSný nákup“, „Stálý klient“ a „druhý týden“ nelze sčítat. nelze je sčítat ani s nabídkami eurosleva, uvedenými pod jednotlivými ubytovacími kapacitami. Zákazníkovi se započítává vždy sleva výhodnější.  
Slevy se vztahují na základní katalogovou cenu, nevztahují se na autobusovou dopravu, tranzitní ubytování a ubytování v historických městech.  

všechny druhy slev a eurosleva jsou poskytovány pouze na vyžádání zákazníka při rezervaci zájezdu, zpětně tyto nelze poskytout.  
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APARTMÁNY, BUNGALOVY, VILKY, MOBILHOME  (dále jen apartmány)
v itálii používají následující označení typu apartmánů: Mono – 1 místnost, Bilo – 2 místnosti, trilo – 3 místnosti, Quadri – 4 místnosti. 
apartmány jsou zařízeny a vybaveny pro pobyt předpokládaného počtu osob. naprostá většina apartmánů odpovídá italskému standardu 
pro prázdninové ubytování. v rámci jednoho objektu (především v apartmánových domech/residencích) mohou byty patřit různým majite-
lům, jsou tedy vybaveny dle jejich vkusu. i spolu sousedící apartmány mohou mít naprosto odlišné zařízení a vybavení. 
kuchyňské kouty jsou vždy vybaveny chladničkou, dřezem (někde pouze se studenou vodou), vařičem a základním nádobím. pečící trouba 
a mikrovlnka jsou pouze v některých apartmánech. v itálii není zvykem používat varné konvice, proto nejsou téměř nikde k dispozici. ve 
všech apartmánech je WC, umývadlo a sprcha či vana. v některých koupelnách nemá sprcha vaničku ale pouze odtokový kanálek v podlaze, 
někdy není oddělena zástěnou či závěsem od ostatního vybavení koupelny. tento typ koupelny je v itálii běžný bez ohledu na kategorii 
ubytování. v jiných apartmánech může mít sprcha pevný sprchový kout. 
rozdělení a typ lůžek v jednotlivých místnostech nemusí vždy přesně odpovídat popisu v katalogu. Mezi plnohodnotná lůžka se počítají 
i rozkládací lůžka, pohovky, palandy (někdy bývají bez zábrany) a vestavěná lůžka. Běžná jsou lůžka se železnou konstrukcí a drátěným 
roštem. všeobecně v itálii jsou lůžka měkčí než bývá zvykem u nás. eurotime nemůže ovlivnit kvalitu, tuhost a typ matrací v apartmánech.
Matrace a polštáře bývají povlečeny do ochranného povlaku, který v žádném případě nelze považovat za povlečení! apartmány v jižní části 
itálie nebývají vzhledem ke klimatickým podmínkám vybaveny přikrývkami. povlečením se v itálii rozumí povlak na polštář a 2 prostěradla. 
povlečení nebývá zahrnuto v ceně pronájmu, lze ho většinou dokoupit na místě nebo je třeba přivézt vlastní.

OBSAZENOST
v apartmánu mohou být ubytovány pouze osoby nahlášené a jejich počet nesmí přesáhnout počet uvedený na voucheru. do počtu osob 
se započítávají i děti do 2 let (infanti) a i ty musí být uvedeny ve smlouvě. po předchozí dohodě je možno v některých kapacitách ubytovat 
infanta jako osobu navíc (zdarma či za poplatek), jinde je to ale striktně zakázáno. upozorňujeme, že italská agentura (majitel, ubytovatel) 
má právo na kontrolu počtu ubytovaných osob. v případě, že je apartmán obýván větším počtem osob, než je povoleno, má ubytovatel prá-
vo na vystěhování klientů (i za asistence policie), popř. nabídne klientům pro osoby navíc další apartmán, který jsou klienti povinni uhradit 
na místě. 

ÚKLID
v apartmánech není prováděn denní úklid. apartmány se uklízejí pouze na konci pobytu. tento závěrečný úklid provádějí buď klienti, nebo 
je zajištěn ubytovatelem (může být zahrnutý v ceně, nebo za povinný poplatek). kuchyňský kout uklízejí vždy klienti, příp. je možné úklid 
kuchyňského koutu připlatit na místě. v případě, že závěrečný úklid provádějí klienti, je třeba mít vlastní čistící prostředky.

KAUCE
vratná kauce je částka, kterou skládá klient při příjezdu jako garanci, že bude apartmán předán po skončení pobytu ve stejném stavu, jako 
byl převzat. tato kauce se vztahuje i na poškození zařízení objektu nebo ztrátu klíčů. kauci je nutné skládat v €, její výše je uvedena v infor-
macích o povinných poplatcích na místě pod ceníky u jednotlivých kapacit. některé ubytovací kapacity vyžadují místo kauce v hotovosti 
garanci platební kartou. 

HOTELY
hotely jsou standardně zařízeny v kvalitě odpovídající kategorii hotelu. Jsou poměrně značné rozdíly i mezi hotely stejné kategorie ve stejné 
lokalitě. Zde většinou platí, že vyšší cena znamená kvalitnější hotel a služby. všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s WC a sprchou (může 
být i pevná popř. bez závěsu) nebo vanou. pokoje jsou zpravidla dvoulůžkové, 3. a 4. lůžko může být řešeno formou přistýlky či palandou. při 
obsazení pokoje více než 2 osobami nelze však očekávat větší obytnou plochu, proto je 3. a 4. lůžko zvýhodněno cenou. Je
prováděn pravidelný úklid pokojů. četnost úklidu a výměna povlečení a ručníků závisí na konkrétním ubytovateli.

STRAVOVÁNÍ
kvalita stravování (pestrost, vydatnost) je většinou úměrná cenové kategorii hotelu a je dána zvyklostmi místní kuchyně.
typické italské snídaně jsou sladké, nemusí tedy být vždy k dispozici salám, sýr, zelenina apod. ve většině hotelů jsou večeře servírované, 
skládající se ze 2 až 3 chodů. není-li uvedeno jinak, nejsou nápoje zahrnuty v ceně. 

ZAČÁTEK / KONEC POBYTU
dnem příjezdu a odjezdu je zpravidla sobota (někdy neděle). apartmány jsou klientům předávány vždy v odpoledních hodinách, zpravidla 
mezi 16.00-19.00 hodinou, hotelové pokoje většinou již od 14.00 hodin. v den odjezdu musejí být apartmány i pokoje uvolněny mezi 08.00 
– 09.00 popř. 10.00 hodinou ráno. v časové prodlevě mezi odjezdem končícího turnusu a nájezdem dalšího dochází k úklidu a kontrolám 
apartmánů/pokojů, klienti tedy nemohou požadovat od ubytovatele dřívější předání nebo pozdější odevzdání apartmánů/pokojů. klienti 
přijíždějící vlastní dopravou jsou povinni dodržet čas příjezdu uvedený v pokynech na cestu. ubytovatel není povinen klienta ubytovat mimo 
stanovenou dobu ubytování, případně za toto může požadovat extra příplatek. pokud se klient cestou zdrží, a to i vinou technických, povětr-
nostních či dopravních problémů, musí ubytovatele telefonicky informovat. Možnost ubytování mimo oficiální hodiny je závislá na konkrétní 
dohodě s ubytovatelem. Obzvláště v hlavní sezóně je třeba počítat se silným provozem a zácpami, díky kterým se může plánovaná doba 
cesty až o několik hodin prodloužit. 

CENY
není-li uvedeno jinak, platí u apartmánů cena za apartmán na 1 týdenní pobyt (7 nocí), u hotelů pro 1 dospělou osobu ve dvoulůžkovém 
pokoji na 1 noc nebo 1 týden (7 nocí). 

SLEVY
pod jednotlivými ubytovacími kapacitami v katalogu naleznete logo eurosleva. Zde jsou vypsány konkrétní slevy využitelné u dané kapacity. 
tyto slevy nelze zpravidla kombinovat mezi sebou a nelze je ani kombinovat se slevami včasný nákup, Stálý klient a druhý týden. pro klienta 
se započítává vždy sleva nejvýhodnější. Slevy typu 7=6, 5=4 apod. se počítají následovně: cena za týden se vydělí počtem 7 a znásobí 6 
= výsledná cena po slevě. při použití denních cen se při variantě např. 5=4 znásobí cena za noc počtem 4 = cena za pobyt na pět nocí.

VYOBRAZENÍ
publikované obrázky mají pouze exemplární charakter. Fotografie interiérů apartmánů a pokojů jsou pouze typové, ostatní apartmány 
a pokoje jsou ve stejném standardu.

UBYTOVACÍ POUKAZ/VOUCHER
po zaplacení celkové částky objednaných služeb, zpravidla cca 7 dní před odjezdem, obdrží klient ubytovací poukaz. u autobusové dopravy 
může být poukaz zaslán později (přibližně 2-3 dny před odjezdem) z důvodu uvedení přesného času a místa odjezdu. voucher je zasílán e-
mailem přímo klientovi či si ho klient vyzvedává u svého prodejce. Zároveň s voucherem obdrží klient pokyny na cestu s doporučenou trasou 
a přibližnými částkami za dálniční poplatky/dálniční známku. dále pak mapku, na které je vyznačeno místo příjezdu/ubytování (partnerská 
agentura/hotel/residence).

PLÁŽE
většina pláží v itálii je placených (s plážovým servisem), menší část pláží je pak volná (bez plážového servisu, většinou méně udržovaná).
vzdáleností od pláže se rozumí vzdálenost ubytovací kapacity (hotelu, residence, apartmánu) od nejbližší pláže. tato pláž může být jak sou-
kromá (placená) tak volně přístupná. u prázdninových středisek typu „villaggio“ se jedná o nejkratší vzdálenost areálu od pláže.

PLÁŽOVÝ SERVIS
Ceny za pronájem plážového servisu se liší podle lokality, termínu pobytu a podle místa na pláži (1. a 2. řada bývá za extra příplatek). po-
hybují se zhruba od 6€ do 20€ za den. plážovým servisem se rozumí pronájem 1 slunečníku a 2 plážových křesílek nebo 2 lehátek nebo 1 

lehátka a 1 křesílka. placené pláže jsou vybaveny sprchami a toaletami, obvykle jsou zde plážové bary, půjčovny šlapadel, kánoí aj. často jsou 
zde v hlavní sezóně organizovány animační programy pro děti i pro dospělé (aerobic, plážový volejbal atd.). Zakoupení plážového servisu 
opravňuje klienty k využívání těchto služeb. na pláži soukromé (placené) nelze používat vlastní slunečník ani jiný plážový materiál.
k ubytovacím kapacitám, u kterých je plážový servis zahrnutý v ceně, náleží obvykle 1 slunečník a 2 plážová křesílka (event. lehátka, viz 
výše) na 1 apartmán nebo 1 hotelový pokoj bez ohledu na počet ubytovaných osob. v tomto případě bývá vyhrazen konkrétní slunečník 
k danému apartmánu/pokoji. Změna umístění je možná pouze po případné dohodě klienta s plážovým personálem. 

BAZÉNY, PROVOZ SLUŽEB
Bazény ubytovacích kapacit jsou zpravidla v provozu od začátku června do poloviny září, není-li uvedeno jinak, v některých případech však 
může provoz záviset na obsazenosti ubytovací kapacity, případně na počasí. to se týká
i dalších služeb, např. restaurací, obchodů, animace apod. eurotime nezaručuje funkčnost služeb ve všech termínech, především v období 
nízké sezony (do 15/06 a po 10/09). klienti ubytovaní v objektech bez bazénu nesmějí používat bazén u jiných ubytovacích kapacit. Je nutno 
respektovat provozní řád bazénu, včetně používání čepice. ve většině ubytovacích kapacit je dodržována polední pauza a bazén i další služby 
nebývají mezi 12:30 a 16:00 k dispozici. v některých ubytovacích zařízeních je využívání služeb možné pouze s tzv. klubovou kartou. ta může 
být zahrnuta v ceně, nebo je povinně či fakultativně k zakoupení na místě.

INTERNET
ubytovací kapacity, kde je možno se připojit na internet (WiFi nebo kabel), jsou označeny piktogramem @. připojení může být zahrnuto 
v ceně, nebo je za poplatek. pokud je připojení zahrnuto v ceně může být omezeno pouze na 1 přístup na apartmán/pokoj. Ck nemůže 
ovlivnit rychlost ani dosah připojení. 

PARKOVÁNÍ
většina ubytovacích kapacit má vlastní parkoviště. u některých má každý apartmán/pokoj vyhrazené parkovací místo (někdy číslované), 
u jiných je parkování možné do vyčerpání kapacity. v případě, že residence či hotel nejsou vybaveny parkovištěm nebo jsou parkovací místa 
již obsazena, klienti si musí dle možností sami najít volné parkovací místo na ulici poblíž ubytovací kapacity (může být zdarma i placené) 
a respektovat případné pokyny ubytovatele a dopravní značení. přijedou-li klienti více auty, je nutno si parkování dalšího vozu domluvit 
s ubytovatelem (většinou za poplatek). 

POBYT SE ZVÍŘATY
pokud se rozhodnete cestovat do itálie se svým čtyřnohým přítelem, vyhledejte si v katalogu takovou ubytovací kapacitu, která to povoluje. 
i v tomto případě jsou však většinou akceptována pouze menší zvířata. ta je nutno nahlásit již při rezervaci pobytu a musí být uvedena na 
ubytovacím poukazu! upozorňujeme, že ve většině ubytovacích kapacitách nemají zvířata přístup do společných prostor a nesmějí rušit 
ostatní hosty. dále nemají povolen přístup na soukromé (placené) pláže a úseky volných pláží v centrech letovisek. většinou lze využívat 
volných pláží na okrajích středisek. některá přímořská letoviska mají tzv. „dog beach“ – placené pláže s plážovým servisem, kam je možné 
chodit i s malým psem (např. lignano, Bibione, porto Santa Margherita, rosolina Mare). i zde je ale nutno dodržovat pokyny a provozní řád 
těchto pláží uvedený u vstupu.

DELEGÁT
v některých pobytových místech lze za poplatek využít služeb místního delegáta. částka za tyto služby je uvedena ve fakultativních pří-
platcích. tuto službu je třeba objednat předem, nejlépe již při rezervaci pobytu. u těchto delegátů si na informační schůzce můžete zakoupit 
fakultativní výlety a obrátit se na ně v případě jakýchkoliv problémů. 

ČESKÁ ASISTENCE
klienti přijíždějí přímo do partnerské kanceláře, residence nebo hotelu. v některých italských agenturách (především v severní itálii, ve 
střediscích lignano, Bibione, porto Santa Margherita, rosolina Mare) jsou česky nebo slovensky mluvící pracovníci. Bližší informace k poby-
tovým místům s česky či slovensky mluvícími zástupci obdržíte u vašeho prodejce. 
pro všechny klienty je k dispozici asistenční služba po telefonu v českém jazyce. telefonní číslo obdrží v pokynech na cestu společně s uby-
tovacím poukazem.

PŘÁNÍ A POŽADAVKY KLIENTŮ
O přidělování jednotlivých apartmánů a pokojů rozhoduje zahraniční ubytovatel, který se snaží dle svých možností vyhovět požadavkům 
klientů. eventuální požadavky a přání musí být hlášeny v Ck společně s objednávkou.
tyto požadavky nelze považovat za předem potvrzené a netvoří součást závazku eurotime vůči klientům, i když byly nahlášeny včas. euroti-
me garantuje pouze požadavky podmíněné příplatkem uvedeným v katalogu, např. výhled na moře, apod.

BEZPEČNOST
k turistickým cílům bohužel patří i zvýšená kriminalita. doporučujeme neponechávat žádné cennosti v apartmánech a pokojích. Ck nenese 
odpovědnost za věci uložené v pokoji či v apartmánu (platí i pro trezory a bezpečností schránky). doporučujeme též důsledně zavírat okna/
dveře a to i v nočních hodinách, kdy jste v apartmánu/pokoji přítomni.

UPOZORNĚNÍ, RŮZNÉ INFORMACE
téměř podél celého jadranského a ligurského pobřeží vede železniční trať, která v některých místech prochází v těsné blízkosti moře. Může 
se tedy vyskytovat i v blízkosti ubytovacích kapacit či pláže. 
v některých lokalitách je třeba též počítat s možností výskytu komárů popřípadě jiného hmyzu, proto doporučujeme přibalit prostředky 
na jejich hubení.
eurotime nenese odpovědnost za upravenost prostředí v okolí ubytování.
pokud je ubytovací kapacita v centru letoviska, je nutno počítat i s večerním hlukem. v prázdninových střediscích může probíhat animační 
program až do pozdních večerních hodin. naopak bývá v itálii striktně dodržována polední pauza mezi 13.00-16.00 hodinou (siesta), kdy 
jsou zavřeny obchody a nebývají přístupné ani služby ubytovacích kapacit (bazény, bary, hřiště apod.).
elektrické zásuvky jsou v itálii jiné než v čr. lze do nich zapojit elektrické přístroje s plochou koncovkou, pro ostatní je nutno zakoupit adaptér. 
voda z kohoutků je pitná, ale zpravidla se k přímé konzumaci nepoužívá. k pití a vaření doporučujeme koupit vodu balenou. v některých 
částech itálie může téci z kohoutků i hygienicky nezávadná brakická studnová voda (slaná). někde bývá v apartmánech rozvedena voda 
užitková, v kuchyni pak bývá zvláštní kohoutek s vodou pitnou. 

POBYTOVÁ TAXA
Od 21/06/2011 platí klienti  ve všech městech itálie pobytovou taxu (turistickou daň). tato taxa je vždy placena přímo na místě a nelze ji tedy 
zahrnout do ceny ubytování. výše pobytové taxy je různá, zpravidla se platí po dobu max. 10 dní. vedoucí skupin, invalidé a řidiči autobusu 
bývají od této taxy osvobozeni. taxa bývá zpravidla ve výši 0,5€ - 1€ na osobu a den u apartmánů, 1€ - 4€ na osobu a den u hotelů (dle 
úrovně hotelu). přesnou výši pobytové taxy vám sdělí váš prodejce. 

POJIŠTĚNÍ
naše cestovní kancelář má uzavřenou Smlouvu o pojištění pro případ úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb. s českou podnikatelskou po-
jišťovnou.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění není zahrnuto do cen pobytů a zájezdů, není-li uvedeno jinak. lze ho však uzavřít prostřednictvím naší cestovní kanceláře, 
naším smluvním partnerem je allianZ pojišťovna, a.s.
Cestovní pojištění včetně storna nebo samostatné pojištění storna je nutno uzavřít a uhradit již při objednání zájezdu. 

Důležité informace
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DOPRAVU ZAJIŠťUJEME POUZE K NÁMI NABÍZENÝM  
UBYTOVACÍM KAPACITÁM

letecká doprava

ubytovací místa, do kterých je možné se dopravit také autobusem, jsou označena piktogramem. dopravu zajišťujeme 
ve spolupráci s různými dopravními společnostmi, které provozují pravidelné sezónní autobusové linky do pobyto-
vých míst v itálii pro různé cestovní kanceláře. v autobuse jsou tedy zpravidla klienti různých cestovních kanceláří 
s různými nástupními a výstupními místy. v autobuse nebývá přítomen technický průvodce, řidiči informují cestující 
pouze o době trvání a rozložení bezpečnostních přestávek na odpočívadlech. usazení do autobusu probíhá dle za-
sedacího pořádku sestaveného těsně před odjezdem dispečinkem dopravní společnosti. přání klienta na usazení na 
určitém místě v autobuse nelze brát jako závazné i když bylo nahlášeno včas. nasazení typů autobusů na jednotlivé 
trasy řeší dispečink dopravce operativně zhruba 2 dny před odjezdem. Ck nemůže ovlivnit nasazení určitého typu 
autobusu na trasu.
ve většině letovisek v severní itálii je doprava zajištěna k italské agentuře, která zprostředkovává pronájem  apartmá-
nů. přepravu od agentury je většinou nutné si zajistit individuálně. přesné informace k cenám transferů v místě po-
bytu, popř. Mhd, taxi, apod. obdržíte u vašeho prodejce. v případě ubytování v hotelu nebo turistickém středisku 
(villaggio), je autobusová doprava zajištěna přímo k ubytovacímu objektu.

níže uvedené ceny zahrnují přepravu 1osoby, jednoho zavazadla do 20 kg v zavazadlovém prostoru a jednoho příruč-
ního zavazadla do 5 kg. každá osoba, včetně dětí, musí mít vlastní sedadlo. v případě, že budete cestovat s malým 
dítětem v autosedačce, je nutno mít vlastní popruh k připevnění autosedačky k sedadlu. Slevy pro děti nejsou posky-
továny. přeprava živých zvířat je zakázána.
Základními nástupními místy jsou PRAHA a BRNO. Svozy a rozvozy do/z těchto nástupních míst mohou být za-
bezpečovány i mikrobusy, osobními automobily, popř. zajištěním jízdenky v pravidelných spojích vlaků a autobusů. 
Svozové nástupní místo je zajištěno pouze při minimálním počtu 6 cestujících. v případě, že je cestujících méně, 
může dopravce toto nástupní místo zrušit a klienty přesunout na jiné nejbližší nástupní místo. tato skutečnost bývá 
Ck oznámena zpravidla 2-3 dny před odjezdem.
Ceny jízdenek jsou vždy zpáteční a jsou uvedeny za jednu osobu. Jednosměrné jízdenky jsou pouze na vyžádání.
Odjezdy z ČR jsou vždy v pátek, návrat do ČR pak v neděli. 
Orientační časy odjezdů z Prahy/Brna: severní itálie: 19:00/21:00, střední itálie, toskánsko: 14:30/17:00, Gar-
gáno: 12:00/10:00.

Další svozová místa na vyžádání. V některých termínech  nemusí být všechna výstupní místa k dispozici, o dostupnosti dopravy se prosím vždy informujte předem.

CENA ZA OSOBU A ZPÁTEČNÍ JÍZDENKU

Autobusová doprava

Severní Itálie I – lignano, Bibione, Caorle, porto Santa Margherita, Caorle altanea, duna verde
Severní Itálie II – lido di Jesolo
Severní Itálie III – rosolina Mare, lido adriano 
Střední Itálie I – rimini, Cattolica

Střední Itálie II – porto recanati, Cupra Marittima, San Benedetto, alba adriatica, Martinsicuro
Toskánsko – Marina di Bibbona, albinia
Gargano – rodi Garganico, San Menaio, peschici, vieste

některé kapacity jsou lépe přístupné letadlem, než vlastní či autobusovou dopravou. Ck nemá vlastní charterové lety, ale na vyžádání vám rádi zajistíme letenky téměř do všech destinací v itálii. níže uvedené ceny jsou za 
letenky nízkonákladových společností (např. Wizz air, Smartwings, easy Jet, vueling, volotea a další).

Praha – Benátky/Treviso od 1.990
   vhodné pro klienty cestující do lignana, Bibione, Caorle, lido di Jesolo 

Praha – Řím od 1.990
Praha – Neapol  od 2.990

   vhodné pro klienty cestující do kampánie, Gargano 
Praha – Bari od 2.990

   vhodné pro klienty cestující na Gargano 

Odjezdové místo Severní Itálie I Severní Itálie II Severní Itálie III Střední Itálie I Střední Itálie II Toskánsko Gargáno 
 06/05-25/09 27/05-25/09 17/06-31/07 27/05-25/09
Praha 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 2.790 2.990
Brno 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 3.050 3.190
Benešov 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 ----- -----
České Budějovice 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 2.990 3.190
Hradec Králové 2.250 2.350 2.450 2.550 2.850 3.090 3.190 
Chomutov 2.290 2.390 2.490 2.550 2.850 ----- -----
Jihlava – Pávov 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 ----- -----
Kladno 2.190 2.290 2.390 2.490 2.790 ----- -----
Liberec 2.250 2.350 2.450 2.550 2.850 3.090 -----
Mladá Boleslav 2.190 2.290 2.390 2.490 2.790 ----- 3.190
Most 2.250 2.350 2.450 2.550 2.850 3.090 -----
Olomouc 2.190 2.290 2.390 2.490 2.890 ----- -----
Ostrava 2.390 2.390 2.490 2.590 2.890 ----- -----
Pardubice 2.250 2.350 2.450 2.550 2.850 3.090 3.190
Písek 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 ----- -----
Plzeň 2.190 2.290 2.390 2.550 2.850 2.790 2.990
Poděbrady 2.190 2.290 2.390 2.490 2.790 ----- 3.190
Prostějov 2.190 2.290 2.390 2.490 2.890 ----- -----
Příbram – Dubenec 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 ----- -----
Slaný 2.190 2.290 2.390 2.490 2.790 ----- -----
Tábor 1.990 2.090 2.190 2.290 2.590 ----- -----
Teplice 2.250 2.350 2.450 2.550 2.850 3.090 -----
Ústí nad Labem 2.250 2.350 2.450 2.550 2.850 ----- -----
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HOTEL PANORAMA*** – GARDA/COSTERMANO
Vzdálenost z Prahy/Brna: 795 km/855 km. dálnice a22, výjezd affi/lago di Garda Sud.
hotel je umístěný v kopci nad městečkem Garda, cca 18 km od Gardalandu, a má krásný panoramatický výhled.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, klimatizací (červenec, srpen), telefonem, tv, trezorem a balkónem.
Vybavení hotelu: recepce, bar, restaurace, výtah, parkoviště, bazén, úschovna zavazadel.

 Cena za pokoj a noc s polopenzí
Termín Dvoulůžkový Třílůžkový
A) 29/03-04/05 • 10/09-30/10 2.100 3.000
B) 04/05-16/07 • 27/08-10/09 2.300 3.100

HOTEL BARETA*** – Caldiero di Verona
Vzdálenost z Prahy/Brna: 830 km/815 km. dálnice a4, výjezd verona est.
hotel se nachází u hlavní dálnice spojující Benátsko s Milánem a je vzdálený cca 20 km od historické verony.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, telefonem, fénem, klimatizací, tv, připojením na internet WiFi a minibarem.
Vybavení hotelu: recepce, bar, restaurace, výtah, konferenční místnost, parkoviště, garáže, připojení k internetu WiFi.

 Cena za pokoj a noc se snídaní
Termín Dvoulůžkový Třílůžkový
a) 01/04-31/10 2.100 2.800

ART HOTEL MIRANO*** – Benátky/Mestre
Vzdálenost z Prahy/Brna: 780 km/715 km. dálnice a4, výjezd Spinea.
Menší hotel se nachází poblíž Mestre v části Mirano, odkud se pohodlně dostane do centra Benátek. 
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, tv, telefonem, klimatizací a připojení na internet WiFi.
Vybavení hotelu: recepce, bar, výtah, připojení na internet WiFi, restaurace, parkoviště.

 Cena za pokoj a noc se snídaní
Termín Dvoulůžkový Třílůžkový
a) 01/04-31/10 1.600 2.200

BOLOGNA LIVING PLACE**** – Bologna/Villanova di Castenaso 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 920 km/885 km. dálnice a14, výjezd Bologna/S. lazzaro.
pěkný hotel se nachází cca 2 km od dálničního sjezdu a 20 minut jízdy autem od letiště. historické centrum Bologne je vzdáleno asi 7 km.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, klimatizací, telefonem, tv, minibarem a připojením na internet WiFi.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, společná zahrada, výtah, bazén, tenisové kurty, parkoviště.

 Cena za pokoj a noc se snídaní
Termín Dvoulůžkový Třílůžkový
a) 01/03-31/10 1.600 2.100

HOTEL COLUMBUS*** – Florencie
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1.040 km/990 km. dálnice a1, výjezd Firezne Sud.
hotel necelé 2 km od historického centra Florencie a asi 5 km od dálničního sjezdu. 
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, tv, telefon, klimatizací.
Vybavení hotelu: recepce, bar, restaurace, výtah, připojení na internet WiFi, parkoviště.

 Cena za pokoj a noc se snídaní
Termín Dvoulůžkový Třílůžkový
A) 01/04-01/07 • 01/09-31/10 2.850 3.650
B) 01/07-01/09 1.990 2.850

HOTEL SCHEPPERS*** – Řím
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1.310 km/ 1.255 km. Městský okruh a90, výjezd Firenze/roma Centro.
pohodlný hotel se nachází nedaleko sjezdu z městského okruhu a zároveň pouhých 5 km od historického centra Říma.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, klimatizací, telefonem, tv.
Vybavení hotelu: recepce, bar, restaurace, výtah, připojení na internet WiFi, parkoviště.

 Cena za pokoj a noc se snídaní
Termín Dvoulůžkový Třílůžkový
A) 01/04-01/07 • 06/09-31/10 2.450 2.950
B) 01/07-06/09 1.700 2.300

Zajišťujeme také ubytování při vašich dlouhých cestách do itálie.  
Níže uvedené ceny jsou platné pro klienty, kteří u nás mají objednaný i pobyt. Ostatní zájemci platí navíc jednorázový manipulační poplatek 400,- Kč za objednávku.

NA VYŽÁDÁNÍ DÁLE NABÍZÍME:

• ubytování v hotelích téměř ve všech místech v Itálii • ubytování při Vašich služebních cestách • speciální ceny pro skupiny
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150 m BAZÉN

EUROTIP

Cestovní pojištění

vzdálenost od nejbližší pláže / břehu jezera

ubytovací kapacita nabízí slevu nebo jiné 
zvýhodnění

možnost pevného či WiFi připojení na internet 
(zdarma či za poplatek)

možnost pobytu se zvířetemplážový servis v ceně pobytu nebo za povinný 
příplatek

klimatizace v ceně nebo za příplatek ubytovací kapacita doporučená Ck

ubytovací kapacita je vybavena bazénemk ubytovací kapacitě/do letoviska lze využít 
autobusovou dopravu

Jediné cestovní 
pojištění bez limitů

Zabalila osmery boty.   
Jen tyhle ne... 

Paradox? Proto jsme tu my.

Dny dospělí 15-70 let děti do 15 let osoby nad 70 let

do 10 dnů 218 109 436

do 17 dnů 370 185 740

 do 24 dnů 516 258 1.032

allianz cestovní pojištění 

• neomezené krytí léčebných výloh  
• úrazové pojištění
• pojištění zavazadel
• odpovědnost za škodu
• doplňkové asistenční služby
•  pojištění stornovacích poplatků (lze uzavřít i samostatně, 

sazba 2,5% z ceny zájezdu)

sazebník – evropa kromě čr, se stornem 15.000 kč

Další sazby pojištění (s vyšším stornem) obdržíte na vyžádání v CK

Cestovní pojištění či samostatné pojištění storna je nutno uzavřít při podpisu Smlouvy o zájezdu/Závazné přihlášky. Pojištěním storna se rozumí pojištění stornova-
cích poplatků do výše 80 % (20 % je spoluúčast zákazníka). Nárok na pojistné plnění vzniká pouze při zrušení zájezdu ze závažných důvodů (nemoc, hospitalizace, 
ztráta zaměstnání, apod.). Vyžádejte si přesné znění pojistných podmínek u vašeho prodejce.



severní itálie

VENETO   
Benátsko, území někdejší Benátské republiky, rozprostírá se na severovýchodě pádské nížiny, od dolního toku řeky pád až po Benátské alpy. na západě 
ho ohraničuje lago di Garda a údolí řeky Mincio, na východě Jaderské moře, jehož pobřeží je rovinaté se spoustou dlouhých písečných pláží. Centrem 
oblasti jsou Benátky, jedinečné město postavené v benátské laguně na 118 ostrovech a protkané stovkou kanálů. Jejich břehy spojuje kolem 400 většinou 
kamenných mostů. Za shlédnutí stojí i další stará města jako padova,verona a vicenza.  

LIGURIE   
rozkládá se na jižních svazích horského oblouku kolem Janovského zálivu, od ligurských alp na západě až po ligurské apeniny na východě. riviera se dělí na 
dvě části – západní pobřeží, zvané riviera di ponente , je úzký pruh pobřežní nížiny, táhnoucí se až přes francouzskou hranici, od Janova po San remo. východní 
pobřeží - riviera di levante – se vyznačuje členitějším pobřežím svažujícím se příkře do moře, od Janova po přístav la Spezia, s velkým množstvím známých 
letovisek jako je například Sestri levante a míst jako národní park Cinque terre (překrásné členité pobřeží s útesy padajícími strmě do moře, mezi kterými jsou 
na téměř nepřístupných místech terasovitě vystavěna městečka jako riomaggiore). Mezi oběmi částmi ligurie leží hlavní město regionu a největší přístav  
– Janov. pobřeží je nazýváno "květinovou riviérou", protože ligurie je proslulá pěstováním květin na výrobu vonných esencí.  

FRIULI - VENEZIA GIULIA   
nejseverovýchodnější italský kraj, který je oblíbeným turistickým cílem, sousedí na severu s rakouskem a na východě se Slovinskem. v severní části 
se táhnou karnské alpy a na východě se rozkládá římské město aquileia a rušný jadranský přístav terst, který je i hlavním městem tohoto kraje. Mezi 
zajímavá místa patří udine a kdysi nádherné římské město aquileia.  

LAGO DI GARDA   
Se svoji rozlohou 370 km2 je největším ze sevoroitalských jezer ledovcového původu a tvoří přírodní hranici tří regionů: trentina na severu, lombardie 
na západě a veneta na jihovýchodě. Oblast jezera Garda je proslulá svou nezapomenutelnou přírodní scenérií, malebnými městečky a nepřeberným 
množstvím sportovních aktivit (cyklistika, horolezectví, windsurfing,…). Severní část jezera je fjordovitě úzká, obklopená vysokými horami, které brání 
přílivu chladného vzduchu ze severu, díky čemuž je zde velice příznivé klima pro jarní a podzimní dovolenou. v letních měsících je tu díky cirkulaci 
vzduchu, velmi příjemné klima a ideální podmínky pro vyznavače windsurfingu. Směrem k jihu se jezero rozšiřuje a krajina se otevírá do pádské nížiny.  
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LIGNANO
lignano je jedno z nejvyhledávanějších středisek regionu, které se rozkládá na poloostrově omývaném z jihu a východu Jaderským mořem a ze severu vodami Maranské 
laguny. 8 km písčité prostorné pláže mírně se svažující do moře z něj tvoří jedno z nejoblíbenějších středisek severního Jadranu. děti potěší místní aquapark aquasplash, zábavný park
Gulliverlandia a lunapark. letovisko je rozděleno do tří částí: 
Sabbiadoro – nejrušnější lokalita s množstvím hotelů a residencí, centrum denní i noční zábavy s množstvím obchůdků, restaurací a kaváren a barů. 
Pineta – oddělená od Sabbiadora piniovým hájem, byla první rezidenční zónou lignana, pro niž jsou charakteristické nižší budovy ponořené do zeleně. 
Riviera – nejklidnější čtvrť lignana, se svými uličkami obklopenými zelení je ideálním místem pro strávení klidné rodinné dovolené. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 760 km/680 km.

friuli venezia giulia
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RIVIERA

6
2

5

1 3

4

7

10

8

9

17
18

11

15

13

16
12

14

LIGNANO

PINETA
SABBIADORO

Viale Europa

Lungomare TriesteLungomare Kechler

Lungomare Riccardo

Viale delle Term
e

Vi
al

e 
Eu

ro
pa

Casa Bianca Tagliam
ento

LIGNANO RIVIERA:
1 hotel Old river***
2 residence althea
3 residence la Meridiana
4 residence ruBin
5 residence ShakeSpeare
6 villa MariSa

LIGNANO PINETA:
 7   hotel aliSei***
 8   villa luiSa
 9   villa rOSanna
10 villaggio parCO heMinGWaY

LIGNANO SABBIADORO:
11 residence CriStallO   
12 residence GaBY   
13 residence luCia  
14 residence OliMpO

15 residence park
16 villa GuGlielMO a anna
17 villaggio Camping SaBBiadOrO***
18 villaggio lOS nidOS****

RESIDENCE OLIMPO  lIgNANO SAbbIADOrO

Cena za apartmán a týden

Popis: moderní residence se skládá ze tří čtyřpatrových ubytovacích bloků s ob-
chody v  přízemí, leží u jachtového přístavu v  samém cípu lignano Sabbiadoro. 
apartmány jsou vybaveny tv, typ Bilo 4 navíc klimatizací.
Mono pro 3/4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími 
dvoulůžky, koupelna, terasa.
Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským kou-
tem, ložnice se 2-3 lůžky, koupelna, terasa, klimatizace (pouze v Bilo 4).

Trilo pro 7 osob: ložnice, pokoj se 3 lůžky, koupelna, terasa, v patře obytná míst-
nost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, terasa.
Vybavení a služby:  výtah, parkoviště. využívání služeb v „Sporting Club“ (bazén, 
dětský koutek, sleva 50% na posilovnu).
Vzdálenost od pláže: 400 m. 
Pláž: písek.  
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN400 m
16%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení a ručníky, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, využívání bazénu ve 
Sporting Clubu.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: výměna povlečení € 7,80 za osobu, výměna ručníků € 6,80 za osobu, přistýlka 
není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Mono 3 Mono 4 Bilo 4 Bilo 5 Trilo 7
30/04-07/05 • 17/09-01/10 5.620 5.830 7.290 7.290 9.580
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.250 6.660 8.330 8.330 11.100
14/05-18/06 8.750 9.160 11.250 11.450 15.200
18/06-25/06 10.200 10.830 13.330 13.540 17.910
25/06-02/07 11.870 12.500 15.410 15.620 20.620
02/07-09/07 12.500 15.680 16.450 16.660 21.870
09/07-16/07 • 20/08-27/08 14.990 15.830 19.580 19.780 26.100
16/07-30/07 15.620 16.660 20.410 20.830 27.280
30/07-06/08 16.450 17.490 21.450 21.870 28.740
06/08-20/08 17.280 18.310 22.490 22.910 30.200
27/08-03/09 11.100 11.660 14.370 14.580 19.160
03/09-10/09 7.100 7.500 9.370 9.370 12.290

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%
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VILLAGGIO CAMPING SABBIADORO***  lIgNANO SAbbIADOrO

Cena za mobilhome a týden

Popis: příjemný turistický komplex situovaný na klidném místě v  piniovém 
háji oblasti lignano Sabbiadoro. Skládá se ze dvou částí oddělených silnicí 
a  nabízí velké množství aktivit pro děti. v blízkosti se nachází zábavný park 
parco Junior a oblíbený lunapark. Sousedí s námi nabízeným villaggiem los 
nidos.
Mobilhome S pro 4 osoby: ložnice, pokojík s palandou, koupelna, terasa 
s kuchyňským koutem, ventilátor, veranda.
Mobilhome G pro 5 osob: ložnice, pokojík s palandou a lůžkem, koupelna, 
terasa s kuchyňským koutem, ventilátor, veranda.

Mobilhome L pro 4 osoby: obytná část s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 
2  lůžky, koupelna, klimatizace, veranda. Možnost 5. a 6. lůžka na vyžádání za poplatek.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, pizzerie, 3 bazény (pro dospělé 
s vířivkou, pro děti a plavecký), tenisové kurty, půjčovna kol (za poplatek), plá-
žový volejbal, stolní tenis, sluneční terasa, obchod, tabák, animace pro děti, 
společná prádelna, internetový koutek, připojení na internet WiFi) za popla-
tek, soukromá pláž.
Vzdálenost od pláže: 350 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata (za poplatek).

VILLAGGIO LOS NIDOS**** lIgNANO SAbbIADOrO

Cena za apartmán/bungalov a týden

Popis: velmi pěkné villaggio obklopené zelení v centrální části lignano Sabbiadoro, 
pouze pár kroků od centra a zároveň nedaleko pláže. Skládá se z moderně zařízených 
přízemních bungalovů s uzavřenou předzahrádkou a z třípatrové apartmánové budo-
vy. všechny apartmány i bungalovy mají vlastní vchod, jsou vybaveny klimatizací, tv, 
mikrovlnkou a na terase nebo předzahrádce mají vždy svůj krb a zahradní nábytek.
Bilo A pro 4 osoby: 2. patro; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, pokoj s palandou a balkónem, koupelna, terasa. 
Bilo B/C pro 4 osoby: přízemí nebo 1. patro; obytná místnost s kuchyňským koutem 
a rozkládacím dvoulůžkem, ložnice, koupelna, terasa (B) nebo předzahrádka (C).  

Bungalov pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj s pa-
landou, koupelna, předzahrádka. k dispozici navíc: fén, parkovací místo u bungalovu a 
plážový servis. v bungalovu jsou místnosti kromě koupelny odděleny příčkou o  výšce 
2,20 m (nedosahuje do stropu). Možnost 5. lůžka na vyžádání za poplatek.
Vybavení a služby: bar, restaurace, připojení na internet WiFi (zdarma), parkoviště, 
bazén pro děti a dospělé, vířivka, dětské hřiště, tenisové kurty, posilovna, animace, 
miniklub, plážový volejbal, půjčovna kol, soukromá pláž.
Vzdálenost od pláže: 350 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 50.

BAZÉN

BAZÉN

350 m

350 m

EUROTIP

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, povlečení a ručníky, klimatizaci, využívání bazénu, animační programy, 1 parkovací místo, plážový servis (pouze Bungalov).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 150. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 35-100 (jinak musí být proveden klienty), postýlka € 42 za 
týden, přistýlka v Bilo B/C nebo v bungalovu € 49–105 za týden (dle období), půjčovna kol € 35 za týden.

Cena obsahuje: spotřeby vody, plynu a elektřiny, povlečení s týdenní výměnou, využívání bazénů, 1 parkovací místo, klimatizace (pouze v Mobilhomu l).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 15 (jinak musí být proveden klienty), půjčovna kol € 2,50 za 
hodinu (€ 5 za půl dne, € 9 za celý den), připojení na internet WiFi € 2 za hodinu, přistýlka v typu l € 45-100 za týden (dle období).

Termín Bilo A4 Bilo B4 Bilo C4 Bungalov 4
26/03-14/05 • 10/09-17/09 11.250 13.120 14.790 17.700
14/05-18/06 • 03/09-10/09 13.740 16.100 18.120 20.410
18/06-02/07 • 27/08-03/09 19.780 23.120 25.990 29.360
02/07-06/08 • 20/08-27/08 24.990 29.360 32.900 37.490
06/08-20/08 28.320 33.320 37.490 41.860

Termín Mobilhome S Mobilhome G Mobilhome L
26/03-30/04 • 17/09-01/10 9.130 11.190 13.780
30/04-07/05 11.110 12.990 15.840
07/05-25/06 13.100 14.810 17.910
25/06-02/07 • 27/08-10/09 15.270 17.280 20.890
02/07-06/08 • 20/08-27/08 20.890 23.300 28.130
06/08-13/08 25.990 28.530 33.740
13/08-20/08 24.150 26.660 31.770
10/09-17/09 11.720 13.660 16.760
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CZRESIDENCE PARk lIgNANO SAbbIADOrO

Cena za apartmán a týden

Popis: prázdninový komplex s bazénem a zahradou, nachází se v centrální části leto-
viska hned vedle oblíbeného dětského zábavného parku parco Junior. Skládá se ze tří 
residenčních budov rozmístěných okolo bazénu. apartmány jsou vybaveny klimatizací 
a tv.  vhodné ubytování pro rodiny s dětmi. velmi žádaná kapacita, doporučujeme 
včasnou rezervaci.
Bilo B pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, koupelna, terasa, klimatizací.
Bilo B2 pro 4 osoby: stejný jako apartmán Bilo B4 pouze v přízemí s verandou 
zahrádkou, klimatizací.

Trilo C pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice se 3 lůžky, pokoj 
s palandou, koupelna, veranda, zahrádka, klimatizace.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice se 3 lůžky, pokoj 
s palandou, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: výtah, zahrada, bazén pro dospělé, bazén pro děti, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 550 m. 
Pláž: písek. 
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN550 m
16%  

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE CRISTALLO  lIgNANO SAbbIADOrO

Popis: třináctipatrová residence složená ze dvou propojených budov 
stojí přímo u plážové promenády v lignano Sabbiadoro. v přízemí se 
nachází restaurace s pizzerií, malý obchod s potravinami, prostorná 
hala s recepcí a výtahy. ve velké zahradě se vzrostlými piniemi je klien-
tům k dispozici bazén pro dospělé a bazén pro děti. všechny apartmá-
ny jsou vybaveny tv a kávovarem. 
Mono A1 pro 3 osoby: stejný jako Mono a3 navíc s klimatizací.
Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a ku-
chyňským koutem, ložnice se 2-3 lůžky, koupelna, balkón.
Bilo B1 pro 4/5 osob: stejný jako Bilo B4/5 navíc s klimatizací.
Trilo  C pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a 
kuchyňským koutem, ložnice, pokoj se dvěma lůžky nebo palandou,  
koupelna, balkón.
Quadri D pro 7 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložni-
ce, pokojík s palandou, pokojík s palandou a lůžkem, koupelna, balkón.
Vybavení a služby:  výtah, zahrada, bazén pro dospělé, bazén pro 
děti, parkoviště (do vyčerpání míst).
Vzdálenost od pláže: 20 m.  
Pláž: písek.  
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN20 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), využívání bazénu, plážový servis, klimatizace (je-li jí 
apartmán vybaven).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,80 za osobu a výměnu, ručníky € 6,80 za osobu a výměnu, 
přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), využívání bazénu, plážový servis, klimatizací (je-li jí 
apartmán vybaven).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,80 za osobu a výměnu, ručníky € 6,80 za osobu a výměnu, 
přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

EUROTIP

Termín Bilo B4 Bilo B2-4 Trilo C5 Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-01/10 7.290 7.710 9.370 9.580
07/05-14/05 •10/09-17/09 8.330 8.750 10.620 10.830
14/05-21/05 11.450 12.100 14.580 14.990
21/05-18/06 12.500 13.120 15.830 16.240
18/06-25/06 14.580 15.200 18.530 18.950
25/06-02/07 16.660 17.490 20.990 21.660
02/07-09/07 17.700 18.530 22.490 23.120
09/07-16/07 • 20/08-27/08 19.780 20.620 24.990 25.820
16/07-30/07 20.620 21.660 26.240 27.070
30/07-06/08 21.660 22.910 27.700 28.530
06/08-20/08 22.700 23.950 28.950 29.780
27/08-03/09 15.620 16.240 19.780 20.410
03/09-10/09 10.410 10.830 13.120 13.540

Termín Mono A3 Mono A1-3 Bilo B4 Bilo B1-4 Bilo B5 Bilo B1-5 Trilo C6 Quadri D7
30/04-07/05 • 17/09-01/10 5.620 5.620 8.330 8.750 8.750 9.160 10.620 11.870
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.250 6.460 9.580 9.990 9.990 10.410 12.100 13.540
14/05-21/05 8.750 8.930 13.120 13.540 13.740 14.160 16.660 18.740
21/05-18/06 9.370 9.790 14.370 14.790 14.990 15.410 18.120 20.410
18/06-25/06 11.100 11.250 16.660 17.280 17.490 18.120 21.240 23.740
25/06-02/07 12.500 12.910 19.160 19.780 19.990 20.620 24.150 27.100
02/07-09/07 13.330 13.740 20.200 21.100 21.290 21.870 25.820 28.740
09/07-16/07 • 20/08-27/08 14.990 15.410 22.700 23.530 23.740 24.370 28.740 32.100
16/07-30/07 15.620 16.100 23.740 24.570 24.780 25.610 30.200 33.740
30/07-06/08 16.450 16.870 24.990 25.820 26.100 27.070 31.860 35.610
06/08-20/08 17.280 17.700 26.240 27.100 27.280 28.320 33.320 37.280
27/08-03/09 11.870 12.100 17.910 18.530 18.740 19.370 22.700 25.410
03/09-10/09 7.910 8.120 11.870 12.290 12.500 12.910 15.200 16.870

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%

16%  



Popis: menší dům s 10 byty se nachází na klidnějším místě jen 300 m od hlav-
ní pěší zóny lignana Sabbiadora. apartmány jsou vybaveny tv, přizemní mají 
terasu, v patře balkón.
Bilo pro 5 osob: obytná místnost s pohovkou a kuchyňským koutem, ložnice 
s manželskou postelí a palandou, koupelna.

Vybavení a služby: parkoviště (do vyčerpání kapacity), připojení na internet 
WiFi (za poplatek).
Vzdálenost od pláže: 400 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 20 za týden.

12

F
r

iu
l

i 
v

e
n

e
Z

ia
 G

iu
l

ia
 

W
W

W
.e

ur
Ot

iM
e.

CZ RESIDENCE GABY  lIgNANO SAbbIADOrO

VILLA GuGLIELMO A ANNA  lIgNANO SAbbIADOrO

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: apartmánový dům v centrální části lignano Sabbiadoro u pěší zóny, 
pár kroků od pláže. u domu je oplocená zahrada, na které je možné parkovat. 
apartmány jsou vybaveny klimatizací a tv.
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s  rozkládacím dvoulůžkem a kuchyň-
ským koutem, koupelna, balkón.
Bilo pro 4 osoby: v přízemí, obytná místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, venkovní posezení. 

Bilo B1 pro 4 osoby: stejný jako Bilo B4 pouze s balkónem.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 50 m. 
Pláž: písek.  
Zvířata: nepovolena.

RESIDENCE LuCIA  lIgNANO SAbbIADOrO

Popis: menší residence v části lignano Sabbiadoro, vhodná především pro kli-
enty, kterým nevadí větší vzdálenost od pláže. klidné místo v blízkosti laguny, 
podél které vede stezka pro pěší a cyklisty. apartmány jsou vybaveny klimati-
zací, tv a mikrovlnkou.
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a manželskou 
postelí, koupelna, balkón.
Bilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: společná zahrada, parkoviště (do vyčerpání míst).
Vzdálenost od pláže: 800 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

800 m

50 m

400 m

16%  

16%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, klimatizaci.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,80 za osobu a výměnu, ručníky € 6,80 za osobu a výměnu, 
přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení s týdenní výměnou.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závě-
rečný úklid € 35. Fakultativní příplatky: klimatizace (na vyžádání) € 25 za týden, postýlka 
€ 20 za týden, připojení na internet WiFi € 20 za týden (nutno objednat již při rezervaci).

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, klimatizaci.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,80 za osobu a výměnu, ručníky € 6,80 za osobu a výměnu, 
přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Mono 2 Bilo 4 Bilo B1-4 Trilo 6
30/04-07/05 • 17/09-01/10 4.800 6.870 7.290 8.950
07/05-14/05 • 10/09-17/09 5.450 7.910 8.330 10.200
14/05-21/05 7.500 10.830 11.250 13.950
21/05-18/06 8.150 11.660 12.290 15.200
18/06-25/06 9.590 13.740 14.370 17.700
25/06-02/07 10.830 15.620 16.450 20.200
02/07-09/07 11.660 16.660 17.490 24.150
09/07-16/07 • 20/08-27/08 12.910 18.530 19.580 23.950
16/07-30/07 13.540 19.370 20.410 25.200
30/07-06/08 14.370 20.410 21.450 26.660
06/08-20/08 14.990 21.450 22.490 27.910
27/08-03/09 10.200 14.580 15.410 18.950
03/09-10/09 6.870 9.790 10.200 12.700

Termín Bilo 5
30/04-28/05 • 03/09-24/09 5.780
28/05-11/06 8.100
11/06-25/06 • 27/08-03/09 10.120
25/06-02/07 • 20/08-27/08 10.820
02/07-06/08 11.550
06/08-20/08 15.890

Termín Mono 2 Bilo 5
30/04-07/05 • 17/09-01/10 4.370 5.620
07/05-14/05 • 10/09-17/09 5.000 6.460
14/05-18/06 6.870 8.950
18/06-25/06 8.120 10.620
25/06-02/07 9.370 12.080
02/07-09/07 9.990 12.910
09/07-16/07 • 20/08-27/08 11.870 15.410
16/07-30/07 12.500 16.090
30/07-06/08 13.120 16.870
06/08-20/08 13.740 17.700
27/08-03/09 8.750 11.250
03/09-10/09 5.620 7.290

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%
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CZHOTEL ALISEI*** LigNaNo PiNeta

Cena za osobu a týden

Popis: příjemný rodinný hotel s bazénem v části lignano pineta. nachází se v 
blízkosti parku hemingway a přibližně 600 m od pláže.
Pokoje:  s vlastním příslušenstvím, klimatizací, fénem, telefonem, trezorem, tv 
a balkónem.
Stravování: snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr z menu, zeleninový 
bufet. nápoje nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, bazén s vířivkou, tv míst-
nost, dětský koutek, internet point, připojení na internet WiFi (u recepce, zdar-
ma), soukromá pláž (plážový servis zahrnutý v ceně), parkoviště (do vyčerpání 
kapacity), půjčovna kol (omezený počet).
Vzdálenost od pláže:  600 m.
Pláž:  písek.
Zvířata:  jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 56 za týden.

BAZÉN600 m

VILLAGGIO PARCO HEMINGWAY LigNaNo PiNeta

Cena za apartmán a týden

Popis: komplex se nachází v klidné zóně lignano pineta, u stejnojmenného 
parku plného vzrostlých stromů, s hřištěm pro děti a fitness okruhem. Je slo-
žen z dvoupatrových domků obklopených zahradou s bazénem. apartmány 
jsou vybaveny klimatizací, připojením na internet WiFi, tv, kávovarem, mikro-
vlnkou a trezorem. 
Bilo 2H pro 4 osoby: první patro; dvoupodlažní. Obytná místnost s rozkláda-
cím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, koupelna, balkón, ve druhém patře 
ložnice, koupelna.
Bilo 5H pro 5 osob: zvýšené přízemí. Obytná místnost s rozkládacím dvou-
lůžkem a kuchyňským koutem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón.
Bilo H4 pro 4 osoby: zvýšené přízemí. Obytná místnost s rozkládacím dvou-
lůžkem a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, balkón.
Bilo H5 pro 5 osob: zvýšené přízemí; dvoupodlažní. Obytná místnost s roz-

kládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, koupelna balkón. ložnice se 3 
lůžky ve sníženém přízemí. 
Trilo pro I6 pro 6 osob: první patro; dvoupodlažní. Obytná místnost s roz-
kládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, balkón; 
v druhém patře ložnice, koupelna.
Trilo pro I7 pro 7 osob: první patro; dvoupodlažní. Obytná místnost s rozklá-
dacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, pokoj se 3 lůžky, koupelna, balkón; 
v druhém patře ložnice, koupelna.
Vybavení a služby: bazén pro dospělé, bazén pro děti, zahrada, parkoviště, 
společná pračka, připojení na internet WiFi (1 připojení na apartmán). 
Vzdálenost od pláže: 900 m.  
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 20 za týden.

BAZÉN900 m

Slevy: 1. dítě 0/2 roky - zdarma, 2. dítě 0/2 roky - 50%, 3. a 4. lůžko děti 3/5 let - 50%, děti 
6/11 let - 30%, 3. a 4. lůžko ostatní - 10%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení s týdenní výměnou, využívání bazénu (v provozu 15.5. - 15.9.), 1 parkovací místo na apartmán, klimatizaci, 1 připojení 
na internet WiFi.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 35. Fakultativní příplatky: postýlka € 20 za týden.

Termín Polopenze Plná penze
30/04-28/05 • 03/09-17/09 8.740 10.420
28/05-04/06 9.240 10.920
04/06-09/07 • 27/08-03/09 10.250 11.930
09/07-06/08 • 20/08-27/08 11.260 12.940
06/08-20/08 15.100 17.250

Termín Bilo H4 / Bilo H5 Bilo 2H Bilo 5H Trilo I6 Trilo I7
30/04-28/05 • 03/09-24/09 6.480 7.210 7.490 8.930 9.420
28/05-11/06 8.750 9.310 9.770 11.130 11.900
11/06-25/06 • 27/08-03/09 11.130 11.870 12.320 14.350 15.370
25/06-02/07 • 20/08-27/08 13.370 14.180 14.630 16.990 18.200
02/07-06/08 15.750 16.660 17.220 19.990 21.390
06/08-20/08 19.530 20.900 21.490 25.200 26.950
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CZ VILLA ROSANNA  LigNaNo PiNeta

VILLA LuISA  LigNaNo PiNeta

Cena za apartmán a týden

Popis: menší objekt obklopený zahradou se vzrostlými borovicemi je postavený v 
klidném místě části lignano pineta a asi 800 m od jeho centra. Byty jsou vybaveny 
tv, trezorem a kávovarem. přízemní mají malou verandu, ostatní balkón.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s pohovkou a kuchyňským koutem, ložnice 
se 3 lůžky, koupelna.
Trilo pro 5/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice se 2-3 lůžky, 

pokoj se 3 lůžky, koupelna.
Vybavení a služby:  zahrada, parkoviště, připojení na internet WiFi (za poplatek).
Vzdálenost od pláže: 400 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 20 za týden.

150 m

400 m

RESIDENCE SHAkESPEARE  lIgNANO rIVIErA

Cena za apartmán a týdenPopis: moderní čtyřpatrová residence v nejklidnější zóně letoviska v části lignano 
riviera. nejbližší obchody se nacházejí ve vzdálenosti 300 m. apartmány byly ne-
dávno zcela zrekonstruovány a vybaveny novým nábytkem, klientům je k dispozici 
tv, kávovar a klimatizace. 
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím dvou-
lůžkem a lůžkem, koupelna, balkón.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, koupelna, balkón.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, bazén, parkoviště (do vyčerpání míst), připojení na 
internet WiFi (za poplatek). 
Vzdálenost od pláže: 400 m. Pláž: písek.  
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 20 za týden.

BAZÉN400 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení s týdenní výměnou, 1 par-
kovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závě-
rečný úklid € 35. Fakultativní příplatky: klimatizace (na vyžádání) € 25 za týden, postýlka 
€ 20 za týden, připojení na internet WiFi € 20 za týden (nutno objednat již při rezervaci).

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu (01.06. - 10.09.), 
povlečení s týdenní výměnou.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závě-
rečný úklid € 35. Fakultativní příplatky: klimatizace (na vyžádání) € 25 za týden, postýlka 
€ 20 za týden, připojení na internet WiFi € 20 za týden (nutno objednat již při rezervaci).

Termín Bilo 4 Trilo 5/6
30/04-28/05 • 03/09-24/09 5.390 6.790
28/05-11/06 7.560 9.490
11/06-25/06 • 27/08-03/09 10.120 11.550
25/06-02/07 • 20/08-27/08 11.690 13.900
02/07-06/08 13.300 16.280
06/08-20/08 15.890 21.670

Termín Mono 3 Bilo 4
30/04-28/05 • 03/09-24/09 4.900 6.440
28/05-11/06 6.440 7.770
11/06-25/06 • 27/08-03/09 8.400 10.120
25/06-02/07 • 20/08-27/08 9.560 11.690
02/07-06/08 11.270 13.790
06/08-20/08 14.350 17.400

Cena za apartmán a týdenPopis: příjemná vila s 9 apartmány postavená na okraji čtvrti lignano pineta a ne-
daleko pláže. apartmány v přízemí mají malou předzahrádku, apartmány v patře 
balkón. všechny jsou vybaveny tv, trezorem a kávovarem. velice zajímavá cenová 
nabídka vzhledem k pozici ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s pohovkou a kuchyňským koutem, ložnice 
se 3 lůžky, koupelna.
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj se 3 lůž-
ky, koupelna.
Vybavení a služby:  zahrada, parkoviště, připojení na internet WiFi (za poplatek). 
Vzdálenost od pláže: 150 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 20 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení s týdenní výměnou, 1 par-
kovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závě-
rečný úklid € 35. Fakultativní příplatky: klimatizace (na vyžádání) € 25 za týden, postýlka 
€ 20 za týden, připojení na internet WiFi € 20 za týden (nutno objednat již při rezervaci).

Termín Bilo 4 Trilo 5
30/04-28/05 • 03/09-24/09 6.790 8.120
28/05-11/06 8.930 11.380
11/06-25/06 • 27/08-03/09 11.550 14.460
25/06-02/07 • 20/08-27/08 13.160 16.100
02/07-06/08 14.810 17.780
06/08-20/08 17.360 24.640
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CZ

Cena za apartmán a týden

Popis: příjemná vilka s pouhými 4 apartmány a vlastní zahrádkou. nachází se na 
klidném místě v části lignano riviera a nabízí ubytování v nově zrekonstruova-
ných apartmánech situovaných v přízemí a v 1. patře a vybavených tv, trezorem 
a klimatizací. v blízkosti residence se nachází obchůdky, restaurace a supermarket. 
ideální pro strávení klidné rodinné dovolené.

Trilo C pro 7 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 3 lůžky, koupelna, balkón nebo terasa.
Vybavení a služby: zahrada, parkovací stání.
Vzdálenost od pláže: 500 m. Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

VILLA MARISA  lIgNANO rIVIErA 500 m
16 %  

RESIDENCE ALTHEA  lIgNANO rIVIErA

Popis: pětipatrový apartmánový dům s bazénem se nachází na klidném mís-
tě, u přístavu jachet Marina uno v lignano riviera. apartmány jsou vybaveny 
klimatizací a tv.
Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s rozkládacím  dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, terasa. 
Vybavení a služby: výtah, bazén pro dospělé, bazén pro děti, parkoviště (do 
vyčerpání míst). 
Vzdálenost od pláže: 600 m.   Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN600 m
16%  

RESIDENCE RuBIN  lIgNANO rIVIErA

Cena za apartmán a týdenPopis: residenční komplex s  bazénem, skládá se ze dvou čtyřpatrových budov 
situovaných okolo bazénu. nachází se v klidné a zelené části lignano riviera, ne-
daleko od pláže a obchodů. všechny apartmány jsou moderně zařízeny a vybaveny 
tv, kávovarem a klimatizací (za příplatek). 
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím dvou-
lůžkem a lůžkem, koupelna, balkón. 
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, koupelna, balkón.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, pokoj s palandou, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, bazén, parkoviště (do vyčerpání míst), společná za-
hrada, připojení na internet WiFi (za poplatek).
Vzdálenost od pláže: 200 m. Pláž: písek.   
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 20 za týden.

BAZÉN200 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, klimatizaci.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,80 za osobu a výměnu, ručníky € 6,80 za osobu a výměnu, 
přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí 
klienti nebo za poplatek € 40-80), využívání bazénu, plážový servis, klimatizaci.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakul-
tativní příplatky: povlečení € 7,80 za osobu a výměnu, ručníky € 6,80 za osobu a výměnu, 
přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu (01.06. - 10.09.), 
povlečení s týdenní výměnou.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závě-
rečný úklid € 35. Fakultativní příplatky: klimatizace (na vyžádání) € 25 za týden, postýlka 
€ 20 za týden, připojení na internet WiFi € 20 za týden (nutno objednat již při rezervaci).

Termín Trilo C7
30/04-07/05 • 17/09-24/09 8.540
07/05-14/05 • 10/09-17/09 9.790
14/05-18/06 13.510
18/06-25/06 16.100
25/06-02/07 18.330
02/07-09/07 19.580
09/07-16/07 • 20/08-27/08 23.320
16/07-30/07 24.370
30/07-06/08 25.610
06/08-20/08 26.860
27/08-03/09 17.100
03/09-10/09 11.100

Termín Bilo 4 Bilo 5
30/04-07/05 • 17/09-24/09 6.100 6.460
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.870 7.290
14/05-18/06 9.580 9.990
18/06-25/06 11.250 11.660
25/06-02/07 12.910 13.540
02/07-09/07 13.740 14.370
09/07-16/07 • 20/08-27/08 16.240 17.100
16/07-30/07 17.100 17.910
30/07-06/08 18.120 18.950
06/08-20/08 18.950 19.780
27/08-03/09 12.100 12.700
03/09-10/09 7.710 8.120

Cena za apartmán a týden

Termín Mono 3 Bilo 4
30/04-28/05 • 03/09-24/09 5.460 7.770
28/05-11/06 7.630 9.170
11/06-25/06 • 27/08-03/09 9.590 11.590
25/06-02/07 • 20/08-27/08 11.100 13.150
02/07-06/08 12.990 15.440
06/08-20/08 16.100 18.900

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%

EUROTIP
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RESIDENCE LA MERIDIANA  lIgNANO rIVIErA

Cena za apartmán a týden

Popis: příjemná apartmánová residence v těsné blízkosti pláže i centra lig-
nano riviera. klientům je k dispozici velká zahrada s bazénem pro dospělé 
a  bazénem pro děti. apartmány jsou vybaveny klimatizací, tv, mikrovlnkou 
a kávovarem.
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem, lůžkem a 
kuchyňským koutem, koupelna, terasa.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 

koutem, ložnice, koupelna, terasa.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem,  ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: výtah, zahrada, bazén.
Vzdálenost od pláže: 50 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

50 m
16%  

Cena za osobu a týden

Popis: příjemný rodinný hotel v části lignano riviera, nedaleko od pláže v zelené 
a klidné lokalitě blízko přístavu jachet Marina uno. klientům je k dispozici bazén 
a na střeše hotelu velká sluneční terasa s lehátky, odkud je krásný panoramatický 
výhled na moře a piniové háje. restaurace a vstupní hala prošly v roce 2013 rekon-
strukcí. výhodná cenová nabídka pro děti do 14 let.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, satelitní tv, klimatizací, 
trezorem a balkónem. 

Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře vý-
běr z menu, zeleninový bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, bazén, připojení na internet WiFi 
(u recepce, zdarma), společenská místnost s tv, výtah, dětský koutek, půjčovna 
kol (zdarma, omezený počet), parkoviště. 
Vzdálenost od pláže: 150 m. Pláž: písek. 
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

HOTEL OLD RIVER***  lIgNANO rIVIErA BAZÉN150 m

Slevy: 3. a 4. lůžko děti 0/3 roky - zdarma (postýlka na vyžádání zdarma), 3. a 4. lůžko děti 4/14 let - 50%, 3. a 4. lůžko ostatní - 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

BAZÉN

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), využívání bazénu, plážový servis, klimatizaci.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,80 za osobu a výměnu, ručníky € 6,80 za osobu a výměnu, 
přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Snídaně Polopenze Plná penze
30/04-09/07 • 03/09-24/09 9.800 10.990 12.250
09/07-06/08 10.540 12.740 13.970
06/08-27/08 11.270 13.970 15.190
27/08-03/09 10.640 12.710 13.930

Termín Mono 3 Bilo 4 Trilo 6
30/04-07/05 • 17/09-01/10 5.830 7.910 9.990
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.660 8.950 11.250
14/05-21/05 9.160 12.290 15.620
21/05-18/06 9.990 13.330 16.870
18/06-25/06 11.660 15.620 19.780
25/06-02/07 13.330 17.700 22.490
02/07-09/07 14.160 18.950 23.950
09/07-16/07 • 20/08-27/08 15.830 20.990 26.860
16/07-30/07 16.660 22.070 28.110
30/07-06/08 17.490 23.320 29.570
06/08-20/08 18.330 24.370 30.990
27/08-03/09 12.500 16.660 21.240
03/09-10/09 8.330 11.100 14.160

Objednej ihned  - sleva 16% na objednávky v období do 02/07 a od 20/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 11% na objednávky v období od 02/07 do 20/08 potvrzené do 31/03/2016

až 16%

EUROTIP



veneto
BIBIONE
Oblíbený turistický cíl mezi terstem a Benátkami, na hranici krajů Friuli-venezia Giulia a veneto. letovisko, rozdělené na tři části - Bibione Spiaggia, lido dei pini 
a pineda. Bibione oslavilo v roce 2006 50. výročí vzniku a neustále se rozvíjí. najdete zde různé možnosti ubytování, mnoho obchodů, kaváren a barů, sportovních 
zařízení, kulturních a společenských akcí (koncerty, výstavy, výlety do okolí). děti určitě potěší místní lunapark a další místní atrakce. pobřeží zde pozvolna klesá do moře, což je 
ideální pro rodiny s dětmi a vodní hry. Bibione má 11 km dlouhou pláž s průměrnou šířkou 30 m. Jsou zde hřiště na volejbal, nohejbal, kopanou, dětské hřiště. Můžete zde najít 
i menší pláže, které poskytují více soukromí. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 760 km/680 km
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Via Baseleghe

Via Baseleghe
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PINEDA
LIDO DEL SOLE

BIBIONE

SPIAGGIA LIDO DEI PINI

Laguna

BIBIONE PINEDA:
1 residence narCiSi
2 residence Splendid a SaliSBurGO

BIBIONE LIDO DEL SOLE:
3 apartmány anGela a pOrdenOne
4 residence BOSChettO
5 villaggio paradiSO

BIBIONE SPIAGGIA:
6  apartmány BriStOl
7  apartmány COluMBuS a ippOCaMpO
8  apartmány delFinO
9  residence helvethia
10  residence laGuna a S. elena Sud
11 residence perla
12 residence tOnin
13 villaggio aZZurrO

BIBIONE LIDO DEI PINI:
14 apartmány atOllO
15 apartmány Marina Grande
16 residence niaGara
17 villaggio delle MeduSe
18 vilky reGina a & B

APARTMÁNY MARINA GRANDE BiBioNe LiDo Dei PiNi

Cena za apartmán a týden

Popis: třípatrová residenční budova v části Bibione lido dei pini, od pláže je 
oddělena pouze parčíkem. apartmány jsou vybaveny tv, trezorem, kávovarem 
a mikrovlnkou.
Mono A pro 2/3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem,  rozkládacím 
dvoulůžkem a lůžkem, koupelna, terasa. apartmán Mono pro 2 osoby byl kom-
pletně zrekonstruován a je navíc vybaven klimatizací.
Mono A1 pro 3 osoby: stejný jako Mono a2/3 navíc s klimatizací.
Bilo B pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice se 2/3 lůžky, koupelna, terasa. 
Bilo B2 pro 5 osob: stejný jako Bilo 5 pouze s klimatizací.

Trilo C pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, pokoj s rozkládacím 
dvoulůžkem, pokoj s palandou a lůžkem, koupelna, terasa. apartmán není vyba-
ven trezorem, má navíc klimatizaci a pračku.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, terasa. apartmán je orientovaný na jih.
Trilo C pro 7 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, pokoj se 2 lůžky, pokoj se 3 lůžky, koupelna, terasa. 
Vybavení a služby: 2 výtahy, společná zahrada, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 40 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

40 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 30 Mono, € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Mono A2 / Mono A3 Mono A1-3 Bilo B4 / Bilo B5 Bilo B2-5 Trilo C5 / Trilo C7 Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 5.210 5.410 6.660 7.290 7.710 8.750
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.040 6.250 7.710 8.330 8.950 10.000
14/05-21/05 8.330 8.750 10.620 11.250 12.290 13.740
21/05-18/06 9.160 9.370 11.450 12.290 13.330 14.990
18/06-25/06 10.620 11.040 13.330 14.370 15.620 17.490
25/06-02/07 12.080 12.500 15.200 16.450 17.910 19.990
02/07-09/07 12.910 13.330 16.240 17.490 18.950 21.240
09/07-16/07 • 20/08-27/08 14.370 14.990 18.120 19.580 21.240 23.740
16/07-30/07 15.200 15.830 19.160 20.620 22.280 24.990
30/07-06/08 16.240 17.080 20.620 22.280 24.160 27.070
06/08-20/08 17.080 17.700 21.660 23.320 25.200 28.320
27/08-03/09 11.250 11.870 14.370 15.410 16.660 18.740
03/09-10/09 7.500 7.910 9.580 10.200 11.250 12.500
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CZ APARTMÁNY ATOLLO BiBioNe LiDo Dei PiNi

VILkY REGINA A & B BiBioNe LiDo Dei PiNi

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: příjemná čtyřpatrová residence obklopená zelení. nachází se v části lido dei pini 
v těsné blízkosti pláže. všechny apartmány jsou vybaveny trezorem, tv, mikrovlnkou 
a kávovarem.
Mono A1 pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem a rozkládacím lůžkem nebo 1 lůžkem a palandou, koupelna, balkón, klimatizace.
Mono A pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími dvou-
lůžky nebo rozkládacím dvoulůžkem a palandou, koupelna, balkón, klimatizace.
Bilo B1 pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-

kem, ložnice, koupelna, balkón, klimatizace.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
ložnice, pokoj s palandou, koupelna, balkón.
Trilo C1 pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón, klimatizace.
Vybavení a služby: 2 výtahy, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 50 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Popis: komplex vilek v klidné části Bibione v zóně lido dei pini. apartmány typu 
trilo se nachází v přízemních vilkách a jsou označeny jako REGINA A, apartmá-
ny Quadri se nachází pouze v patrové vilce označené jako REGINA B. všechny 
apartmány jsou vybaveny tv, trezorem, mikrovlnkou a kávovarem.
Quadri D pro 7 osob: dvoupatrový; přízemí - obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím lůžkem, pokoj se 2 lůžky, WC, veranda, v patře - ložnice, pokoj se 
2 lůžky, koupelna, balkón, klimatizace.

Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a 2 lůžky, ložnice, pokoj 
se 2 lůžky nebo s manželským lůžkem, 2 koupelny, veranda se zahrádkou.
Trilo C1 pro 6 osob: stejný jako trilo C6 navíc s klimatizací.
Vybavení a služby: zahrada, parkovací místo.
Vzdálenost od pláže: 450 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

VILLAGGIO DELLE MEDuSE BiBioNe LiDo Dei PiNi
Popis: komplex 8 vilek v okrajové části Bibione lido dei pini, v každé jsou 4 sa-
mostatné apartmány s vlastním vchodem a zahrádkou. všechny jsou vybaveny tv, 
trezorem, kávovarem a mikrovlnkou.
Trilo C5 pro 5 osob: 1. patro; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím lůžkem, pokoj se 2 lůžky, pokojík s palandou, koupelna, terasa, vlastní za-
hrádka s krbem.

Trilo C1 pro 5 osob: stejný jako trilo C5 navíc s klimatizací.
Trilo C pro 6 osob: přízemí; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, 2 pokoje se 2 lůžky, koupelna, terasa, vlastní zahrádka s krbem.
Vybavení a služby: parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 450 m.          Pláž: písek.   
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

50 m

450 m

450 m

EUROTIP

EUROTIP

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný italskou agenturou 
spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid během týdne (mimo 
kuchyňského koutu) € 30 Mono, € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 40 trilo, € 45 Quadri, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Mono A1-3 Mono A4 Bilo B1-4 Trilo C6 Trilo C1-6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 5.830 6.250 7.290 7.710 8.330
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.460 7.080 8.330 8.950 9.370
14/05-21/05 8.950 9.790 11.660 12.290 12.910
21/05-18/06 9.790 10.620 12.700 13.330 14.160
18/06-25/06 11.450 12.290 14.790 15.620 16.450
25/06-02/07 13.120 14.160 16.870 17.910 18.950
02/07-09/07 13.950 14.990 17.910 18.950 19.990
09/07-16/07 • 20/08-27/08 15.620 16.870 19.990 21.240 22.490
16/07-30/07 16.450 17.700 21.030 22.280 23.530
30/07-06/08 17.700 19.160 22.700 24.160 25.410
06/08-20/08 18.530 19.990 23.740 25.200 26.660
27/08-03/09 12.290 13.330 15.830 16.660 17.700
03/09-10/09 8.120 8.750 10.410 11.250 11.870

Termín Quadri D7 Trilo C6 Trilo C1-6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 9.580 9.790 10.200
07/05-14/05 • 10/09-17/09 11.040 11.250 11.660
14/05-21/05 15.200 15.620 16.040
21/05-18/06 16.450 16.870 17.490
18/06-25/06 19.370 19.780 20.410
25/06-02/07 22.070 22.490 23.320
02/07-09/07 23.530 23.950 24.780
09/07-16/07 • 20/08-27/08 26.240 26.860 27.700
16/07-30/07 27.490 28.110 28.950
30/07-06/08 28.950 29.570 30.400
06/08-20/08 30.400 31.030 31.860
27/08-03/09 20.620 21.240 21.870
03/09-10/09 13.740 14.160 14.580

Termín Trilo C5 Trilo C1-5 Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 7.080 7.710 7.710
07/05-14/05 • 10/09-17/09 7.910 8.750 8.950
14/05-21/05 11.040 12.080 12.290
21/05-18/06 12.080 13.120 13.330
18/06-25/06 13.950 15.410 15.620
25/06-02/07 16.040 17.490 17.910
02/07-09/07 17.080 18.530 18.950
09/07-16/07 • 20/08-27/08 18.950 20.830 21.240
16/07-30/07 19.990 21.870 22.280
30/07-06/08 21.660 23.530 24.160
06/08-20/08 22.490 24.780 25.200
27/08-03/09 14.990 16.450 16.660
03/09-10/09 10.000 11.040 11.250
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CZAPARTMÁNY COLuMBuS A IPPOCAMPO  BiBioNe SPiaggia

Popis: dvě apartmánové residence v centrální části letoviska Bibione Spiaggia 
přímo u pláže. výborná pozice u náměstí piazzale Zenith a u hlavní ulice Corso del 
Sole, která je plná obchodů, barů a restaurací. v přízemí residence ippocampo se 
nachází restaurace a bar. všechny apartmány jsou vybaveny tv, trezorem, kávo-
varem, mikrovlnkou, klimatizací a výhledem na moře. doporučujeme včasnou 
rezervaci.
Bilo B1 pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón nebo terasa s bočním výhledem na moře.
Bilo B1 pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón nebo terasa.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, balkón nebo terasa.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 10 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden

10 m

RESIDENCE NIAGARA BiBioNe LiDo Dei PiNi

Cena za apartmán a týdenPopis: šestipatrová apartmánová residence, v části Bibione lido dei pini, poblíž 
náměstí piazzale Zenith a pár kroků od pláže. apartmány jsou jednoduše zařízeny 
a vybaveny kávovarem, tv, trezorem, mikrovlnkou a klimatizací.
Bilo B pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón.
Trilo C pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem, 
ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 100 m. Pláž: písek. 
Zvířata:jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

100 m EUROTIP

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí 
klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci, 1 parko-
vací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakul-
tativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, 
úklid během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, 
postýlka € 14 za týden.

Termín Bilo B1-4 / Bilo B5 Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 8.120 8.950
07/05-14/05 • 10/09-17/09 9.370 10.200
14/05-21/05 12.910 14.160
21/05-18/06 13.950 15.410
18/06-25/06 16.450 17.910
25/06-02/07 18.740 20.620
02/07-09/07 19.780 21.870
09/07-16/07 • 20/08-27/08 22.280 24.370
16/07-30/07 23.320 25.610
30/07-06/08 25.200 27.700
06/08-20/08 26.450 28.950
27/08-03/09 17.490 19.160
03/09-10/09 11.660 12.910

Termín Bilo B5 Trilo C5
30/04-07/05 • 17/09-08/10 5.830 6.250
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.660 7.080
14/05-18/06 9.160 9.790
18/06-25/06 10.830 11.660
25/06-02/07 12.500 13.330
02/07-09/07 13.330 14.160
09/07-16/07 • 20/08-27/08 15.830 16.870
16/07-30/07 16.660 17.910
30/07-06/08 17.280 18.740
06/08-20/08 18.120 19.580
27/08-03/09 11.660 12.500
03/09-10/09 7.500 7.910

APARTMÁNY BRISTOL  BiBioNe SPiaggia

Popis: residence se nachází v části Spiaggia, jen pár kroků od nákupní zóny a pláže. 
všechny apartmány jsou vybaveny trezorem, tv, mikrovlnkou a kávovarem.
Mono A pro 3 osoby: obytná místnost s  kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem a rozkládacím lůžkem, koupelna, teráska.
Mono A1 pro 3 osoby: stejný jako Mono a3 pouze s klimatizací.

Bilo B pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, terasa a klimatizace.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 130 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden

130 m

 Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný
.italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo
 Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid
.během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 30 Mono, € 35 Bilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden

Termín Mono A3 Mono A1-3 Bilo B5
30/04-07/05 • 17/09-08/10 5.000 5.620 7.290
07/05-14/05 • 10/09-17/09 5.620 6.460 8.330
14/05-21/05 7.910 8.750 11.250
21/05-18/06 8.540 9.580 12.290
18/06-25/06 10.000 11.250 14.370
25/06-02/07 11.450 12.700 16.450
02/07-09/07 12.080 13.540 17.490
09/07-16/07 • 20/08-27/08 13.540 15.200 19.580
16/07-30/07 14.370 16.040 20.620
30/07-06/08 14.990 16.660 21.660
06/08-20/08 15.620 17.490 22.700
27/08-03/09 10.620 11.870 15.410
03/09-10/09 7.080 7.910 10.200
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CZ RESIDENCE PERLA  BiBioNe SPiaggia

APARTMÁNY DELfINO  BiBioNe SPiaggia

Popis: pěkná residence přímo u hlavní nákupní třídy v části Bibione Spiaggia, u náměstí 
piazza Fontana. v přízemí residence se nachází obchody. vhodné především pro klienty 
s autobusovou dopravou (residence nemá parkoviště).
Bilo B pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, koupelna, terasa, klimatizace.
Bilo B pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 

ložnice se 3 lůžky, koupelna, terasa, klimatizace.
Trilo C pro 7 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
ložnice, pokoj s manželským lůžkem a samostatným lůžkem, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: výtah.
Vzdálenost od pláže: 280 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Popis: apartmánový dům postavený samém centru Bibione, přímo u hlavní ná-
kupní třídy, která se večer mění v pěší zónu. apartmány jsou vybaveny tv, mikro-
vlnkou a kávovarem.
Mono A pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, koupelna, malý balkón.
Mono A pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, lůžkem, koupelna, malý balkón.

Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, pokojík s palandou, koupelna, malý balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkovací místo (pouze pro apartmány trilo), připojení 
na internet WiFi (za poplatek, dle dosahu).
Vzdálenost od pláže: 250 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

280 m

250 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, 1 parkovací místo (pouze apartmán trilo C6).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 30 Mono, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Bilo B4 Bilo B5 Trilo C7
30/04-07/05 • 17/09-08/10 5.410 5.830 6.660
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.250 6.660 7.500
14/05-18/06 8.750 9.160 10.410
18/06-25/06 10.200 10.830 12.290
25/06-02/07 11.870 12.700 14.160
02/07-09/07 12.500 13.540 15.200
09/07-16/07 • 20/08-27/08 14.990 16.040 17.910
16/07-30/07 15.830 16.870 18.950
30/07-06/08 16.450 17.700 19.780
06/08-20/08 17.280 18.530 20.830
27/08-03/09 11.040 11.660 13.330
03/09-10/09 7.080 7.500 8.540

Termín Mono A2 Mono A3 Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 3.540 3.750 5.830
07/05-14/05 • 10/09-17/09 4.170 4.170 6.460
14/05-21/05 5.620 5.830 8.950
21/05-18/06 6.250 6.250 9.790
18/06-25/06 7.080 7.290 11.450
25/06-02/07 8.120 8.330 13.120
02/07-09/07 8.750 8.950 13.950
09/07-16/07 • 20/08-27/08 9.790 10.000 15.620
16/07-30/07 10.200 10.410 16.450
30/07-06/08 10.830 11.040 17.280
06/08-20/08 11.250 11.450 18.120
27/08-03/09 7.710 7.910 12.290
03/09-10/09 5.210 5.210 8.120

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%

11%  

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE HELVETHIA  BiBioNe SPiaggia

Popis: menší residence v centrální části letoviska v Bibione Spiaggia přímo na ulici 
Corso del Sole. všechny apartmány jsou vybaveny tv, mikrovlnkou a kávovarem. 
velmi zajímavá cenová nabídka, rezervujte včas!
Bilo B pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna, balkón.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem nebo lůžkem, pokoj se 2/3 lůžky, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupel-
na, balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 650 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

650 m
11%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný ital-
skou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, 1 parkovací místo..
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid bě-
hem týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Bilo B4 Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 4.580 6.040
07/05-14/05 • 10/09-17/09 5.210 6.870
14/05-21/05 7.290 9.370
21/05-18/06 7.910 10.200
18/06-25/06 9.160 11.870
25/06-02/07 10.620 13.540
02/07-09/07 11.250 14.370
09/07-16/07 • 20/08-27/08 12.500 16.240
16/07-30/07 13.120 17.080
30/07-06/08 13.950 17.910
06/08-20/08 14.580 18.740
27/08-03/09 10.000 12.700
03/09-10/09 6.660 8.540

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%
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CZ

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

APARTMÁNY ANGELA A PORDENONE bIbIONE lIDO DEl SOlE

RESIDENCE NARCISI BiBioNe PiNeDa

Popis:  dvě apartmánové residence v klidné části Bibione lido del Sole v těsné 
blízkosti pláže. všechny apartmány jsou jednoduše, ale účelně zařízeny a vybave-
ny tv, trezorem, kávovarem a mikrovlnkou.
Bilo B pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, terasa.
Bilo B1 pro 4 osoby: stejné jako Bilo B4 navíc s klimatizací.
Trilo C pro 5 osob: podkrovní apartmán - obytná místnost s kuchyňským koutem 
a rozkládacím lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, terasa.

Trilo C1 pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, terasa, klimatizace.
Quadri D pro 7 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, pokoj s palandou, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: výtah, zahrada, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 60 m.
Pláž: písek.
Zvířata:  jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Popis: menší residence v centrální části Bibione pineda. nachází se na klidnějším 
místě, ale zároveň v těsné blízkosti obchodů, barů a restaurací. všechny apartmány 
jsou vybaveny tv, trezorem, mikrovlnkou a kávovarem a nově také klimatizací.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: zahrada, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 480 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

480 m

60 m

11%  

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE SPLENDID A SALISBuRGO  BiBioNe PiNeDa
Popis: komplex apartmánů umístěných ve dvou residencích blízko centra Bibione 
pineda. apartmány jsou vybaveny trezorem, tv a mikrovlnkou.
Bilo B1 pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
lůžkem, ložnice, koupelna, terasa.
Bilo B1 pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice (nebo ložnice se 3 lůžky a rozkládacím lůžkem v obytné místnosti), 
koupelna, terasa.

Bilo B5 pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, terasa, klimatizace.
Trilo C1 pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 400 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

400 m
11%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, € 45 Quadri, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí 
klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořá-
daný italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci, 
1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fa-
kultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, 
úklid během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka 
€ 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Bilo B4 Bilo B1-4 Trilo C1-6 Quadri D7 Trilo C5
30/04-07/05 • 17/09-08/10 6.250 6.660 7.910 8.540 8.750
07/05-14/05 • 10/09-17/09 7.290 7.500 9.160 9.580 10.200
14/05-21/05 10.000 10.410 12.500 13.330 13.950
21/05-18/06 10.830 11.450 13.540 14.580 15.200
18/06-25/06 12.700 13.330 15.830 16.870 17.700
25/06-02/07 14.370 15.200 18.120 19.370 20.200
02/07-09/07 15.410 16.040 19.370 20.620 21.450
09/07-16/07 • 20/08-27/08 17.080 17.910 21.660 22.910 23.950
16/07-30/07 18.120 18.950 22.700 24.160 25.200
30/07-06/08 18.950 19.780 23.950 25.410 26.450
06/08-20/08 19.780 20.830 24.990 26.660 27.700
27/08-03/09 13.540 14.160 17.080 18.120 18.950
03/09-10/09 8.950 9.370 11.450 12.080 12.700

Termín Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 7.500
07/05-14/05 • 10/09-17/09 8.540
14/05-18/06 11.660
18/06-25/06 13.740
25/06-02/07 16.040
02/07-09/07 17.080
09/07-16/07 • 20/08-27/08 20.200
16/07-30/07 21.240
30/07-06/08 22.280
06/08-20/08 23.320
27/08-03/09 14.790
03/09-10/09 9.580

Termín Bilo B1- 3             Bilo B1-4 / Bilo B5 Trilo C1-5
30/04-07/05 • 17/09-08/10 5.410 5.830 6.460
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.250 6.660 7.290
14/05-18/06 8.540 9.160 10.000
18/06-25/06 10.000 10.830 11.870
25/06-02/07 11.660 12.700 13.740
02/07-09/07 12.500 13.540 14.580
09/07-16/07 • 20/08-27/08 14.790 16.040 17.280
16/07-30/07 15.620 16.870 18.330
30/07-06/08 16.240 17.700 19.160
06/08-20/08 17.080 18.530 20.200
27/08-03/09 10.830 11.660 12.700
03/09-10/09 7.080 7.500 8.330

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%
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CZ VILLAGGIO PARADISO  bIbIONE lIDO DEl SOlE

Popis:  útulné villaggio s velkou zahradou a společným bazénem. nachází se na 
klidném místě v části Bibione lido del Sole. Skládá se z přízemních řadových vilek 
rozmístěných v zahradě. všechny apartmány jsou vybaveny tv, trezorem, mikro-
vlnkou, kávovarem, klimatizací a nově také pračkou. velmi pěkné villaggio vhodné 
pro rodiny s malými dětmi.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, zastřešená veranda s krbem a zahrádkou.
Vybavení a služby: zahrada, bazén pro dospělé, bazén pro děti, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 230 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden

VILLAGGIO AzzuRRO  BiBioNe SPiaggia

Popis: turistický komplex s bazény v rozsáhlé zelené lokalitě. nachází se v části 
Spiaggia přibližně 750 m od pláže, od které ho dělí nádherný borový les. Skládá 
se z jednopatrových a dvoupatrových řadových vilek se zahrádkou a samostatným 
vchodem. všechny jsou vybaveny terasou nebo balkónem, tv, trezorem, kávova-
rem a mikrovlnkou, některé mají navíc klimatizaci. velmi žádané ubytování, dopo-
ručujeme včasnou rezervaci.
Bilo B pro 5 osob: 1.patro; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, pokoj se 3 lůžky, koupelna, terasa.
Bilo B1 pro 5 osob: přízemí; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím dvoulůžkem, pokoj se 3 lůžky, koupelna, předzahrádka.
Bilo B3 pro 5 osob: stejný jako Bilo B5 pouze s klimatizací.

Bilo B2 pro 5 osob:  stejný jako Bilo B1-5 navíc s klimatizací.
Trilo C pro 6 osob: 1.patro; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, 2 pokoje se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Trilo C1 pro 6 osob: přízemí; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím dvoulůžkem, 2 pokoje se 2 lůžky, koupelna, předzahrádka.
Trilo C3 pro 6 osob: stejný jako trilo C6 navíc s klimatizací.
Vybavení a služby: bazén pro dospělé, bazén pro děti, sluneční terasa, zahrada, 
plážový minibus, připojení na internet WiFi (za poplatek), parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 750 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden

BAZÉN750 m

230 m

11%  

11 %  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénů, povlečení a ručníky, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz 
na europarty - večírek pořádaný italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: výměna povlečení € 7,8 za osobu, výměna ručníků € 6,8 za osobu, úklid během 
týdne (mimo kuchyňského koutu) € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénů, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, plážový minibus 15/05-
15/09 jezdí každých cca 30 minut v době od 9:00 do 19:30 hodin, poukaz na europarty - večírek pořádaný italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci 
(je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Trilo C6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 10.620
07/05-14/05 • 10/09-17/09 12.080
14/05-21/05 16.660
21/05-18/06 18.330
18/06-25/06 21.240
25/06-02/07 24.370
02/07-09/07 25.820
09/07-16/07 • 20/08-27/08 28.950
16/07-30/07 30.400
30/07-06/08 31.860
06/08-20/08 33.530
27/08-03/09 22.910

Termín Bilo B5 Bilo B1-5 Bilo B3-5 Bilo B2-5 / Trilo C6 Trilo C1-6 Trilo C3-6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 6.660 7.080 7.500 7.710 8.120 8.950
07/05-14/05 • 10/09-17/09 7.500 8.120 8.540 8.950 9.160 10.200
14/05-18/06 11.450 12.290 12.910 13.330 13.950 15.200
18/06-25/06 13.330 14.370 14.990 15.620 16.240 17.910
25/06-02/07 15.200 16.240 17.080 17.910 18.530 20.410
02/07-09/07 16.040 17.280 18.330 18.950 19.580 21.660
09/07-16/07 • 20/08-27/08 17.910 19.370 20.410 21.240 22.070 24.160
16/07-30/07 18.950 20.410 21.450 22.280 23.120 25.410
30/07-06/08 19.780 21.450 22.490 23.320 24.370 26.660
06/08-20/08 20.830 22.490 23.530 24.570 25.410 28.110
27/08-03/09 14.160 15.200 16.040 16.660 17.280 19.160
03/09-10/09 9.370 10.200 10.830 11.250 11.660 12.700

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%

BAZÉN
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CZRESIDENCE TONIN  BiBioNe SPiaggia
Popis: residenční komplex složený ze dvou budov umístěných vedle sebe v cen-
trální části letoviska v Bibione Spiaggia, přibližně 230 m od pláže. nachází se 
vedle námi nabízené residence perla a v těsné blízkosti pěší zóny plné obchodů, 
barů a restaurací. v přízemí objektu se nachází obchod s potravinami. všechny 
apartmány jsou vybaveny tv, trezorem, mikrovlnkou a kávovarem.
Bilo B pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, terasa.
Bilo B1 pro 5 osob: stejný jako Bilo B5 navíc s klimatizací.

Trilo C pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem, 
ložnice, pokoj s palandou, koupelna, terasa, klimatizace.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, terasa.
Trilo C1 pro 6 osob: stejný jako trilo C6 navíc s klimatizací.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 230 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE LAGuNA A S. ELENA SuD           BiBioNe SPiaggia
Popis: apartmánový komplex se zahradou a bazénem v centrální části leto-
viska v blízkosti oblíbeného lunaparku. všechny apartmány jsou vybaveny 
tv, trezorem, mikrovlnkou a kávovarem. pěkné ubytování za zajímavé ceny, 
vhodné pro rodiny s dětmi.
Bilo B pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, pokoj se 2 lůžky, koupelna, terasa.
Bilo B pro 5 osob: obytná místnost s kuchyńským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, pokoj se 3 lůžky, koupelna, terasa, klimatizace.
Bilo B pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím dvou-

lůžkem a palandou, pokoj se 2 lůžky, koupelna, terasa.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, pokoj se 2 lůžky, pokoj s palandou, koupelna, terasa.
Trilo C1 pro 6 osob: stejný jako trilo C6 navíc s klimatizací.
Vybavení a služby: výtah, zahrada, bazén pro dospělé s oddělnou částí pro 
děti, plážový minibus, parkoviště (do vyčerpání kapacity).
Vzdálenost od pláže: 1,2 km.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE BOSCHETTO  bIbIONE lIDO DEl SOlE
Popis: třípatrová residence obklopena zelení v centrální části Bibione lido del Sole. všechny 
apartmány jsou vybaveny tv, trezorem, mikrovlnkou, kávovarem a klimatizací.
Bilo B pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, pokoj 
se 3 lůžky, koupelna, terasa.
Trilo C1 pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem,  
2 pokoje se 2 lůžky, koupelna, terasa.
Vybavení a služby:  výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 250 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

250 m

1,2 km

230 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný 
italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci (je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 30 Mono, € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénů, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 40-80), plážový servis, plážový minibus 15/05-
15/09 jezdí každých cca 30 minut v době od 9:00 do 19:30 hodin, poukaz na europarty - večírek pořádaný italskou agenturou spojený s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci 
(je-li jí apartmán vybaven), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid 
během týdne (mimo kuchyňského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo 
za poplatek € 40-80), plážový servis, poukaz na europarty - večírek pořádaný italskou agenturou spojený 
s hudbou a s ochutnávkou špaget a vína, klimatizaci, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: 
povlečení € 7,8 za osobu a výměnu, ručníky € 6,8 za osobu a výměnu, úklid během týdne (mimo kuchyň-
ského koutu) € 35 Bilo, € 40 trilo, přistýlka není možná, postýlka € 14 za týden.

Termín Bilo B5 Bilo B1-5 Trilo C5 Trilo C6 Trilo C1-6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 6.660 7.080 7.910 8.330 8.750
07/05-14/05 • 10/09-17/09 7.710 8.120 9.160 9.580 10.200
14/05-21/05 10.620 11.040 12.500 13.120 13.950
21/05-18/06 11.450 12.080 13.540 14.370 15.200
18/06-25/06 13.330 14.160 15.830 16.870 17.700
25/06-02/07 15.200 16.240 18.120 19.160 20.200
02/07-09/07 16.240 17.080 19.370 20.410 21.450
09/07-16/07 • 20/08-27/08 18.120 19.160 21.660 22.700 23.950
16/07-30/07 19.160 20.200 22.700 23.950 25.200
30/07-06/08 19.990 21.240 23.950 25.200 26.450
06/08-20/08 21.030 22.280 24.990 26.450 27.700
27/08-03/09 14.370 15.200 17.080 17.910 18.950
03/09-10/09 9.580 10.000 11.450 12.080 12.700

Termín Bilo B4 Bilo B5 Bilo B6 Trilo C6 Trilo C1-6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 5.830 6.040 6.250 6.870 6.870
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.660 6.870 7.290 7.710 7.910
14/05-18/06 9.160 9.370 10.000 10.620 11.040
18/06-25/06 10.830 11.040 11.660 12.500 12.910
25/06-02/07 12.700 12.700 13.540 14.580 14.990
02/07-09/07 13.540 13.540 14.370 15.410 15.830
09/07-16/07 • 20/08-27/08 16.040 16.240 17.080 18.330 18.950
16/07-30/07 16.870 17.080 18.120 19.370 19.990
30/07-06/08 17.700 17.910 18.950 20.410 20.830
06/08-20/08 18.530 18.740 19.780 21.240 21.870
27/08-03/09 11.660 11.870 12.700 13.540 13.950
03/09-10/09 7.500 7.710 8.120 8.750 8.950

Termín Bilo B5 Trilo C1-6
30/04-07/05 • 17/09-08/10 6.870 8.330
07/05-14/05 • 10/09-17/09 7.910 9.370
14/05-18/06 10.830 12.910
18/06-25/06 12.700 15.200
25/06-02/07 14.790 17.700
02/07-09/07 15.830 18.740
09/07-16/07 • 20/08-27/08 18.740 22.280
16/07-30/07 19.780 23.530
30/07-06/08 20.620 24.780
06/08-20/08 21.660 25.820
27/08-03/09 13.740 16.450
03/09-10/09 8.950 10.620

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%

Objednej ihned  -  sleva 11% na objednávky v období do 16/07 a od 03/09 potvrzené do 31/03/2016
až 11%

BAZÉN 11%  

11%  
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CZ CAORLE
Bývalý románský přístav, dnes oblíbené turistické letovisko, vzdálené 50 km severně od Benátek. Je jedním z mála letovisek severního Jadranu, které se může pochlubit velmi pěkným historickým centrem, kterému dominuje šikmá 
zvonice s románskou katedrálou. pláže v Caorle se táhnou jak na sever, tak na jih od historického centra a jsou písečné s pozvolným vstupem do moře. také se zde organizují výlety lodí do Benátek a do rybářských chýší, každý týden se 
zde konají typické místní trhy. nachází se zde i vodní park aquafollie a lunapark.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 770 km/690 km

PORTO SANTA MARGHERITA
Je moderní letovisko oddělené od Caorle ústím řeky livenza vzniklo v 70. letech 20. století. nachází se zde část s apartmánovými domy a vilková část. kromě dlouhé úzké písečné pláže zde dnes najdeme i velký jachtový přístav. díky své 
poklidné atmosféře, dobrým a cenově výhodným ubytovacím kapacitám se stalo velmi oblíbeným cílem turistů. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 770 km/690 km

PORTO SANTA MARGHERITA:
1 residence Ghirlandina
2 residence hOlidaY
3 residence le pleiadi
4 residence SOGGiOrnO adriatiCO

CAORLE:
 5  laGuna village Camping***
 6  residence eSperia
 7  residence Onda aZZurra

8 residence SeleniS
9 residence ZeFirO
10 villagio luna

Strada Provinciale 54
Strada Provinciale 54

Viale Santa Margherita

Via 
Tr

ag
het

e

Lungomare Trieste

CAORLE
PORTO SANTA

MAGHERITA
SPIAGGIA DI PONENTE

SPIAGGIA DI LEVANTE

Strada Provinciale 54

Corso G. Chiggiato

Via
 Tr

aghete

Lungomare Trieste

1 2
3

4
7

10
9

6
8

5

VILLAGGIO LuNA  CAOrlE

Cena za apartmán a týden

Popis: pěkné villaggio s  bazénem na klidném místě v  části Spiaggia di ponente. 
Skládá se z pětipatrové apartmánové budovy a dvoupatrových řadových apartmánů 
vzdálených přibližně 150 – 350 m od pláže. všechny apartmány jsou vybaveny klima-
tizací, trezorem, tv a některé navíc venkovním krbem.
Mono A pro 4 osoby: hlavní budova; obytná místnost s kuchyňským koutem a 4 lůž-
ky, koupelna, balkón. 
Bilo B pro 4 osoby: hlavní budova; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím dvoulůžkem, ložnice, koupelna, balkón. 
Bilo B1 pro 4/5 osob: dvoupatrové; v přízemí obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím dvoulůžkem, v patře ložnice se 2/3 lůžky, koupelna, zahrádka. 
Bilo B2 pro 4/5 osob: stejné jako Bilo B1 pouze terasa místo zahrádky. 

Trilo C pro 6 osob: hlavní budova; obytná místnost s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím dvoulůžkem, 2 ložnice, koupelna, balkón. 
Trilo C1 pro 6/7 osob: dvoupatrové; v přízemí obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím dvoulůžkem, v patře 2 ložnice se 4/5 lůžky, koupelna, zahrádka. 
Trilo C2 pro 6/7 osob: stejné jako trilo C1 pouze terasa místo zahrádky.
Quadri D pro 9 osob: dvoupatrové; v přízemí obytná místnost s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím dvoulůžkem, v patře 3 ložnice se 7 lůžky, koupelna, zahrádka. 
Vybavení a služby: restaurace, výtah (pouze v hl. budově), bazén pro děti, bazén pro 
dospělé, sluneční terasa, parkoviště. 
Vzdálenost od pláže: 150 – 350 m. Pláž: písek. 
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN150 m
29%  

Cena obsahuje: využívání bazénu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, týdenní paušální poplatek za spotřeby energií € 40 za apartmán. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid 
€ 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6 za osobu a výměnu, postýlka (na vyžádání) € 21 za týden, plážový servis € 55 za týden v období 18/06-10/09, € 35 za týden v ostatních 
obdobích (nutno objednat již při rezervaci).

Objednej ihned  - sleva 29% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 14/05,28/05, 04/06 a 03/09
Objednej ihned -  sleva 15% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 23/04-07/05, 21/05, 11/06, 

18/06, 30/07, 27/08, 10/09, 17/09

až 29%

Termín Mono A4  Bilo B4 Bilo B2-5 Bilo B1-5 / Trilo C6 Trilo C2-7 Trilo C1-7 Quadri D9
23/04-14/05 • 10/09-01/10 6.690 7.320 7.560 7.770 8.400 9.070 9.490
14/05-18/06 • 03/09-10/09 11.660 12.710 13.370 14.880 16.590 18.100 19.850
18/06-25/06 13.160 15.960 16.590 17.890 20.060 21.140 23.730
25/06-02/07 • 27/08-03/09 14.880 18.340 19.640 21.350 23.730 24.570 27.580
02/07-30/07 • 20/08-27/08 16.770 20.300 21.840 24.050 26.920 28.210 30.870
30/07-20/08 17.640 21.840 22.930 25.130 28.210 29.330 32.200



25

v
e

n
e

tO
 

W
W

W
.e

ur
Ot

iM
e.

CZRESIDENCE SELENIS  CAOrlE

LAGuNA VILLAGE CAMPING***  CAOrlE

Popis: oblíbená residence v klidné části letoviska Spiaggia di ponente. Skládá 
se ze tří budov rozmístěných v zahradě okolo bazénu. před residencí se nachází 
tenisové kurty a hřiště na minigolf. na rok 2016 budou všechny apartmány nově 
vybaveny klimatizací. do historického centra Caorle se dostanete pěšky za přibliž-
ně 20 minut. velmi žádáná kapacita, doporučujeme včasnou rezervaci.
Bilo B1 pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, balkón.
Bilo B2 pro 4 osoby:  stejné jako Bilo B1 navíc s výhledem na bazén.
Trilo C1 pro 6/7 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, pokoj se 2/3 lůžky, koupelna, balkón.
Trilo C2 pro 6 osob: stejné jako trilo C1 navíc s výhledem na bazén.
Vybavení a služby: zahrada, bazén pro děti, bazén pro dospělé, parkoviště, 
garáž.
Vzdálenost od pláže: 370 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

Popis: velmi pěkné středisko s bazény, umístěné na okraji Caorle, asi 20 minut 
pěší chůze od krásného historického centra. Celý areál je ponořen do zeleně pinií 
a další středomořské flóry, čímž je i v létě dosaženo příjemné klima. vhodné pro 
klienty, kteří chtějí bydlet v dobře vybaveném komplexu a zároveň mít na dosah 
centrum letoviska. areál je rozdělen na dvě části málo frekventovanou silničkou. 
námi nabízené mobilhomy se nachází přibližně 250-350 m od pláže. v kempu 
je povoleno i grilování.
Mobilhome Standard pro 4/6 osob: (plocha 24 m2) obytná část s lavicí pře-
stavitelnou na lůžko a kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky a lůžkem 
na způsob palandy pro dítě do 150 cm a 60 kg, koupelna s WC, sprchou a umýva-
dlem, terasa se zahradním nábytkem, gril (na dřevěné uhlí). Standardní obsaze-
nost 4 osoby, 5. a 6. lůžko za poplatek 1.050,- kč za osobu a týden.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace-pizzerie, obchod, novinový stá-
nek, minimarket, bazény se skluzavkou pro děti, bazén pro dospělé, vířivka 
(celková plocha bazénů 912 m2), dětské hřiště, plážový volejbal, stolní tenis, 
společenská místnost s tv, bankomat, parkoviště. Za poplatek: trezor na recepci, 
internetový koutek a připojení na internet WiFi na určených místech, půjčovna 
kol, pračka a sušička (cca € 4 a € 3 za 1 cyklus).
Vzdálenost od pláže: 50 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za mobilhome a týden

50 m

370 m
29%  

Cena obsahuje: klimatizaci, využívání bazénu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, týdenní paušální poplatek za spotřeby energií € 40 za apartmán. Fakultativní příplatky: závěrečný 
úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6 za osobu a výměnu, postýlka (na vyžádání) € 21 za týden, plážový servis € 55 za týden v období 18/06-10/09, € 35 za týden 
v ostatních obdobích (nutno objednat již při rezervaci).

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo, využívání bazénu, 
animaci (v hlavní sezóně).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakul-
tativní příplatky (nutno objednat předem, platba na místě): postýlka € 14 za týden, dětská 
židlička € 14 za týden, povlečení jednolůžko + 1 ručník € 15 za výměnu, povlečení dvou-
lůžko + 2 ručníky € 20 za výměnu, Ostatní fakultativní příplatky: klimatizace (na vyžádání) 
€ 35 za týden, závěrečný úklid € 30 (jinak musí být proveden klienty).

BAZÉN

BAZÉN

Termín Bilo B1 Bilo B2 Trilo C1 Trilo C2
23/04-14/05 • 10/09-01/10 7.320 7.770 8.400 9.070
14/05-18/06 • 03/09-10/09 12.710 14.880 16.590 18.100
18/06-25/06 15.960 17.890 20.060 21.140
25/06-02/07 • 27/08-03/09 18.340 21.350 23.730 24.570
02/07-30/07 • 20/08-27/08 20.300 24.050 26.920 28.210
30/07-20/08 21.840 25.130 28.210 29.330

Termín Mobilhome Standard
23/04-07/05 • 03/09-10/09 8.400
07/05-14/05 • 10/09-17/09 7.000
14/05-28/05 12.600
28/05-11/06 10.500
11/06-18/06 12.600
18/06-25/06 16.800
25/06-02/07 19.820
02/07-09/07 27.440
09/07-13/08 31.360
13/08-20/08 23.130
20/08-27/08 19.600
27/08-03/09 12.150

Objednej ihned  - sleva 29% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 14/05,28/05, 04/06 a 03/09
Objednej ihned -  sleva 15% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 23/04-07/05, 21/05, 11/06, 

18/06, 30/07, 27/08, 10/09, 17/09

až 29%
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CZ RESIDENCE ESPERIA  CAOrlE

RESIDENCE zEfIRO  CAOrlE

Popis: residenční komplex s bazénem a zahradou v klidné části Spiaggia di ponente. nachází 
se přibližně 1,5 km od historického centra plného obchodů, barů a restaurací. v blízkosti resi-
dence se nachází tenisové kurty a hřiště na minigolf. nově jsou všechny apartmány vybaveny 
klimatizací.
Bilo B pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
ložnice se 2/3 lůžky, koupelna, balkón nebo předzahrádka.
Trilo C pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, lož-
nice, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: bazén, společná zahrada, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 600 m. 
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

Popis: třípatrová residence s výtahem v části Spiaggia di ponente v blízkosti teni-
sových kurtů a nákupní zóny.
Bilo B1 pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, 
malý balkón.
Bilo B2 pro 3 osoby: obytná místnost s  kuchyňským koutem, ložnice se 3 lůžky, 
koupelna, malý balkón.

Bilo B3 pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem eventuelně rozklá-
dacím dvoulůžkem, ložnice s manželským lůžkem a příp. palandou, koupelna, malý 
balkón.
Vybavení a služby:  výtah, společná prádelna (za poplatek), parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 250 m.  Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

250 m

600 m

43%  

43%  

RESIDENCE ONDA AzzuRRA  CAOrlE

Popis: apartmánová residence má ideální polohu přímo u volné pláže v části Spia-
ggia di ponente. do historického centra se lze pohodlně dojít pobřežní promenádou. 
apartmány jsou vybaveny tv a většina z nich má výhled na moře.
Bilo B pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem nebo palandou, ložnice, koupelna, balkón.
TTrilo C pro 5/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem 

nebo dvoulůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 20 m.  
Pláž: písek. 
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

20 m
29%  

Cena obsahuje: využívání bazénu, klimatizaci (pouze v apartmánech Bilo), 
parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 
100, týdenní paušální poplatek za spotřeby energií € 40 za apartmán. Fakultativní 
příplatky: klimatizace (v apartmánech trilo) za poplatek € 30 za týden, závěrečný 
úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6 za osobu a výměnu, 
postýlka (na vyžádání) € 21 za týden, plážový servis € 55 za týden v období 18/06-
10/09, € 35 za týden v ostatních obdobích (nutno objednat již při rezervaci).

Cena obsahuje: 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, týdenní paušální poplatek za spotřeby energií € 40 za apartmán. Fakultativní příplatky: závěrečný 
úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6 za osobu a výměnu, postýlka (na vyžádání) € 21 za týden, plážový servis € 55 za týden v období 18/06-10/09, € 35 za týden v 
ostatních obdobích (nutno objednat již při rezervaci).

Cena obsahuje:1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, 
týdenní paušální poplatek za spotřeby energií € 40 za apartmán. Fakultativní příplatky: 
závěrečný úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6 za osobu a výměnu, 
postýlka (na vyžádání) € 21 za týden, plážový servis € 55 za týden v období 18/06-10/09, 
€ 35 za týden v ostatních obdobích (nutno objednat již při rezervaci).

BAZÉN

Termín Bilo B4/5 Trilo C6
23/04-14/05 • 10/09-01/10 6.900 7.560
14/05-18/06 • 03/09-10/09 11.870 13.370
18/06-25/06 13.370 16.590
25/06-02/07 • 27/08-03/09 15.090 19.640
02/07-30/07 • 20/08-27/08 17.190 21.840
30/07-20/08 18.100 22.930

Termín  Bilo B1-2 Bilo B2-3 Bilo B3-4
23/04-14/05 • 10/09-01/10 5.010 5.600 5.810
14/05-18/06 • 03/09-10/09 6.690 9.490 10.570
18/06-25/06  8.860 10.570 11.410
25/06-02/07 • 27/08-03/09 9.700 11.870 12.950
02/07-30/07 • 20/08-27/08 10.570 14.110 14.980
30/07-20/08  11.480 14.770 15.650

Termín Bilo B4 Trilo C5/6
23/04-14/05 • 10/09-01/10 7.110 7.320
14/05-18/06 • 03/09-10/09 12.080 12.710
18/06-25/06 14.460 15.960
25/06-02/07 • 27/08-03/09 16.590 18.340
02/07-30/07 • 20/08-27/08 18.730 20.300
30/07-20/08 19.850 21.840

Objednej ihned   - sleva 43% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 23/04-07/05, 21/05, 28/05, 17/09, 24/09 
   - sleva 29% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 14/05,28/05, 04/06 a 03/09 
-  sleva 15% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 23/04-07/05, 21/05, 11/06, 18/06,  

30/07, 27/08, 10/09, 17/09

až 43%

Objednej ihned   - sleva 43% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 23/04-07/05, 21/05, 28/05, 17/09, 24/09 
   - sleva 29% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 14/05,28/05, 04/06 a 03/09 
-  sleva 15% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 23/04-07/05, 21/05, 11/06, 18/06,  

30/07, 27/08, 10/09, 17/09

až 43%

Objednej ihned      - sleva 29% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 14/05,28/05, 04/06 a 03/09 
-  sleva 15% na objednávky potvrzené do 14 dnů před příjezdem. platí pro příjezdy 23/04-07/05, 21/05, 11/06, 18/06,  

30/07, 27/08, 10/09, 17/09

až 29%
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CZRESIDENCE GHIRLANDINA  CaorLe Porto S. Margherita

RESIDENCE HOLIDAY  CaorLe Porto S. Margherita

Popis: příjemná residence s bazénem nedaleko centra letoviska a pár kroků od pláže. Je ob-
klopena zelení a byla nedávno z vnější části kompletně zrekonstruována. všechny apartmá-
ny jsou jednoduše zařízeny, dle vkusu jednotlivých majitelů a mají vždy tv. 
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
koupelna, balkón.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
ložnice, koupelna, balkón a klimatizace (na vyžádání za poplatek).
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
ložnice, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, bazén pro děti, bazén pro dospělé, tenisové kurty, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 190 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena zvířata na vyžádání za poplatek € 35 – 60 (dle velikosti).

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: apartmánová residence s bazénem v blízkosti pláže a centra letoviska. všechny 
apartmány jsou jednoduše zařízeny dle vkusu jednotlivých majitelů a vybaveny tv. 
klimatizace je k dispozici na vyžádání. 
Mono pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími dvou-
lůžky, koupelna, balkón.
Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice se 2/3 lůžky, koupelna, balkón.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
2 ložnice, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, bazén pro dospělé, bazén pro děti, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 250 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena zvířata na vyžádání za poplatek € 35 – 60 (dle velikosti).

BAZÉN

BAZÉN

250 m

190 m

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE SOGGIORNO ADRIATICO CaorLe Porto S. Margherita

RESIDENCE LE PLEIADI CaorLe Porto S. Margherita

Popis: apartmánová residence v blízkosti pěší zóny a obchodního centra. 
apartmány jsou jednoduše zařízeny, dle vkusu jednotlivých majitelů a mají 
vždy tv a terasu. 
Mono pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími 
dvoulůžky, koupelna, terasa.
Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůkem, ložnice se 2/3 lůžky, koupelna, terasa.

Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, 2 ložnice, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 280 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena zvířata na vyžádání za poplatek € 35 – 60 (dle veli-
kosti).

Popis: menší residence složená ze dvou budov je postavená v klidné vilové čtvrti le-
toviska porto Santa Margherita. k dispozici jsou přízemní apartmány s přímým vstu-
pem na společnou zahradu a apartmány v patře s terasou. všechny jsou vybaveny 
tv a mikrovlnkou, některé mají navíc klimatizaci (na vyžádání za příplatek). Zařízení 
apartmánů je jednoduché a funkční.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem, kuchyňský kout, lož-
nice, pokojík se 2 lůžky, koupelna. 
Vybavení a služby: společná zahrada, parkoviště. 
Vzdálenost od pláže: 170 m. 
Pláž: písek. 
Zvířata: jsou povolena za poplatek € 35 – 60 (dle velikosti).

280 m

170 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 45 Mono, € 55 Bilo, € 65 trilo. Fakultativní příplatky: přistýlka € 35 za týden, postýlka € 28 za týden, povlečení 
€ 8 za osobu a výměnu, klimatizace € 35-45 za týden (dle období).

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závě-
rečný úklid € 65 trilo. Fakultativní příplatky: postýlka € 28 za týden, povlečení € 8 za osobu 
a výměnu, klimatizace € 35-45 za týden (dle období).

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 45 Mono, € 55 Bilo, € 65 trilo. Fakultativní příplatky: přistýlka € 35 za týden, 
postýlka € 28 za týden, povlečení € 8 za osobu a výměnu, klimatizace € 35-45 za týden (dle období).

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 45 Mono, € 55 Bilo, € 65 trilo. Fakultativní příplatky: přistýlka € 35 za týden, postýlka 
€ 28 za týden, povlečení € 8 za osobu a výměnu, klimatizace € 35-45 za týden (dle období).

Termín Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
07/05-11/06 • 27/08-01/10 3.500 6.650 8.750
11/06-25/06 5.780 9.450 12.950
25/06-09/07 • 20/08-27/08 8.400 12.600 16.450
09/07-13/08 9.980 15.750 19.250
13/08-20/08 12.250 19.600 23.450

Termín Trilo 6
07/05-11/06 • 27/08-01/10 5.950
11/06-25/06 9.100
25/06-09/07 • 20/08-27/08 12.250
09/07-13/08 15.050
13/08-20/08 18.200

Termín Mono 4 Bilo 4/5 Trilo 6
07/05-11/06 • 27/08-01/10 4.200 6.650 8.750
11/06-25/06 7.180 9.450 12.950
25/06-09/07 • 20/08-27/08 10.500 12.600 16.450
09/07-13/08 12.600 15.750 19.250
13/08-20/08 15.400 19.600 23.450

Termín Mono 4 Bilo 5 Trilo 6
07/05-11/06 • 27/08-01/10 4.200 5.250 7.350
11/06-25/06 7.180 8.400 11.200
25/06-09/07 • 20/08-27/08 10.500 11.200 14.350
09/07-13/08 12.600 13.480 16.800
13/08-20/08 15.400 17.150 20.300
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VILLAGGIO AI PINI**** CAOrlE AlTANEA
Popis: rozsáhlý moderní komplex řadových patrových vilek a tří a čtyřpodlažních 
residenčních budov v Caorle altanea. apartmány ve vilkách jsou dvoupodlažních 
(označeny v), v residenci jednopodlažní (označeny r). všechny jsou nadstandardně 
zařízeny a vybaveny klimatizací, trezorem, tv, mikrovlnkou, kávovarem a fénem.
Bilo R pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón.
Bilo V pro 5 osob: v přízemí obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, terasa a předzahrádka, v patře ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón.
Trilo R pro 7 osob:  obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice se 3 lůžky, pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Trilo V pro 7 osob: v přízemí obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 

dvoulůžkem, WC, terasa a předzahrádka, v patře ložnice se 3 lůžky, pokoj se 2 lůžky, 
koupelna, balkón.
Trilo R pro 8 osob:  obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem,  2 ložnice se 3 lůžky, 2 koupelny, balkón.
Vybavení a služby:  bar, restaurace/pizzerie, připojení na inetrnet WiFi (ve spo-
lečných prostorách, zdarma), velký bazén, dětský bazén, zahrada, společný gril, 
animační programy, parkoviště. v letovisku mohou naši klienti využívat animační 
programy v českém jazyce (25/06-10/09).
Vzdálenost od pláže: 200 m. Pláž: písek. 
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden 

SAN fRANCESCO CENTRO VACANzE***** DuNA VErDE
Popis: známé turistické středisko vzdálené cca 10 km od historického městeč-
ka Caorle. areál se nachází v lokalitě duna verde, přímo u vlastní písčité pláže 
a je velmi dobře vybaven, je zde i vodní park se skluzavkami pro děti. před areá-
lem je zastávka místního autobusu, kterým se dostanete například do Benátek 
nebo do  Caorle. v celé oblasti je vybudována síť cyklostezek. nedaleko stře-
diska se nachází 18 jamkové golfové hřiště. Mobilhomy Standard se nacházejí 
asi 100-250 m od pláže a jsou vybaveny klimatizací (za poplatek). Mobilhomy 
velus jsou od pláže vzdáleny asi 350 m od pláže a jsou vybaveny klimatizací (za 
poplatek), mikrovlnkou, rádiem, rychlovarnou konvicí a kávovarem. doporuču-
jeme včasnou rezervaci.
Mobilhome Venus pro 4/6 osob: (plocha 24 m2) obytná část s kuchyňským 
koutem a lavicí přestavitelnou na lůžko, ložnice, pokoj se 2 lůžky a lůžkem na 
způsob 
palandy (pro dítě do 10 let), koupelna, WC s umyvadlem, zastřešená dřevěná 
terasa 
se zahradním nábytkem. Maximální obsazení 4 dospělí a 2 děti do 12 let. 
Mobilhome Standard pro 4/6 osob:  (plocha 24 m2) obytná část s lavicí 
přestavitelnou na lůžko a kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky a lůž-
kem na způsob palandy pro dítě do 150 cm a 60 kg, koupelna s WC, sprchou a 
umývadlem, terasa se zahradním nábytkem, gril (na dřevěné uhlí). Standardní 
obsazenost 4 osoby, 5. a 6. lůžko za poplatek 1.050,- kč za osobu a týden.
Vybavení a služby: recepce, bary, 3 restaurace, nákupní centrum, 4 bazény, 
plážový volejbal, dětské hřiště, bankomat, parkoviště. Za poplatek: aquapark 
(cca € 4 za den), tenis, stolní tenis, basketbal, půjčovna kajaků a šlapadel, půj-
čovna kol, připojení na internet WiFi (cca € 6 za den), trezor na recepci (cca € 1 

za den), pračky/sušičky na žetony (cca € 4 za 1 cyklus), plážový servis (€ 10 za 
den). klubová karta SamCard (u Mobilhome venus za poplatek cca € 20 za oso-
bu od 3 let  a týden): animační programy pro děti i dospělé, kolektivní sportovní 
kurzy, vstup do posilovny, vstup do tv sálu, fotbalová škola, využívání tenisové-
ho kurtu a multifunkčního hřiště, herna Game World (počítačová herna), slevy 
v obchodech a restauracích.
Vzdálenost od pláže: u pláže. Pláž: písek.  
Zvířata: nepovolena.

Cena za mobilhome a týden 

BAZÉN

BAZÉN

200 m

0 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo. v Mobilhome Stan-
dard navíc klubová karta SamCard.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100.  
Fakultativní příplatky Mh venus (nutno objednat předem, platba na místě): postýlka € 14 
za týden, dětská židlička € 14 za týden, povlečení jednolůžko + 1 ručník € 15 za výměnu, 
povlečení dvoulůžko + 2 ručníky € 20 za výměnu, Ostatní fakultativní příplatky: klimati-
zace (na vyžádání) € 35 za týden, závěrečný úklid € 30 (jinak musí být proveden klienty).  
Fakultativní příplatky Mh Standard (nutno objednat předem, platba na místě): povlečení jednolůž-
ko + 1 ručník € 15 za výměnu, povlečení dvoulůžko + 2 ručníky € 20 za výměnu.  
Ostatní fakultativní příplatky: další parkovací místo cca € 10 za den, klimatizace € 35 za týden, závě-
rečný úklid € 30 (jinak musí být proveden klienty).

Termín Mobilhome Venus
14/05-28/05 15.960
28/05-25/06 11.590
25/06-09/07 18.480
09/07-16/07 30.770
16/07-06/08 31.160
06/08-13/08 29.600
13/08-20/08 24.700
20/08-27/08 20.780
27/08-03/09 12.430
03/09-10/09 8.060
10/09-24/09 6.550

Termín Mobilhome Standard
30/04-07/05 7.560
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.300
14/05-28/05 13.440
28/05-11/06 11.200
11/06-25/06 15.120
25/06-02/07 19.820
02/07-09/07 27.440
09/07-13/08 31.360
13/08-20/08 27.440
20/08-27/08 23.130
27/08-03/09 21.950
03/09-10/09 18.820
17/09-24/09 5.040

DuNA VERDE
další ze severoitalských letovisek na pobřeží Jaderského moře na takzvané Benátské riviéře. administrativně spadá pod nedaleké Caorle, které je vzdáleno zhruba 10 kilometrů. Jedná se o jedno z nejmenších a nejmladších letovisek v této 
oblasti a je považováno za velmi klidnou destinaci. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 790 km/705 km

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti), využívání bazénu, animaci, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky splatné v čr: povlečení 210,- kč za osobu a výměnu, postýlka 730,- kč za týden, plážový servis 
1.380,- kč za týden do 18/06 a od 03/09, 1.780,- kč za týden v ostatních obdobích.

Termín Bilo R5 Bilo V5 Trilo R7 Trilo V7 Trilo V8
30/04-07/05 5.390 6.290 6.390 7.390 7.590
07/05-14/05 • 17/09-24/09 5.890 6.790 6.890 7.990 8.290
14/05-21/05 7.090 8.190 8.290 9.590 9.890
21/05-28/05 9.390 10.890 11.090 12.790 13.190
28/05-04/06 • 03/09-10/09 10.590 12.290 12.490 14.490 14.890
04/06-11/06 14.190 16.390 16.590 19.290 19.790
11/06-18/06 • 27/08-03/09 15.290 17.690 17.990 20.890 21.490
18/06-25/06 17.690 20.490 20.790 24.090 24.790
25/06-02/07 22.390 25.890 26.290 30.490 31.390
02/07-23/07 23.590 27.290 27.690 32.090 32.990
23/07-20/08 24.290 28.090 28.490 33.090 33.990
20/08-27/08 23.090 26.790 27.090  31.490 32.290  
10/09-17/09  6.390 7.390 7.490  8.690 8.890  

CAORLE ALTANEA
Je nové letovisko mezi porto Santa Margherita a duna verde, cca 5 km od historického městečka Caorle. v centru střediska najdete promenádu s obchody a bary, půjčovnu kol, tenisové kurty, hřiště, nafukovací atrakce pro děti a jiné služby. 
atrakcí nejen pro děti je vláček, který jezdí pravidelně celým letoviskem a zajištuje zdarma kyvadlovou dopravu na pláž. také je možné využít cyklostezek, které vedou až do Caorle. Místo je vhodné pro klidnou rodinnou dovolenou.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 790 km/705 km. 
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CZLIDO DI JESOLO 
Známé přímořské letovisko vzdálené jen 21 km severně od Benátek. písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je 15 km dlouhá. Je známé svým rušným denním i nočním životem. Celým letoviskem vede dlouhá promenáda s obchůd-
ky, restauracemi, kavárnami, diskotékami a obchody, která se večer mění v rušné korzo. na své si zde přijdou jak sportovci (vodní sporty, tenis, golf, cyklistika, jezdectví, plachtění, atd.), tak děti (vodní park aqualandia, zábavný park 
Jesolandia a jiné atrakce).
Vzdálenost z Prahy/Brna: 810 km/720 km

WAIkIkI VILLAGE CAMPING*** lIDO DI JESOlO
Popis: areál plný zeleně přímo u široké volně přístupné pláže na východním okraji 
letoviska lido di Jesolo, do jehož centra lze pohodlně dojet místním autobusem. 
animační programy na pláži a u bazénu zajišťují celodenní zábavu pro děti i dospě-
lé (aerobik, turnaje, soutěže, večerní program). v kempu je povoleno i grilování. 
námi nabízené mobilhomy jsou vybaveny klimatizací (za příplatek), mikrovlnkou, 
rádiem a kávovarem a od pláže vzdáleny asi 200 m.
Mobilhome Mars pro 4/6 osob: (plocha 24 m2) obytná část s kuchyňským kou-
tem a lavicí přestavitelnou na lůžko, ložnice, pokojík se 2 lůžky a lůžkem na způsob 
palandy (pro dítě do 10 let), koupelna, zastřešená dřevěná terasa se zahradním 
nábytkem. Maximální obsazení 4 dospělí a 2 děti do 12 let.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace-pizzerie, obchod, novinový stánek, 
minimarket, bankomat, připojení na internet WiFi (za poplatek cca € 2/hodina) , 
bazén pro dospělé, bazén pro děti, vířivka, plážový volejbal, posilovna, dětské hři-
ště, animace (v hlavní sezóně), půjčovna kol (omezená kapacita), pračky a sušičky 
na žetony, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: u pláže. Pláž: písek.  
Zvířata: nepovolena.

Cena za mobilhome a týden 

BAZÉN0 m EUROTIP

LIDO DI JESOLO:
1  hotel BOlivar***
2  hotel harrY‘S***

3  hotel iMperial palaCe***
4  hotel kennedY***

5  residence apOllO
6  residence BeneluX a ruBinO

7 residence BriOni
8 residence MiChelanGelO

9 residence San niChOlaS
10 Waikiki village Camping***

3

6
8 6 94 7

5 10

12

LIDO DI JESOLO

Via Roma Destra

Via Roma D
estr

a

Viale Martin Luther King

Via Andrea Ba�le

Via Altinate

Via Cristofo Colombo

LIDO CENTRO
LIDO EST

LIDO  OVEST

Cena obsahuje: Cena zahrnuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénů a hřišť, 
animaci dle programu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100.  
Fakultativní příplatky: klimatizace dle spotřeby, závěrečný úklid € 50 (jinak musí být pro-
veden klienty), povlečení a ručníky (nutno objednat již při rezervaci): samostatné lůžko + 
1 ručník € 14, dvoulůžko + 2 ručníky € 25, plážový servis € 10 za den, kolo € 7,50 za den. 
delegátské služby na vyžádání za poplatek 400,- kč za mobilhome.

Termí Mobilhome Mars
14/05-28/05 15.120
28/05-25/06 11.930
25/06-09/07 18.650
09/07-16/07 29.580
16/07-06/08 31.160
06/08-13/08 24.700
13/08-20/08 23.520
20/08-27/08 18.990
27/08-03/09 10.920
03/09-17/09 7.390



30

v
e

n
e

tO
 

W
W

W
.e

ur
Ot

iM
e.

CZ

RESIDENCE BENELuX A RuBINO lIDO DI JESOlO

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: dvě čtyřpatrové residence postavené v  zóně piazza Milano, ve východní 
části Jesola. Budovy jsou od sebe vzdáleny asi 300 m a obě mají bazén. apartmány 
typu Mono jsou pouze v residenci Benelux. 
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím dvou-
lůžkem a lůžkem, koupelna, balkón.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-

lůžkem, ložnice, koupelna, balkón. apartmány typu a se nachází v rubinu, typu B 
v Beneluxu. v Beneluxu je ložnice od obytné místnostni oddělena pouze příčkou.
Vybavení a služby: výtah, bazén, možnost parkování v blízkosti objektu. 
Vzdálenost od pláže: 130 m Benelux, 200 m rubino. 
Pláž: písek. 
Zvířata: nepovolena.

RESIDENCE MICHELANGELO lIDO DI JESOlO

Popis: apartmánový dům v centru Jesolo est, jen pár kroků od piazza Milano.
v bezprostřední blízkosti restaurace, pizzerie, bary a obchody. apartmány jsou 
vybaveny satelitní tv, trezorem a 1 parkovacím místem na apartmán.
Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík 
s palandou, koupelna, balkón.
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-

kem, ložnice, pokojík s palandou, koupelna, balkón.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, 2 ložnice, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště. 
Vzdálenost od pláže: 200 m.       Pláž: písek.              
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN130 m

200 m

10%  

10%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 30-50 (jinak musí být proveden klienty). na vyžádání při 
rezervaci povlečení € 12 za osobu a výměnu, ručníky € 15 za osobu a výměnu, postýlka € 30 za týden, připojení na internet WiFi € 30 za týden. delegátské služby na vyžádání za poplatek 
400,-kč za apartmán.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 30-50 (jinak musí být proveden klienty). na vyžádání 
při rezervaci povlečení € 12 za osobu a výměnu, ručníky € 15 za osobu a výměnu, postýlka € 30 za týden, připojení na internet WiFi € 30 za týden. delegátské služby na vyžádání za 
poplatek 400,-kč za apartmán.

Termín Mono 3 Bilo A4 Bilo B4
30/04-14/05 • 10/09-01/10 5.390 5.880 6.130
14/05-21/05 6.300 8.400 8.610
21/05-28/05 9.800 11.760 12.010
28/05-18/06 7.000 8.400 8.580
18/06-25/06 8.400 10.080 10.290
25/06-09/07 12.600 14.070 14.280
09/07-16/07 • 20/08-27/08 14.700 16.420 16.660
16/07-13/08 16.660 19.600 19.850
13/08-20/08 17.400 20.580 20.830
20/08-27/08 14.700 16.420 16.660
27/08-03/09 9.800 11.760 12.010
03/09-10/09 7.350 9.800 10.050

Termín Trilo 4 Trilo 5 Trilo 6
30/04-14/05 • 10/09-01/10 5.880 6.130 6.860
14/05-21/05 7.980 8.820 9.660
21/05-28/05 • 27/08-03/09 11.520 12.010 13.480
28/05-18/06 8.230 8.580 9.630
18/06-25/06 9.870 10.290 11.550
25/06-09/07 13.020 13.650 14.490
09/07-16/07 • 20/08-27/08 15.190 15.930 16.910
16/07-13/08 18.130 19.110 20.090
13/08-20/08 18.870 20.090 21.070
03/09-10/09 9.310 10.290 11.270

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

RESIDENCE APOLLO lIDO DI JESOlO

Popis: residenční budova s bazénem a výbornou pozicí přímo na pláži. na-
chází se ve východní části letoviska poblíž náměstí piazza torino. 
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
lůžkem, ložnice, pokoj s palandou, koupelna, balkón s bočním výhledem na 
moře.
Vybavení a služby: výtah, bazén pro děti, bazén pro dospělé, parkoviště (do 
vyčerpání kapacity).
Vzdálenost od pláže: u pláže. 
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN0 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 30-50 (jinak musí být proveden klienty). na vyžádání při 
rezervaci povlečení € 12 za osobu a výměnu, ručníky € 15 za osobu a výměnu, postýlka € 30 za týden, připojení na internet WiFi € 30 za týden. delegátské služby na vyžádání za poplatek 
400,-kč za apartmán.

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

10%  

Cena za apartmán a týden
Termín Trilo 5
30/04-14/05 • 10/09-01/10 9.800
14/05-21/05 10.920
21/05-28/05 • 27/08-03/09 16.170
28/05-18/06 11.550
18/06-25/06 13.860
25/06-09/07 18.480
09/07-16/07 • 20/08-27/08 21.560
16/07-13/08 24.260
13/08-20/08 25.480
03/09-10/09 12.740
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HOTEL kENNEDY*** lIDO DI JESOlO
Popis: pěkný rodinný hotel ve východní části letoviska, mezi ná-
městími piazza Milano a piazza torino. Má výbornou polohu, leží 
pouhých 40 m od pláže a nedaleko promenády, která se večer mění 
na pěší zónu. nabízí ubytování v celkem 58 příjemně zařízených po-
kojích s balkónem.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, tv, trezorem, 
klimatizací a balkónem.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, bazén pro do-
spělé s oddělenou částí pro děti, společenská mítnost s tv, připojení 

na internet WiFi (za poplatek), smluvní pláž (plážový servis zahrnutý 
v ceně), parkoviště (do vyčerpání kapacity).
Stravování:  kontinentální snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu, zeleninový bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vzdálenost od pláže: 40 m.  Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za osobu a týden

BAZÉN40 m

Slevy: děti 0/2 roky - zdarma, 3. a 4. lůžko děti 3/11 let - 50%, 3. a 4. lůžko 
ostatní - 10%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativ-
ní příplatky: delegátské služby na vyžádání za poplatek 400,-kč za pokoj.

Termín Polopenze
07/05-04/06 • 10/09-24/09 7.880
04/06-02/07 11.150
02/07-06/08 • 20/08-03/09 13.230
06/08-20/08 16.420
03/09-10/09 9.190

RESIDENCE BRIONI lIDO DI JESOlO

Popis: oblíbená residence přímo u pláže ve východní části letoviska poblíž náměstí 
piazza torino. nachází se na klidnějším místě, ale zároveň v blízkosti obchodů, barů 
a restaurací.
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem rozkládacím dvoulůž-
kem a rozkládacím lůžkem, koupelna, balkón.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-

kem nebo 2 lůžky, ložnice, koupelna, balkón.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, pokoj se 2 lůžky, pokoj 
se 3 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah.       
Vzdálenost od pláže: u pláže. Pláž: písek.  
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

0 m
10%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 30-50 (jinak musí být proveden klienty). na vyžádání při re-
zervaci povlečení € 12 za osobu a výměnu, ručníky € 15 za osobu a výměnu, postýlka € 30 za týden, připojení na internet WiFi € 30 za týden. delegátské služby na vyžádání za poplatek 
400,-kč za apartmán.

Termín Mono 3 Bilo 4 Trilo 5
30/04-14/05 • 10/09-01/10 6.370 7.840 9.800
14/05-21/05 8.400 9.660 10.920
21/05-28/05 12.010 13.970 16.170
28/05-18/06 8.580 9.980 11.550
18/06-25/06 10.290 11.970 13.860
25/06-09/07 13.230 15.330 21.560
09/07-16/07 • 20/08-27/08 15.440 17.890 21.560
16/07-13/08 18.380 21.560 24.260
13/08-20/08 19.110 22.540 25.480
27/08-03/09 12.010 13.970 16.170
03/09-10/09 9.800 11.270 12.740

 Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
       - sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

HOTEL IMPERIAL PALACE*** lIDO DI JESOlO

Popis: oblíbený hotel s bazénem přímo u pláže, nachází se v západní části letoviska 
v blízkosti náměstí piazza aurora a jen pár kroků od hlavní třídy, která se večer mění 
v pěší zónu. všechny pokoje byly nedávno zrekonstruovány a jsou jednoduše a účel-
ně zařízeny.
Pokoje:  s vlastním příslušenstvím, fénem, tv, telefonem, klimatizací a bal-
kónem s bočním výhledem na moře.
Stravování:  rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu, zeleninový bufet. nápoje nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, trezor (na recepci, zdarma), 
tv místnost, bazén pro dospělé, bazén pro děti, připojení na internet WiFi (ve 
společných prostorách zdarma, dle dosahu), smluvní pláž (plážový servis zahr-
nutý v ceně), parkoviště (do vyčerpání kapacity).
Vzdálenost od pláže: u pláže.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za osobu a týden

0 m BAZÉN

Termín Polopenze
14/05-18/06 10.050
18/06-09/07 • 27/08-03/09 13.840
09/07-06/08 • 20/08-27/08 14.580
06/08-20/08 15.800
03/09-17/09 9.190

Slevy: děti 0/1 rok - povinný poplatek € 70 za týden (postýlka v ceně), 3. lůžko děti 2/5 let - 50%, děti 6/11 let - 30%, 3. lůžko ostatní - 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: delegátské služby na vyžádání za poplatek 400,-kč za pokoj.
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HOTEL BOLIVAR***                                              lIDO DI JESOlO

Cena za osobu a týdenPopis: příjemný hotel s bazénem v západní části letoviska, přímo na hlavní ulici 
s množstvím obchodů a přibližně 100 m od pláže. hotel disponuje celkem 81 stan-
dardně zařízenými pokoji. Oblíbené ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci. 
hotel je vhodný zejména pro rodiny s dětmi.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, satelitní tv, trezorem, mini-
barem, ventilátorem, klimatizací (za poplatek) a  balkónem nebo terasou.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, salátový 
bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, společenská místnost s tv, výtah, restaurace, bar, 
terasa, bazén se slunečníky a lehátky, sluneční terasa, smluvní pláž (plážový servis 
zahrnutý v ceně), internet point, připojení na internet WiFi (zdarma v hale), parko-
viště (do vyčerpání kapacity), bazén se slunečníky a lehátky.
Vzdálenost od pláže: 100 m. 
Pláž: písek.
Zvířata: povolena malá zvířata na vyžádání.

BAZÉN100 m EUROTIP

RESIDENCE SAN NICHOLAS lIDO DI JESOlO

Cena za apartmán a týden 

Popis: typická residence s bazénem se nachází ve východní částí Jesola u náměstí 
pizza torino a jen pár kroků od pláže.
Mono pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, prostor s manželským lůžkem oddělený od obytné části shrnovacími dveřmi 
nebo závěsem, koupelna, balkón.

Vybavení a služby: výtah, bazén, parkoviště (do vyčerpání kapacity).
Vzdálenost od pláže: 50 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN50 m
10%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, využívání bazénu, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakul-
tativní příplatky: závěrečný úklid € 30-50 (jinak musí být proveden klienty). na vyžádání 
při rezervaci povlečení € 12 za osobu a výměnu, ručníky € 15 za osobu a výměnu, postýlka 
€ 30 za týden, připojení na internet WiFi € 30 za týden. delegátské služby na vyžádání za 
poplatek 400,-kč za apartmán.

Slevy: děti 0/1 rok - zdarma (postýlka na vyžádání zdarma), 3. a 4. lůžko děti 3/11 let – 
50%, ostatní – 15%. 
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: kli-
matizace € 49 za pokoj a týden (na vyžádání již při rezervaci, platba na místě). delegátské 
služby na vyžádání za poplatek 400,-kč za pokoj.

Termín Mono 4
30/04-14/05 • 10/09-01/10 6.130
14/05-21/05  7.350
21/05-28/05 11.760
28/05-18/06 8.400
18/06-25/06 10.080
25/06-09/07 13.020
09/07-16/07 • 20/08-27/08 15.190
16/07-13/08 18.380
13/08-20/08 19.360
27/08-03/09 11.760
03/09-10/09 8.580

Termín Polopenze
07/05-21/05 • 10/09-01/10 6.620
21/05-28/05 7.490
28/05-04/06 9.680
04/06-11/06 8.300
11/06-25/06 • 27/08-03/09 9.680
25/06-30/07 • 20/08-27/08 11.990
30/07-20/08 13.480
03/09-10/09 8.580

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

HOTEL HARRY´S*** lIDO DI JESOlO
Popis: menší příjemný hotel v západní části Jesola, poblíž náměstí piazza nember, 
na ulici plné obchodů a restaurací, která se večer mění v pěší zónu. hotel nabízí 
ubytování celkem v 54 standardně zařízených pokojích.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, tv, trezorem a balkónem 
nebo terasou. pokoje s klimatizací a minichladničkou na vyžádání za poplatek.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, tv místnost, bazén s odděle-
nou částí pro děti se slunečníky a lehátky, smluvní pláž (plážový servis zahrnutý 
v ceně).
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, zelenino-
vý bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vzdálenost od pláže: 130 m. Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za osobu a týden

BAZÉN130 m

Slevy: děti 0/2 roky - zdarma (postýlka na vyžádání zdarma), 3. a 4. lůžko děti 3/12 let – 
50%, 3. a 4. lůžko ostatní – 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě:pobytová taxa. Fakultativní příplatky: kli-
matizace € 45 za týden, klimatizace a minichladnička € 60 za týden. delegátské služby na 
vyžádání za poplatek 400,-kč za pokoj.

Termín Polopenze
07/05-28/05 • 10/09-01/10 6.130
28/05-11/06 7.960
11/06-16/07 • 20/08-10/09 9.920
16/07-20/08 11.760

EUROTIP



Popis: první prázdninové středisko oceněné 5* v itálii leží v oblasti Cavallino, asi 
7 km od lido di Jesolo. Zalesněný areál o rozloze 80ha s parkovou úpravou navazuje 
na vlastní písečnou pláž. naše Ck zde nabízí ubytování v mobilhomech vzdálených 
od pláže asi 400 m.
Mobilhome Standard pro 4/6 osob: (plocha 24 m2) obytná část s lavicí přesta-
vitelnou na lůžko a kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky a lůžkem na 
způsob palandy pro dítě do 150 cm a 60 kg, koupelna s WC, sprchou a umývadlem, 
terasa se zahradním nábytkem, gril (na dřevěné uhlí). Standardní obsazenost 
4 osoby, 5. a 6. lůžko za poplatek 1.050.,- kč za osobu a týden.
Vybavení a služby: recepce, bary, restaurace, pizzerie, nákupní centrum, am-
bulance, 2 vodní parky, dětská hřiště, připojení na internet WiFi (v určených pro-
storách, zdarma), animace pro děti (Baby Club, Miniclub), animace pro dospělé, 

areálový minibus, parkoviště. Za poplatek: lunapark, fotbalová hřiště, tenisové 
kurty, minigolf, stolní tenis, jízdárna, Wellness Club, posilovna, vodní sporty, půj-
čovna kol, pračky/sušičky. 
Vzdálenost od pláže: u pláže.
Pláž: písek. 
Zvířata: nepovolena.
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uNION LIDO VACANzE ***** CAVAllINO

Cena za mobilhome a týden

CAVALLINO 
klidnější, stále se rozvíjející turistické letovisko, které se nachází západně od lido di Jesolo.výhodná poloha nedaleko od přístavu punta Sabbioni, ze kterého se dostanete lodí přímo do centra Benátek. dlouhé pláže jsou tvořené 
jemným pískem, písečnými dunami a jsou obklopeny rozsáhlými píniovými háji. v Cavallinu se nachází novější residence, turistická střediska a kempy, menší obchodní centrum s restauracemi a bary. ideální pro klidnou dovolenou, 
vhodné pro rodiny s dětmi.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 830 km/740 km

BAZÉN0 m

CA´ SAVIO VILLAGE CAMPING *** CAVAllINO

Cena za mobilhome a týden

Popis: rozlehlý areál s vlastní pláží v lokalitě treporti, jen 3 km od punta Sa-
bbioni, odkud odjíždějí lodě do Benátek. Středisko nabízí kromě kempu i uby-
tování v pohodlných mobilhomech rozmístěných v borovém háji. Celý komplex 
působí velmi svěže díky citlivému propojení s  přírodou. najdete tu vše, co 
potřebujete pro strávení příjemné rodinné dovolené u moře. doporučujeme 
včasnou rezervaci. Mobilhomy venus jsou vybaveny  klimatizací (za příplatek), 
rychlovarnou konvicí, mikrovlnkou, rádiem a kávovarem. Mobilhomy Standard 
jsou vybaveny klimatizací. Mobilhomy jsou od pláže vzdáleny asi 250 m. dopo-
ručujeme včasnou rezervaci.
Mobilhome Venus pro 4/6 osob: (plocha 24 m2) obytná část s kuchyňským 
koutem a lavicí přestavitelnou na lůžko, ložnice, pokojík se 2 lůžky a lůžkem na 
způsob palandy (pro dítě do 10 let), koupelna, WC s umyvadlem, zastřešená 
dřevěná terasa se zahradním nábytkem. Maximální obsazení 4 dospělí a 2 děti 
do 12 let.
Mobilhome Standard pro 4/6 osob: (plocha 24 m2) obytná část s lavicí 
přestavitelnou na lůžko a kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky a 
lůžkem na způsob palandy pro dítě do 150 cm a 60 kg, koupelna s WC, sprchou 
a umývadlem, terasa se zahradním nábytkem. Standardní obsazenost 4 osoby, 
5. a 6. lůžko za poplatek 1.050,- kč za osobu a týden
Vybavení a služby: recepce, restaurace, pizzerie, bar, obchod, novinový 
stánek, minimarket, bankomat, společenská místnost s tv, samoobslužná 
restaurace, 5 bazénů pro děti a dospělé, bazén s hydromasáží, dětský koutek, 
animace, plážový volejbal, stolní tenis, minigolf, připojení na internet Wi-Fi (za 
poplatek cca € 3/hodina), soukromá pláž, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: u pláže.  
Pláž: písek.  
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN0 m

Cena obsahuje: Cena zahrnuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo, využí-
vání bazénů, animaci (v hlavní sezóně).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakul-
tativní příplatky (nutno objednat předem, platba na místě): postýlka € 14 za týden, dětská 
židlička € 14 za týden, povlečení jednolůžko + 1 ručník € 15 za výměnu, povlečení dvou-
lůžko + 2 ručníky € 20 za výměnu, Ostatní fakultativní příplatky: klimatizace (na vyžádání) 
€ 35 za týden, závěrečný úklid € 30 (jinak musí být proveden klienty).

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénů, animaci dle progra-
mu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. 
Fakultativní příplatky Mh venus (nutno objednat předem, platba na místě): postýlka € 14 
za týden, dětská židlička € 14 za týden, povlečení jednolůžko + 1 ručník € 15 za výměnu, 
povlečení dvoulůž-ko + 2 ručníky € 20 za výměnu, Ostatní fakultativní příplatky: klimati-
zace (na vyžádání) € 35 za týden, závěrečný úklid € 30 (jinak musí být proveden klienty). 
Fakultativní příplatky Mh Standard (nutno objednat předem, platba na místě): povlečení 
jednolůžko + 1 ručník € 15 za výměnu, povlečení dvoulůžko + 2 ručníky € 20 za výměnu.  
Ostatní fakultativní příplatky: další parkovací místo cca € 10 za den, klimatizace € 35 za 
týden, závěrečný úklid € 30 (jinak musí být proveden klienty).

Termín Mobilhome Standard
23/04-07/05 • 03/09-10/09 8.400
07/05-14/05 • 10/09-17/09 6.990
14/05-28/05 • 11/06-18/06 12.930
28/05-11/06 10.780
18/06-25/06 15.120
25/06-02/07 16.800
02/07-09/07 25.480
09/07-13/08 31.360
13/08-20/08 24.500
20/08-27/08 19.600
27/08-03/09 11.760
17/09-24/09 5.600

Termín Mobilhome Venus
23/04-14/05 6.890
14/05-28/05 16.630
28/05-25/06 13.100
25/06-09/07 19.150
09/07-16/07 28.810
16/07-06/08 31.560
06/08-13/08 30.180
13/08-20/08 25.680
20/08-27/08 21.170
27/08-03/09 12.430
03/09-10/09 9.580
10/09-24/09 6.380

Termín Mobilhome Standard
23/04-07/05 • 03/09-10/09 11.760
07/05-14/05 • 10/09-17/09 9.800
14/05-28/05 19.320
28/05-11/06 17.500
11/06-18/06 21.000
18/06-25/06 23.520
25/06-02/07 27.440
02/07-09/07 32.930
09/07-13/08 35.280
13/08-20/08 28.420
20/08-27/08 24.500
27/08-03/09 17.640
17/09-01/10 7.840
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VILLAGGIO LIDO CAVAllINO

Cena za apartmán/bungalov a týden

Popis: menší areál s bazénem a zahradou v lokalitě Cavallino, asi 5 km od lido di 
Jesolo. apartmány jsou standardně zařízeny a vybaveny tv a  trezorem.
Bungalov Trilo pro 5 osob: obytná místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice, pokojík s palandou, koupelna, veranda. Maximální obsazení 4 do-
spělí + 1 dítě do 12 let.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s  rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, balkón. Maximální 

obsazení 4 dospělí + 2 děti do 12 let.
Vybavení a služby: bazén s oddělenou částí pro děti, připojení na internet WiFi (u 
bazénu, zdarma dle dosahu), dětské hřiště, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 500 m. 
Pláž: písek. 
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN500 m

VILLAGGIO TAMERICI CAVAllINO

VILLAGGIO CAVALLINO MARE CAVAllINO

Cena za apartmán a týden

Popis: apartmánový komplex složený ze 42 řadových jednopatrových vilek ve 
východní části letoviska Cavallino a jen 2 km od lido di Jesolo. apartmány jsou 
vybaveny klimatizací, tv, trezorem a pračkou.
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a pohovkou, ložnice, 
pokojík se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, terasa s krbem.

Vybavení a služby: bazén, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 150 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Popis: pěkné villaggio s celkem 120 apartmány, které jsou rozmístěny v 5 jednopa-
trových blocích postavených kolmo k pláži. nachází se ve východí části Cavallina, 
jen 4 km od centra lido di Jesolo. apartmány jsou vybaveny tv.
Trilo pro 6 osob: v přízemí předzahrádka, veranda, obytná místnost s kuchyňským 
koutem a rozkládacím dvoulůžkem, koupelna, v patře ložnice, pokojík s palandou, 
koupelna, balkón. některé apartmány se nacházejí v 1. patře a jsou jednopodlažní.
Vybavení a služby: bazén pro děti a dospělé, restaurace, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 10 m.   
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

BAZÉN

BAZÉN

10 m

150 m

10%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakul-
tativní příplatky: závěrečný úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 12 za 
osobu a výměnu, postýlka € 30 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fa-
kultativní příplatky: závěrečný úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 
12 za osobu a výměnu, postýlka € 30 za týden.

Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakul-
tativní příplatky: závěrečný úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 12 za 
osobu a výměnu, postýlka € 30 za týden.

Termín Trilo 6 Trilo 5
30/04-14/05 • 10/09-01/10 7.600 8.090
14/05-21/05 9.660 11.130
21/05-28/05 • 27/08-03/09 14.950 15.440
28/05-18/06 10.680 10.990
18/06-25/06 12.810 13.230
25/06-09/07 17.430 18.480
09/07-16/07 • 20/08-27/08 20.340 26.950
16/07-20/08 26.460 26.950
03/09-10/09 11.270 12.990

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Termín Trilo 5
30/04-14/05 • 10/09-01/10 9.310
14/05-21/05 10.500
21/05-28/05 • 27/08-03/09 17.150
28/05-18/06 • 03/09-10/09 12.250
18/06-09/07 19.530
09/07-16/07 • 20/08-27/08 22.790
16/07-20/08 28.910

Termín Trilo 6
30/04-14/05 • 10/09-01/10 11.760
14/05-21/05 12.810
21/05-28/05 • 27/08-03/09 18.870
28/05-18/06 13.480
18/06-25/06 16.170
25/06-09/07 21.420
09/07-16/07 • 20/08-27/08 24.990
16/07-20/08 18.870
03/09-10/09 14.950

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky v období do 16/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 5% na objednávky v období 16/07-27/08 potvrzené do 31/03/2016

až 10%

10%  

10%  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, 1 parkovací místo.
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CZROSOLINA MARE 
poklidné letovisko ležící 70 km jižně od Benátek v deltě řeky pád, je ponořené do zeleně pinií a obklopené lagunami, říčkami a rameny pádu. pláž s jemným pískem je 8 km dlouhá, místy dosahující šířky přes 100 m a s pozvolným a 
bezpečným vstupem do moře, vhodným pro malé děti i neplavce. v letovisku se nachází spousty obchodů, restaurací, pizzerií a barů. vzhledem ke své poloze je rosolina Mare vhodným východiskem k mnoha výletům do okolí (Benátky - 
70 km, Chioggia - 25 km, padova - 70 km, ravenna - 95 km, Ferrara - 85 km). doporučujeme navštívit botanickou zahradu a podniknout lodní výlet v deltě pádu.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 870 km/790 km

RESIDENCE ACquAMARINA roSoLiNa Mare

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: residence s bazénem obklopena zelení, nachází se u příjezdu do letovis-
ka a zároveň v těsné blízkosti centra. všechny apartmány jsou hezky zařízeny 
a vybaveny tv, klimatizací (za poplatek), pračkou a parkovacím místem.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, balkón.
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice, pokoj se 2/3 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, bazén, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 650 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 20 za týden.

650 m

ROSOLINA MARE:
1 residence aCQuaMarina
2 residence COrtina

3 residence FiOrella
4 residence la piaZZetta

5 residence MareBellO
6 residence SpOrtinG

7 villa OMeGa
8 villa valentinO

ROSOLINA MARE

1
5

6
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Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 30 
Bilo, € 35 trilo (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: klimatizace € 25 
za týden Bilo, € 30 za týden trilo, povlečení nebo ručníky (na vyžádání) za poplatek € 9 
za osobu a výměnu.

Termín Bilo 4 Trilo 5
30/04-11/06 • 10/09-01/10 6.650 7.350
11/06-02/07 10.850 11.380
02/07-06/08 • 20/08-27/08 15.050 15.750
06/08-20/08 19.780 21.000
27/08-10/09 8.750 9.450

EUROTIP

RESIDENCE LA PIAzzETTA roSoLiNa Mare 240 m BAZÉN

Popis: residence složená z několika bloků 2 patrových budov a bazénu, asi 
1 km od centra rosolina Mare. apartmány jsou vybaveny tv a klimatizací (za 
příplatek).
Trilo pro 5 osob: v přízemí předzahrádka, obytná místnost s kuchyňským 
koutem a rozkládacím lůžkem, v patře ložnice, pokojík s palandou, koupelna.
Vybavení a služby: bazén, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 240 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 30.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50, závě-
rečný úklid € 25 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: klimatizace € 30 
za týden, přistýlka € 20 za týden, povlečení nebo ručníky € 10 za osobu a výměnu.

5 %  

Objednej ihned  - sleva 5% na objednávky v období do 09/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016
až 5%

Termín Trilo 5
21/05-11/06 • 03/09-17/09 6.480
11/06-18/06 • 27/08-03/09 7.880
18/06-02/07 11.550
02/07-09/073 • 0/07-06/08 14.180
09/07-16/07 15.580
16/07-30/07 16.980
06/08-20/08 19.250
20/08-27/08 14.700
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CZ RESIDENCE MAREBELLO roSoLiNa Mare

RESIDENCE fIORELLA   roSoLiNa Mare

Popis: příjemná residence v centru letoviska, jen pár kroků od obchodů, barů 
a restaurací. nabízí ubytování v nově zrekonstruovaných apartmánech s tv 
a parkovacím místem.
Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík 
s palandou, koupelna, balkón. některé apartmány jsou navíc vybaveny klimati-
zací (na vyžádání, za poplatek).
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice, pokojík s palandou, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 700 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena na vyžádání za poplatek € 20 za týden.

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: patrová vila s 8 apartmány, nachází se na klidném místě ve vilové zástavbě 
přibližně 300 m od centra. námi nabízené apartmány jsou situovány ve zvýšeném 
přízemí a mají vlastní oplocenou zahrádku s parkovacím místem.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, koupelna.
Vybavení a služby: zahrada, parkovací stání.
Vzdálenost od pláže: 250 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 35 za pobyt.

700 m

250 m

EUROTIP

VILLA VALENTINO roSoLiNa Mare
Popis: řadové domky v klidné části letoviska v blízkosti pláže. všechny apartmány 
mají v přízemí předzahrádku s venkovním posezením a jsou standardně zařízeny.
Bilo pro 4 osoby: dvoupatrový; v přízemí obytná místnost s kuchyňským koutem 
a předzahrádkou, v patře ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: parkovací místo v blízkosti objektu.

Vzdálenost od pláže: 280 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 35 za pobyt.

280 m

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 35 
trilo (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: klimatizace € 30 za týden, po-
vlečení nebo ručníky (na vyžádání) za poplatek € 9 za osobu a výměnu.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50. Fakulta-
tivní příplatky: závěrečný úklid € 25 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6,50 za 
osobu a výměnu, ručníky € 4,50 za osobu a výměnu.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50. Fakul-
tativní příplatky: závěrečný úklid € 25 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6,50 
za osobu a výměnu, ručníky € 4,50 za osobu a výměnu.

Termín Trilo 4 / Trilo 5
30/04-28/05 • 10/09-01/10 6.650
28/05-11/06 7.530
11/06-02/07 • 27/08-10/09 10.150
02/07-06/08 • 20/08-27/08 12.600
06/08-20/08 16.630

Termín Bilo 4
23/04-11/06 • 10/09-17/09 6480
11/06-18/06 8150
18/06-02/07 9590
02/07-06/08 • 20/08-27/08 13760
06/08-20/08 18200
27/08-10/09 8050

Cena za apartmán a týden
Termín Bilo 4
23/04-11/06 • 10/09-17/09 5.780
11/06-18/06 7.380
18/06-02/07 8.680
02/07-06/08 • 20/08-27/08 12.250
06/08-20/08 15.750
27/08-10/09 7.000



RESIDENCE SPORTING  roSoLiNa Mare

Popis: residenční komplex s bazénem v blízkosti centra. nabízí ubytování v jed-
noduše zařízených apartmánech. apartmány v  přízemí mají předzahrádku 
a apartmány v patře balkón.
Bilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem, 
ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna, terasa.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem, ložnice, pokoj s palandou, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: bazén pro dospělé, bazén pro děti, dětské hřiště, parkoviště. 
Vzdálenost od pláže: 500 m. 
Pláž: písek. 
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 35 za pobyt.

BAZÉN500 m
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RESIDENCE CORTINA roSoLiNa Mare

Cena za apartmán a týden

Popis: příjemná dvoupatrová residence nedaleko centra rosolina Mare, pouhých 
100 m od pláže. disponuje prostornými apartmány, vhodnými pro ubytování počet-
nějších rodin. všechny jsou vybaveny tv, pračkou a klimatizací (za poplatek).
Bilo pro 4/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a vyklápěcí palandou, 
ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna, balkón.
Trilo pro 6/8 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-

kem, ložnice, ložnice s manželským lůžkem a palandou, balkón.
Quadri pro 8/9 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a pohovkou, ložnice 
s manželským lůžkem a palandou, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Vzdálenost od pláže: 160 m.
Pláž:  písek.
Zvířata: jsou povolena na vyžádání za poplatek € 30.

160 m
5 %  

VILLA OMEGA roSoLiNa Mare
Popis: menší vila se zahradou a 6 byty, nachází se na klidném místě asi 500 m od 
centra letoviska. apartmány jsou vybaveny tv, připojením na internet WiFi a kli-
matizací (za poplatek).
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a pohovkou, ložnice, 
pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: zahrada, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 350 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena za poplatek € 30.

Cena za apartmán a týden

350 m
5 %  

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50. Fakul-
tativní příplatky: závěrečný úklid € 25 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 6,50 
za osobu a výměnu, ručníky € 4,50 za osobu a výměnu.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50, závěrečný úklid € 25 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: klimatizace € 30 za týden, 
přistýlka € 20 za týden, povlečení nebo ručníky € 10 za osobu a výměnu.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50, závěrečný úklid € 25 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: klimatizace € 30 za týden, 
přistýlka € 20 za týden, povlečení nebo ručníky € 10 za osobu a výměnu.

Termín Bilo 5 Trilo 6
23/04-11/06 • 10/09-17/09 6.480 7.880
11/06-02/07 9.590 13.650
02/07-06/08 • 20/08-27/08 13.760 17.150
06/08-20/08 18.200 21.700
27/08-10/09 8.050 10.150

Termín Trilo 5
21/05-11/06 • 03/09-17/09 6.300
11/06-18/06 • 27/08-03/09 7.530
18/06-02/07 10.150
02/07-09/07 • 30/07-06/08 13.650
09/07-16/07 14.880
16/07-30/07 15.100
06/08-20/08 18.550
20/08-27/08 13.830

Cena za apartmán a týden

Termín Bilo 4/6 Trilo 6/8 Quadri 8/9
21/05-11/06 • 03/09-17/09 6.480 7.700 12.250
11/06-18/06 • 27/08-03/09 7.880 10.680 13.830
18/06-02/07 11.550 12.950 16.280
02/07-09/07 • 30/07-06/08 14.180 15.930 18.200
09/07-16/07 15.580 17.850 22.400
16/07-30/07 16.980 19.250 25.380
06/08-20/08 19.250 22.750 29.750
20/08-27/08 14.700 16.800 22.050

Objednej ihned  - sleva 5% na objednávky v období do 09/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016
až 5%

Objednej ihned  - sleva 5% na objednávky v období do 09/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016
až 5%



TOSCOLANO MADERNO 
Malebné městečko na západním břehu jezera jehož hlavní dominantou je kostel Sant´andrea z roku 1140. nachází se v městské části Maderno poblíž přístavu. Za návštěvu stojí také 
vedlejší kostel San ercolano z 18. století s oltářními obrazy od paola veroneseho a palmy Giovaneho.  

Vzdálenost z Prahy/Brna: 800/865 km.

PADENGHE SuL GARDA
Malé letovisko v jihozápadní části jezera. výborné výchozí místo pro výlety a pro návštěvu zábavných parků Gardaland, Movie Studio, Zoo safari a vodního parku Caneva World.  
Vzdálenost z Prahy/Brna: 830/880 km.

lago di garda
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HOTEL ANTICO MONASTERO**** toSCoLaNo MaDerNo

RESIDENCE LE TERRAzzE SuL LAGO PaDeNghe SuL garDa

Popis: hotel vybudovaný ze starobylého kláštera ze 14. století. přímo sousedí 
s prázdninovým střediskem toscolano, které se nachází u západního břehu jezera 
Garda a zároveň v centru městečka toscolano Maderno. Celkem 68 pokojů je roz-
místěno v několika budovách.
Pokoje: s  vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, satelitní tv, trezorem, 
některé s balkónem (na vyžádání, za poplatek). klimatizace pouze v některých 
pokojích, na vyžádání za poplatek € 5/osoba/noc (platba na místě při příjezdu).
Stravování: snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu, večeře tříchodové 
menu. nápoje nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, restaurace/pizzerie, zmrzlina, bar, 2 bazény (ote-
vřeny cca od 01/05 do 30/09), minimarket, parkoviště, tenisový kurt, hřiště, při-
pojení na internet WiFi ve společných prostorách (dle dosahu), soukromá pláž, 
animace (červenec, srpen). některé budovy mají výtah.
Vzdálenost od jezera: u jezera.   
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 24,50 za týden.

Cena za osobu a týden

Cena za apartmán a noc

Popis: residence se zahradou a bazénem u jihozápadní části gardského jezera 
přibližně 400 m od jeho břehu. residence se skládá ze dvou budov s bazénem 
a byla postavena v roce 2006. nabízí ubytování v celkem 125 apartmánech 
vybavených fénem, telefonem, satelitní tv, trezorem, ledničkou a klimatizací.
Bilo pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, 
balkón nebo terasa.
Bilo pro 4/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem či 2 rozkládacími lůžky, ložnice nebo pokoj se 2 lůžky, koupelna, 
balkón nebo terasa. Možnost 5. a 6. lůžka na vyžádání za poplatek. v Bilu 6 jsou 

v obytné místnosti 2 rozkládací dvoulůžka.
Trilo pro 4/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím 
dvoulůžkem či 2 rozkládacími lůžky, ložnice, pokoj s palandou, koupelna, bal-
kón nebo terasa. Možnost 5. a 6. lůžka na vyžádání za poplatek.
Vybavení a služby: recepce, bar, resaurace, výtah, připojení na internet WiFi 
(ve společných prostorách zdarma, dle dosahu), zahrada, 2 bazény s odděle-
nou částí pro děti, parkoviště, garáže (na vyžádání za poplatek € 8 za den).
Vzdálenost od jezera: 400 m.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání zdarma.

10%  

BAZÉN

BAZÉN

0 m

400 m

Slevy: 3. lůžko děti 0/4 roky – zdarma, 3 lůžko děti 5/10 let – 50%, 3 lůžko ostatní – 10%
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

Minimální pobyt: 3 noci, libovolný den příjezdu.
Cena obsahuje: spotřebu vody, elektřiny, klimatizaci, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu – provádí klienti), povlečení a ručníky (s výměnou jednou za 4 dny).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 150. Fakultativní příplatky: dětská postýlka na vyžádání za poplatek € 8 za den, úklid € 5 za den. 5. a 6. lůž-
ko v Bilo nebo trilo 530,-kč (platba předem v Ck). 

Termín Polopenze
19/03-30/04 • 17/09-22/10 6.740
30/04-28/05 8.450
28/05-25/06 • 03/09-17/09 7.720
25/06-02/07 • 27/08-03/09 8.580
02/07-16/07 • 20/08-27/08 10.170
16/07-20/08 11.150

Termín Bilo 2 Bilo 4/6 Trilo 4/6
01/04-05/05 • 04/10-06/11 2.140 2.560 3.400
05/05-01/06 • 18/09-04/10 2.560 2.980 3.830
01/06-09/07 • 04/09-18/09 3.120 3.430 4.250
09/07-04/09 4.200 5.090 6.510

Objednej ihned – sleva 10% na objednávky potvrzené do 31/03/2016
5=4 – 5 dní pobytu za cenu 4 v období do 05/05, 01/06-30/06 a 18/09-03/10
7=6 – 7 dní pobytu za cenu 6 v období06/05-31/05 a 04/09-17/09

až 10%



HOTEL Du LAC*** gArDONE rIVIErA
Popis:  příjemný hotel v těsné blízkosti jezera, nachází se v centru malebného 
městečka Gardone riviera na západní straně gardského jezera. Za návštěvu 
stojí známá botanická zahrada vittoriale degli italiani, která je vzdálená při-
bližně 15 minut chůze od hotelu.
Pokoje standard A: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, satelitní 
tv, klimatizací a připojením na internet WiFi. pokoje typu standard B jsou 
navíc s balkónem a bočním výhledem na jezero a pokoje standard C jsou s 
balkónem nebo terasou a výhledem na jezero.

Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, tv místnost, připojení na 
internet WiFi (ve společných prostorách zdarma), trezor na recepci (zdarma), 
úschovna kol, garáže na vyžádání (za poplatek cca € 10 za den). parkování 
zdarma v této lokalitě je téměř nemožné.
Vzdálenost od jezera: 10 m.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 10 za den.

Cena za osobu a noc

10 m EUROTIP10%  

10%  

Popis: velmi pěkné středisko se rozkládá přímo u jezera, na pozemku o 16 
hektarech, jen 3,5 km od historického centra Sirmione. Skládá se ze zděných 
vilek a moderních mobilhomů. pro rok 2016 nabízíme ubytování v přízemních 
řadových vilkách typu standard vybavených klimatizací, telefonem a tv. 
Bilo pro 4 osoby:  obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou 
na způsob palandy, ložnice, koupelna, zastřešená veranda se zahradním nábytkem.
Vybavení a služby:  recepce, bar, restaurace, supermarket, trafika, 3 bazény 
+ dětský bazén (16/05-15/10), animace (01/05-30/09), tenisové kurty (za 
poplatek cca € 10 za hodinu, večerní osvětlení + € 3 za hodinu), multifunkční 
hřiště, dětské hřiště, minigolf (za poplatek cca € 3 za 1 hru), plážový volejbal, 

soukromá pláž, připojení na internet WiFi ve společných prostorách (za popla-
tek cca € 3 za hodinu), pračky na žetony (€ 2,50 za 1 vyprání), parkoviště.
Vzdálenost od jezera: u jezera.
Pláž: oblázky.  Zvířata: nepovolena.

THE GARDA VILLAGE**** SirMioNe

RESIDENCE DORIA gArDA

Cena za osobu a týden

Cena za apartmán a týden

Popis:menší residence s 24 apartmány je postavená přímo u hlavní silnice 
jen pár kroků od centra městečka Garda a přibližně 350 m od jezera. všechny 
apartmány jsou vybaveny fénem, telefonem, tv, trezorem, minichladničkou a 
klimatizací (za příplatek).
Bilo pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice, koupelna, balkón nebo terasa.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, balkón nebo terasa.
Bilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím dvou-

lůžkem a rozkládacím lůžkem, ložnice, koupelna, balkón nebo terasa. 
Vybavení a služby: recepce, bar, společenská místnost s tv, výtah, sluneční 
terasa na střeše hotelu, parkoviště (do vyčerpání míst), garáže (za poplatek € 
7 za den), prádelna (na žetony), připojení na internet WiFi ve společných pro-
storách zdarma (dle dosahu). klienti residence doria mohou zdarma využívat 
bazén a posilovnu v hotelu imperial, vzdáleném přibližně 50 m od residence.
Vzdálenost od jezera: 350 m.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání zdarma.
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Cena obsahuje: spotřebu vody, elektřiny, klimatizaci, závěrečný úklid, trezor na recepci, 
počáteční povlečení a ručníky, využívání bazénu, animaci, vstup na soukromou pláž, 1 par-
kovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100 (pouze 
kreditní kartou). Fakultativní příplatky: postýlka € 8 za den (nad max. obsazenost pouze na 
vyžádání), výměna povlečení € 10 za osobu, ručníky € 5 za osoba, úklid apartmánu € 25.

EUROTIP

Minimální pobyt: v období do 09/07 a od 20/08 možnost zkrácených pobytů na vyžádání, minimální pobyt 3 noci.
Cena obsahuje: spotřebu vody, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti), povlečení a ručníky s týdenní výměnou, utěrky.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: postýlka (na vyžádání) zdarma, úklid € 7 za den, klimatizace € 56 za týden. 
Možnost dokoupení snídaně (italská sladká) za poplatek € 5 za osobu a den (platba na místě).

Termín Bilo 3 Bilo 4 Bilo 5
26/03-14/05 • 10/09-29/10 11.880 16.170 20.210
14/05-16/07 • 20/08-10/09 14.210 18.250 22.910
16/07-20/08 16.050 20.210 24.500

Termín Snídaně A Snídaně B Snídaně C
25/03-05/05 • 10/09-16/10 1.160 1.230 1.330
05/05-16/07 • 27/08-10/09 1.330 1.490 1.650
16/07-27/08 1.650 1.770 1.840

Termín Bilo 4
23/04-30/04 • 03/09-10/09 16.540
30/04-07/05 14.300
07/05-14/05 13.460
14/05-04/06 • 27/08-03/09 18.500
04/06-11/06 16.820
11/06-02/07 16.540
02/07-09/07 • 20/08-27/08 24.620
09/07-20/08 27.930
10/09-22/10 12.620

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky potvrzené do 31/03/2016
až 10%

Objednej ihned  - sleva 10% na objednávky potvrzené do 15/04/2016
až 10%

Objednej ihned  - sleva 25% na objednávky v období do 09/07 a od 27/08 potvrzené do 28/02/2016 
- sleva 20% na objednávky v období do 09/07 a od 27/08 potvrzené do 31/03/2016 
- sleva 10% na objednávky v období do 09/07 a od 27/08 potvrzené do 30/04/2016

až 25%

Poznámka: Slevy: 3. a 4. lůžko děti 0/6 let zdarma (postýlka na vyžádání zdarma, jídlo zahrnuto v ceně), 3. a 4. lůžko děti 6/11 let – 50%, 3. a 4. lůžko ostatní – 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

GARDA 
krásné městečko na východním břehu jezera. Je výborným výchozím bodem pro výlety nejen za krásami přírody, ale i do překrásných historických měst mezi nimiž je neopomenutelná romantická verona. Jihovýchodní oblast nabízí i 
návštěvu nespočtu zábavních center pro dospělé i děti z nichž nejznámější jsou Gardaland, Movie Studio, Zoo safari, vodní park Caneva World.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 800 km/860 km.

GARDONE RIVIERA
nejelegantnější letovisko na Gardském jezeře. nachází se zde poslední bydliště kontroverzního básníka a Mussoliniho příznivce Gabriela d´annunzia, muzeum zvané vitorriale degli italiani a také krásná botanická zahrada Giardino 
Botanico hruska, která je plná subtropických, tropických a alpinských druhů rostlin.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 805 km/ 915 km.

SIRMIONE
nejznámější a nejpopulárnější gardské letovisko leží na úzkém výběžku zasahujícím do jižní části jezera. vstup do města střeží mohutný hrad, vystavěný rodinou Scaligerů ve 13. století. Za hradem se nachází úzké středověké uličky, 
lemované obchůdky a restaurace.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 820 km/870 km.

25%  
BAZÉN
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Cena za apartmán a týden

Cena za osobu a týden

ligurie

Popis: příjemná residence s bazénem vybudovaná v kopci letoviska pietra 
ligure s nádherným panoramatickým výhledem na moře a pobřeží. nabízí 
ubytování v celkem 65 zrenovovaných apartmánech vybavených fénem, tele-
fonem, tv, trezorem, mikrovlnkou a balkónem s výhledem na moře.
Bilo pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, ložnice, koupelna, balkón nebo obytná místnost s kuchyňským koutem, 
ložnice se 3 lůžky, koupelna a balkón.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna, balkón.
Bilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-

lůžkem, pokoj s manželským lůžkem a palandou, koupelna, balkón.
Trilo pro 8 osob: obytná místnost s kuchyńským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky a palandou, 2 koupelny, balkón.
Vybavení a služby: recepce, bar, 2 výtahy, bazén s vířivkou, sluneční terasa, 
dětské hřiště, stolní tenis, hřiště na minikopanou, připojení na internet WiFi  
(u recepce, zdarma), prádelna (na žetony, € 3,5 za 1 vyprání), parkoviště (do 
vyčerpání kapacity), garáže (na vyžádání za poplatek € 35 za týden).
Vzdálenost od pláže: 1 km.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata (na vyžádání) za poplatek € 35 za týden.

SAN BARTOLOMEO AL MARE
půvabné přímořské městečko rozkládající se v nádherném kontrastu tyrkysového moře a zeleně strání. i nejvzdálenější místa pláží jsou provoněna květy rostlin a keřů. Je zde příjemné 
koupání, i pro neplavce, ve stále klidném a teplém moři. první zmínka o tomto městě, které leží na západním břehu řeky Steria, byla zaznamenána v souvislosti s vůněmi aromatických 
bylin, muškáty a pomerančovníky v ulicích. velice známé je poutní místo Madonna della rovere.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1090 km/1180 km.

HOTEL SAN MATTEO*** SaN BartoLoMeo aL Mare

RESIDENCE SANT' ANNA Pietra Ligure

Popis: rodinný hotel s bazénem se nachází ve velice klidné pozici obklopené 
kopcovitou ligurskou krajinou. Centrum městečka je vzdáleno asi 2,5 km. Cel-
kem 42 pokojů je rozmístěno do 2 dvoupatrových budov. hotel doporučujeme 
klientům, kteří chtějí především poznávat ligurii a nevadí jim větší vzdálenost 
od pláže.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, satelitní tv, trezorem, 
některé s balkónem. několik pokojů je v přízemí s malou verandou. klimatizace 
na vyžádání (za poplatek € 21 za osobu a týden).

Stravování: rozšířená kontinentální snídaně, večeře 4 chodové pevné menu. 
nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, tv místnost, připojení na 
internet WiFi (za poplatek € 2 za hodinu, dle dosahu), bazén se slunečníky a le-
hátky, dětský koutek, parkoviště, plážový minibus (16/07-10/09).
Vzdálenost od pláže: 2,9 km.   
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 21 za týden.

Poznámka: Slevy: děti 0/4 roky - zdarma (postýlka na vyžádání za poplatek € 15 za tý-
den), 3. lůžko děti 5/11 let - 50%, 3. lůžko ostatní -10%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení a ručníky s týdenní výměnou, využívání bazénu.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 30 (kuchyňský kout uklízejí klienti), postýlka € 15 za týden.

Termín Bilo 3 Bilo 4 Bilo 6 Trilo 8
19/03-28/05 • 10/09-29/10 8.450 9.190 9.800 12.250
28/05-11/06 • 03/09-10/09 12.250 14.090 15.070 18.990
11/06-18/06 • 27/08-03/09 15.800 18.250 19.230 22.790
18/06-02/07 • 20/08-27/08 19.970 21.680 22.790 26.950
02/07-30/07 24.500 25.970 26.950 32.590
30/07-20/08 26.580 28.790 30.500 36.750

BAZÉN

BAZÉN

2,9 km

1 km

EUROTIP

PIETRA LIGuRE
Malebné městečko uprostřed riviery ponente s historickým centrem, jemuž dominuje bazilika San nicola. Centrum s  typickými úzkými uličkami  je zakončeno pěknou plážovou promenádou lemovanou palmami. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1070 km/1180 km.

Termín Polopenze
30/04-04/06 6.490
04/06-02/07 7.230
02/07-23/07 • 20/08-03/09 7.350
23/07-30/07 7.600
30/07-20/08 8.330
03/09-10/09 6.740
10/09-17/09 6.600
17/09-22/10 6.250
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RESIDENCE PARADISO lAIguEglIA
Popis: residence se nachází ve městečku laigueglia v kopci s překrásným vý-
hledem na moře a zároveň v těsné blízkosti pláže. nabízí ubytování v moderně 
zařízených apartmánech s tv, trezorem, klimatizací, připojením na internet WiFi a 
balkónem s bočním nebo přímým (za poplatek € 35 za týden) výhledem na moře.
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, koupelna, balkón.
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím 
dvoulůžkem a rozkládacím lůžkem, koupelna, balkón.

Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: recepce, výtah, připojení na internet WiFi, sluneční terasa, 
garáž (na vyžádání za poplatek € 140 za týden v období 09/07-03/09, v ostat-
ních obdobích € 70 za týden).
Vzdálenost od pláže: 60 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata (na vyžádání) za poplatek € 50 za týden.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, klimatizaci.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. Fakultativní příplatky: postýlka € 50 za týden (bez povlečení), přistýlka € 50 za týden Mono, € 70 Bilo, 
závěrečný úklid € 50 Mono, € 60 Bilo (kuchyňský kout uklízejí klienti), povlečení nebo ručníky € 13 za osobu a výměnu, apartmán s výhledem na moře za poplatek € 35 za týden, garáže (na 
vyžádání) € 140 za týden v období 09/07-03/09, € 70 za týden v ostatních obdobích.

Minimální pobyt: na vyžádání možnost zkrácených či prodloužených pobytu, minimální 
pobyt 3 noci.
Slevy: děti 0/1 rok - zdarma (postýlka na vyžádání za poplatek € 70 za týden), 3. lůžko děti 
2/12 let - 50%, 3. lůžko ostatní - 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

HOTEL GARDEN*** AlASSIO
Popis: příjemný hotel s bazénem v residenční části letoviska alassio. nabízí 
ubytování v celkem 90 pokojích rozdělených do dvou budov. 
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, tv, připojením na inter-
net WiFi (dle dosahu) a balkónem. některé pokoje jsou navíc s klimatizací za 
poplatek € 21 za osobu a týden.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře 
výběr z menu, zeleninový bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.

Vybavení a služby: recepce s trezorem (za poplatek € 6 za pobyt), bar, restau-
race, výtah, připojení na internet WiFi, bazén pro dospělé s oddělenou částí pro 
děti, sluneční terasa, dětské hřiště, parkoviště a garáž (na vyžádání) za poplatek 
€ 70 za týden.
Vzdálenost od pláže: 400 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata (na vyžádání).

Cena za osobu a týden

BAZÉN

60 m

400 m

EUROTIP

Termín Mono 2 Mono 3 Bilo 4
02/04-11/06 • 17/09-01/10 10.540 12.670 14.770
11/06-09/07 • 03/09-17/09 13.550 15.020 17.120
09/07-06/08 • 27/08-03/09 17.430 19.570 21.670
06/08-27/08 20.440 25.550 28.600

Termín Polopenze Plná penze
02/04-11/06 • 10/09-08/10 8.940 10.900
11/06-02/07 • 27/08-10/09 10.050 12.010
02/07-30/07 • 20/08-27/08 11.880 13.840
30/07-06/08 10.190 11.870
06/08-20/08 12.740 14.700

RESIDENCE STELLA MARIS Pietra Ligure

Popis: příjemná residence s bazénem přímo u pláže v centru letoviska pietra 
ligure. k dispozici je celkem 76 apartmánů různých typologií, všechny jsou 
vybaveny telefonem, tv, trezorem, fénem a připojením na internet WiFi (za 
poplatek) a klimatizací (za poplatek).
Mono A pro 2/3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem rozkládacím 
dvoulůžkem a rozkládacím lůžkem, koupelna.
Mono A1 pro 3 osoby: stejné jako Mono 2/3, pouze s výhledem na moře. 
některá Mona 3 mají malý balkón nebo francouzské okno.
Bilo B pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice se 2/3 lůžky, koupelna.

Bilo B1 pro 4/5 osob, jsou stejné jako Bilo B4/5, pouze s výhledem na moře. 
některé apartmány mají balkón nebo francouzské okno.
Vybavení a služby: recepce, 2 výtahy, dětské hřiště, internetový koutek a při-
pojení na internet WiFi (za poplatek), bazén, posilovna, soukromá pláž (plážový 
servis zahrnutý v ceně), prádelna na žetony (€ 5 za 1 vyprání), parkoviště (zdar-
ma, 250 m od residence), garáže (za poplatek € 56 za týden).
Vzdálenost od pláže: u pláže.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden
Termín Mono A2 Mono A3 Mono A1-3 Bilo B4 Bilo B1-4 / Bilo B5 Bilo B1-5
02/04-28/05 • 10/09-01/10 7.350 8.330 9.310 10.900 12.250 13.600
28/05-11/06 • 03/09-10/09 10.540 12.250 12.990 13.350 16.170 17.890
11/06-25/06 • 27/08-03/09 13.230 15.560 16.660 18.620 21.560 24.260
25/06-06/08 • 20/08-27/08 17.270 19.360 21.190 23.520 26.580 29.520
06/08-20/08 22.170 23.890 26.710 30.500 34.420 38.830

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení a ručníky s týdenní výměnou, využívání bazénu, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 30 Mono, € 40 Bilo (kuchyňský kout uklízejí klienti), postýlka (na 
vyžádání) € 40 za týden, klimatizace (na vyžádání) € 42 za týden Mono, € 56 Bilo, připojení na internet WiFi € 15 za týden.

BAZÉN0 m

LAIGuEGLIA
Menší letovisko na rivieře di ponente, nachází se mezi městečky alassio a San Bartolomeo al Mare.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1090 km/1200 km.

ALASSIO
elegantní letovisko položené v tzv. „Zátoce Slunce“, s půvabnou starou částí. dlouhou písečnou pláž lemuje pěší promenáda passeggiata italia.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1090/1180km.
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střední itálie

EMILIA ROMAGNA  
rozprostírá  se v srdci střední itálie mezi kopci apenin a rovinami pádské nížiny, která odděluje chladný alpský sever od teplého středomořského jihu. proto patří k mimořádně 
úrodným oblastem. Její zeměpisná poloha ji předurčila k tomu, aby se odpradávna stala křižovatkou dopravních a obchodních cest mezi Jaderským mořem a severní itálií, 
resp. Janovským zálivem. díky tomu její obyvatelstvo žilo vždy v blahobytu. kraj se pyšní pověstí význačného centra gastronomie, právě z tohoto regionu pocházejí jedny 
z  nejznámějších produktů v itálii – parmská šunka a sýr parmazán. S  územím emilia-romagna sousedí na jihu jedna z nejmenších republik v  evropě – San Marino. 
k zajímavým místům v regionu, která stojí za návštěvu, patří např. Bologna, ravenna, Modena, Ferrara, piacenza. pobřeží emilia romagna je také rájem pro děti a milovníky 
zábavy a to díky řadě zábavních parků (Mirabilandia u ravenny, dále pak u rimini Fiabilandia a italia in Miniatura) i aquaparků (aquafan, Beach village u rimini a riccione, 
aquabell či atlantica park u Cesenatica).    

TOSKÁNSKO & LAZIO
dnešní území toskánska se zhruba kryje s územím antické etrulie, která tu existovala v rozmezí 9. až 5. stol. př.n.l. Oblast sahá od hřebene toskánských apenin přes 
toskánskou vrchovinu až k pobřežnímu pásu tyrhenského moře, kdysi bažinatého dnes úrodného. v hornaté části převažuje zemědělství, především vinohradnictví. 
toskánsko je vlastí proslulého červeného vína Chianti. v srdci úchvatné idylické krajiny se choulí středověké vesnice, k nimž patří San Gimignano či pienza. 
k nejnavštěvovanějším místům v regionu patří především střediska kultury jako je Florencie, Siena a pisa.
lazio je rozmanitý kraj sopečných jezer, hor, roklin, vinic a olivových hájů mezi apeninami a tyrhénským mořem. před rozkvětem Říma zde žili etruskové a různé italické 
kmeny včetně latinů, podle nichž obdržel jméno. Řím je dnes hlavním městem nejen regionu, ale celé itálie. Za návštěvu kromě Říma stojí i další místa s bohatou historií 
jako tuscania, tivoli, viterbo a další.

      
MARCHE & ABRUZZO
Marche je částečně hornatá, převážně však úrodná pahorkatina, která se svažuje k povodí řek Foglio a tronto nad východními svahy umbrijsko-marcheských apenin, 
klesajících k Jaderskému moři. hlavním městem oblasti je ancona s významným přístavem. kraj přitahuje turisty jak plážemi a městy, tak i civilizací téměř nedotčeným 
kopcovitým vnitrozemím. Za návštěvu stojí středověká města urbino a ascoli piceno, dále pak San leo s impozantní pevností. abruzzo je řídce obydlený, poklidný region s 
divokou panenskou přírodou. v polovině doby bronzové se tu usadily různé apeninské kmeny a později si tuto oblast podmanili Římané. vnitrozemí, jemuž vévodí pohoří Gran 
Sasso, tvoří jeden z posledních koutů divoké přírody v itálii. v abruzzu najdeme národní park (parco nazionale d´abruzzo), jež patří k nejvýznamnějším přírodním rezervacím 
v evropě. podél jaderského pobřeží se táhnou početná letoviska s překrásnými plážemi a čistým mořem.

     



Cena za osobu a noc
Termín Snídaně
25/03-30/04 • 01/10-15/10 1.750
30/04-09/07 • 05/09-01/10 2.030
09/07-05/09 2.490

2,9 km
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CERRETO GuIDI
Malé městečko s pěkným historickým centrem, jemuž vévodí medicejská vila ze 16. století. Jen 6 km odsud je městečko vinci, rodiště leonarda da vinci, kde je možno navštívit Museo 
leonardino, patřící mezi nejznámější toskánská muzea. Cerreto Guidi je vzdáleno od Florencie 40 km, od pisy pak 55 km.   

Vzdálenost z Prahy/Brna: 1060 km / 1000 km.

toskánsko & lazio

AGRITuRISMO ISOLA VERDE CErrETO guIDI
Popis: hospodářská usedlost  se rozkládá na samotě u Cerreto Guidi, v typické 
zvlněné toskánské krajině. nabízí ubytování v několika pokojích a apartmá-
nech vybavených klimatizací a tv. 
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, koupelna, vlastní zahrádka.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 

dvoulůžkem, ložnice, koupelna.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna.
Vybavení a služby: restaurace, připojení na internet WiFi (ve společných pro-
storách, zdarma), bazén, stolní tenis, parkoviště. 
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Termín Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
26/03-23/07 • 03/09-01/10 13.720 16.910 18.870
23/07-03/09 17.640 20.830 22.540

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti), povlečení a ručníky s týdenní výměnou, využívání bazénu, 1 parkovací místo. 
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: klimatizace (dle spotřeby).

HOTEL BORGO SAN PIETRO**** COrTONA

fATTORIA PALAzzETA CECINA
Popis: původní venkovská usedlost přestavěná ve velmi pěkný apartmánový 
komplex. Skládá se z celkem 9 budov (původní i nově vybudované), rozmístě-
ných kolem nového bazénu. všechny apartmány  jsou v přízemí a jsou vybaveny 
tv a klimatizací (pevná či přenosná, za poplatek). některé byty jsou mezoneto-
vé. ideální místo na strávení klidné dovolené na toskánském venkově v dosahu 
pláže. 
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna, veranda.
Bilo DS pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, koupelna, veranda, v patře ložnice, koupelna.
Trilo DS pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, veranda, v patře 2 ložnice, koupelna.
Vybavení a služby: bar/pizzerie/restaurace, připojení na internet WiFi (ve 
společných prostorách, zdarma), bazén pro dospělé, bazén pro děti, vířivka, 
dětský koutek, dětská farma, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 2,9 km. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena za poplatek € 60/týden.

Termín Bilo 4 Bilo DS 4 Trilo DS 6
05/03-14/05 • 17/09-29/10 7.600 8.090 10.290
14/05-11/06 10.290 10.990 14.950
11/06-02/07 14.700 15.190 21.100
02/07-16/07 23.280 24.500 28.910
16/07-30/07 24.500 25.730 30.380
30/07-06/08 • 20/08-27/08 26.460 27.930 33.570
06/08-20/08 33.810 35.770 38.960
27/08-03/09 16.420 17.400 22.790
03/09-10/09 11.270 11.990 15.190
10/09-17/09 8.580 9.100 11.270

Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

Poznámka: Možnost zkrácených či prodloužených pobytů v termínech do 18/06 a od 10/09. 
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklí-
zejí klienti, povlečení a ručníky s týdenní výměnou, využívání bazénu, 1 parkovací místo. 
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. 
Fakultativní příplatky: přistýlka € 35 za týden, klimatizace za týden € 50 Bilo a € 60 trilo, 
půjčení kola € 30 za týden.

BAZÉN

BAZÉN

BAZÉN

Popis: luxusní hotel s rozlehlým parkem v lokalitě San pietro, jen 4 km od 
města Cortona. nabízí ubytování v pouhých 14 pokojich rozmístěných v pů-
vodním venkovském sídle ze 16. století. Jedinečné místo pro strávení klidné 
a odpočinkové dovolené.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, klimatizací, fénem, minibarem, rádiem, 
tv a trezorem.
Stravování: snídaně formou bufetu.

Vybavení a služby: recepce, restaurace, připojení na internet WiFi (ve společ-
ných prostorách, zdarma), posilovna, bazén, velký park, parkoviště.
Zvířata: jsou povolena pouze na vyžádání.

Objednej ihned  -  sleva 15% na objednávky potvrzené do 31/03/2016
až 15%

Objednej ihned   - sleva 8% na objednávky potvrzené do 31/01/2016 
- sleva 5% na objednávky potvrzené do 30/04/2016

až 8%

CECINA
Město ve středním toskánsku známé již v době etrusků, vzdálené jen 2 km od pobřežní části Cecina Mare, která je oblíbená pro svou 15 km dlouhou písčitou pláž ohraničenou borovicovým lesem a písečnými dunami. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1130/1070 km.

CORTONA
půvabné středověké městečko na pomezí regionů toskánsko a umbria. výborné výchozí místo na poznávání italského vnitrozemí - Siena, arezzo, perugia, či jezero trasimeno.
Vzdálenost z Prahy / Brna: 1150 km / 1090 km.

15%  

8%  

EUROTIP
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Cena za apartmán a týden

RESIDENCE ONDA MARINA MariNa Di PietraSaNta

Popis: pěkná moderní residence, obklopená zelení, je postavena v klidné vi-
lové čtvrti letoviska Marina di pietrasanta. ve vzdálenosti 1,3 km je možno si 
vybrat jak z pláží placených, tak využít i jediné volné pláže, která je v letovisku 
k dispozici. apartmány jsou vybaveny klimatizací, tv a mikrovlnkou.
Bilo A pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, balkón  s výhledem na bazén. některé byty 
jsou mezonetové.
Bilo B pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, balkón s výhledem do zeleně. některé byty 
jsou mezonetové.
Vybavení a služby: recepce, bar, výtah, připojení na internet WiFi (dle dosa-
hu, zdarma), bazén, zahrada, dětské hřiště, parkoviště. 
Vzdálenost od pláže: 1,3 km. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 40/pobyt.

Termín Bilo B4 Bilo A4
05/03-11/06 • 10/09-29/10 12.250 15.190
11/06-02/07 • 27/08-10/09 21.050 24.990
02/07-23/07 • 20/08-27/08 30.870 34.790
23/07-20/08 36.750 40.430

Poznámka: Možnost zkrácených či prodloužených pobytů na vyžádání.
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení a ručníky s týdenní výmě-
nou, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti), využívání bazénu, 1 parkovací 
místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 150. 
Fakultativní příplatky: přistýlka € 50 za týden, postýlka € 50 za týden, prádelna € 4 za 
1 prací cyklus. 

HOTEL RIVA DEI CAVALLEGGERI***      MariNa Di BiBBoNa

Popis: velmi pěkný hotel s bazénem, kompletně zrekonstruovaný v roce 2008 
postavený v centru letoviska Marina di Bibbona. nabízí ubytování v celkem 
48  komfortně zařízených pokojích. ideální místo pro rodinnou dovolenou. 
velice oblíbené ubytování za příznivé ceny, doporučujeme včasnou rezervaci.
Pokoje:  s vlastním příslušenstvím, fénem, klimatizací, telefonem, tv, trezo-
rem, minichladničkou (za poplatek € 20 za týden), připojením na internet (za 
poplatek), většina s balkónem. Maximální obsazenost 3 osoby včetně dětí do 
2 let.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, večeře výběr 

z menu, zeleninový bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, bazén (v provozu 01/06-
15/09), internet point (€ 3/hodina), uschovna kol, malé parkoviště (zdarma - 
omezená kapacita; jinak lze parkovat v blízkosti hotelu € 30/týden), soukromá 
pláž (plážový servis zahrnutý v ceně).
Vzdálenost od pláže: 300 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 56 za týden

Cena za osobu a týden
Termín Polopenze
16/04-25/06 • 10/09-01/10 6.490
25/06-23/07 7.530
23/07-30/07 8.520
30/07-27/08 8.990
27/08-10/09 7.290
01/10-08/10 6.170

II GABBIANO CAMPING VILLAGE*** AlbINIA
Popis: menší turistické středisko s přímým vstupem na pláž, od které je odděleno 
pouze borovicovým hájem, kde je umístěna kempová část. přízemní řadové vilky 
jsou od pláže vzdáleny asi 100 m a  vybaveny tv a klimatizací. Je vhodné pro strá-
vení klidné dovolené v přírodním prostředí. 
Bilo pro 4 osoby: obytná část s kuchyňským koutem a 2 lůžky, ložnice, kou-
pelna, veranda.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, parkoviště, obchod, bazén, vířiv-
ka, venkovní fitness, dětský koutek, stolní tenis, soukromá pláž, připojení na 
internet WiFi (za poplatek), v hlavní sezóně animace.
Vzdálenost od pláže: u pláže. 
Pláž: písek.    
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden
Termín Bilo 4 FM Bilo 4
23/04-18/06 • 10/09-17/09 9.800 12.250
18/06-25/06 15.930 22.050
25/06-30/07 20.830 29.160
30/07-20/08 34.100 44.840
20/08-27/08 28.810 33.710
27/08-03/09 19.740 24.290
03/09-10/09 10.990 13.790

Poznámka: cena FM je platná pro objednávky potvrzené do 31/03/2016.
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, klimatizaci, závěrečný úklid, 1 parkova-
cí místo, využívání bazénu a sportovišť, animaci dle programu, vstup na soukromou pláž.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. 
Fakultativní příplatky: povlečení a ručníky € 10 za osobu a výměnu, postýlka € 40 za 
týden, plážový servis € 15 za den.

BAZÉN1,3 km

BAZÉN300 m EUROTIP

20%  

20%  

Slevy: 3 lůžko děti 0/5 let – zdarma (postýlka na vyžádání zdarma), 3. lůžko děti 6/11 
let – 40%, 3. lůžko ostatní – 10%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

Objednej ihned   - sleva 20% na objednávky v období do 02/07 a od 27/08/08 potvrzené do 29/02/2016 
- sleva 15% na objednávky v období do 02/07 a od 27/08/08 potvrzené do 30/04/2016 
-  sleva 10% na objednávky v období do 02/07 a od 27/08/08 potvrzené do 31/05/2016

až 20%

Objednej ihned   - sleva 20% na objednávky apartmánu Bilo FM v období 25/06-09/07 potvrzené do 28/02/2016
až 20%

MARINA DI BIBBONA
pod malebným městečkem Bibbona s francouzskou pevností ze 17. století se nachází moderní letovisko Marina di Bibbona. ačkoliv se jedná o menší a klidnější středisko, v centru najdeme dostatek obchodů, restaurací a dalších služeb. 
letovisko od písčité pláže odděluje hustý piniový háj. lze doporučit všem, kteří chtějí spojit odpočinek u moře s poznáváním zajímavostí v okolí.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1150 km/1120 km.

MARINA DI PIETRASANTA
versilia je vyhlášená oblast v severozápadním toskánsku, plná historických zajímavostí, s nespočtem hradů, zámků a starobylých městeček. 20 km pobřeží  je charakteristické širokými písečnými plážemi, které lemují velkorysé prome-
nády. pod tuto oblast spadají prestižní letoviska viareggio, lido di Camaiore, Marina di pietrasanta a Forte dei Marmi.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1090/1050 km.

ALBINIA
Oblast nedaleko městečka talamone v jižním toskánsku, na úpatí pohoří uccelina v národním parku Maremma a naproti poloostrovu Monte argentario. Místo známé už v době etrusků, později se právě zde podařilo Římanům zvítězit 
v bitvě nad kelty. Celá oblast je ideální pro klasickou dovolenou u moře a to díky především čistému moři lemovaném písčitými plážemi a nezastavěnému pobřeží s krásnými piniovými háji. pobyt u moře je možné doplnit  výlety do 
vnitrozemí parku Maremma a na Monte argentario s překrásnými přírodními sceneriemi. na své si příjdou i milovníci historie, díky mnoha dochovaným pozůstatkům z doby etruské a římské.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1200 km/ 1150 km.

BAZÉN0 m



MARINA DI MONTALTO
Malé turistické letovisko vzniklo v 50. letech minulého století, nachází se na samém severu regionu lazio, jen 10 km od hranice s toskánskem. najdeme zde širokou písečnou pláž olemovanou borovicovým hájem. Můžete navštívit etruská 
pohřebiště u nedalekých měst tarquinia a tuscania.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1250 km/ 1140 km.

CALIfORNIA CAMPING VILLAGE MariNa Di MoNtaLto

Popis: velmi pěkné prázdninové středisko obklopené zelení se rozkládá 2,5 
km od městečka Marina di Montalto. Je složeno z přízemních řadových vilek 
vybavených klimatizací a uskupených do menších bloků.  pláž navazuje přímo 
na středisko, vilky jsou od pláže odděleny asi 150 m širokým staletým borovi-
covým hájem, ve kterém je umístěna kempová část.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a 2 lůžky, ložnice,  
koupelna, 2 verandy.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a 2 lůžky, ložnice, 

pokojík se 2 lůžky, koupelna, 2 verandy.
Vybavení a služby: restaurace, bar, obchod, 2 bazény, vířivka, amfiteátr, 
tenisový kurt, solární terasa, hřiště, stolní tenis, dětský koutek, připojení na 
internet WiFi (za poplatek), lukostřelba, animace (červenec-srpen), plážový 
volejbal, soukromá pláž.
Vzdálenost od pláže: u pláže.          
Pláž: písek.                
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden
Termín Mono 4 FM Bilo 4 Trilo 6 FM Trilo 6
23/04-18/06 • 10/09-17/09 9.800 12.250 18.380 23.280
18/06-25/06 14.460 18.130 22.050 27.690
25/06-30/07 19.110 29.160 31.610 38.960
30/07-20/08 33.080 41.410 37.980 47.530
20/08-27/08 22.580 32.990 33.780 42.280
27/08-03/09 16.630 22.370 24.680 309.10
03/09-10/09 10.680 13.480 18.380 24.120

Poznámka: Cena FM je platná pro objednávky potvrzené do 31/03/2016.
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid, 1 parkovací místo, využívání bazénů a sportovišť, animaci dle programu, plážový servis.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení a ručníky € 10 za osobu a výměnu.
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Cena za apartmán a týden

RESIDENCE CORTE DEI TuSCI FOllONICA

Popis: 3 km jižně od centra Folloniky se nachází velmi pěkný areál navazující 
na vlastní písčitou pláž. Skládá se z hotelové budovy a apartmánů rozmístě-
ných v řadových vilkách v borovicovém lese. hotelová část, kde jsou soustře-
děny veškeré služby, je vzdálena od apartmánů asi 300 m a dosažitelná buď 
stezkou pro pěší, nebo po pláži. apartmány jsou vybaveny klimatizací, telefo-
nem, tv, fénem a trezorem.
Mono pro 2/4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, eventuelně dalším lůžkem či palandou, koupelna, terasa nebo veranda.

Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice se 3 lůžky, koupelna, 2 terasy nebo verandy.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, připojení na internet WiFi (ve 
společných prostorách, zdarma), bazén, animace (28/05-09/09), parkoviště, 
soukromá pláž.
Vzdálenost od pláže: u pláže.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena za poplatek € 49 v Mono a € 79 v Bilo.

Termín Mono 2 Mono 3 Mono 4 Bilo 4/5
23/04-14/05 • 10/09-22/10 9.450 12.250 13.650 18.550
14/05-11/06 13.230 17.150 19.110 25.970
11/06-25/06 • 27/08-10/09 22.300 26.220 29.400 37.980
25/06-30/07 29.400 33.080 37.490 45.820
30/07-06/08 25.200 26.080 27.300 41.130
06/08-13/08 • 20/08-27/08 35.280 36.510 38.220 57.580
13/08-20/08 41.160 46.550 50.230 62.480

Cena obsahuje spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení a ručníky s týdenní výměnou, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti), klubovou kartu (využívání bazénů, stolní 
tenis, petanque, plážový volejbal, denní a večerní animační programy, babyklub, miniklub, juniorklub).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: plážový servis, postýlka € 56 za týden. polopenze € 22-30 za den, děti do 12 
let - 20%.

BAZÉN0 m

Objednej ihned   - sleva 15% na objednávky potvrzené do 31/01/2016 
- sleva 10% na objednávky potvrzené do 31/03/2016

až 15%

Objednej ihned   - sleva 15% na objednávky apartmánu Bilo FM v období 25/06-02/07 potvrzené do 28/02/2016
až 15%

fOLLONICA
Známé letovisko ve stejnojmenném zálivu s 15 km dlouhou písečnou pláží. v centrální části městečka jsou vystavěny především vícepatrové residence a bytové domy, severní a jižní část je tvořena především vilovou zástavbou. 
Směrem na jih od Folloniky se rozprostirá podél pláže borovicový háj.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1180/1130 km.

15%  

BAZÉN
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emilia romagna
LIDO DI SPINA
lido di Spina je klidnější středisko ponořené do piniového háje, je nejjižněji položeným místem z letovisek spadajících do lidi di Comacchio. pěkná pláž s přírodními dunami, široké cesty 
jako stvořené pro jízdu na kole, dostatek obchodů, barů a restaurací činí z tohoto letoviska vhodné místo pro rodinnou dovolenou u moře. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 900 km/820 km

MARE PINETA VILLAGE CAMPING**** LiDo Di SPiNa

Popis: rozlehlé velmi dobře vybavené středisko ponořené do zeleně pinií, jen 
pár kroků od prostorné písčité pláže i centra letoviska lido di Spina. naše Ck 
nabízí ubytování v komfortně zařízených mobilhomech vzdálených od pláže 
asi 250 m a vybavených klimatizací (za příplatek), kávovarem, varnou konvicí, 
rádiem a mikrovlnkou.
Mobilhome Venus pro 4/6 osob: (plocha 24 m2)  obytná část s kuchyňským 
koutem a  lavicí přestavitelnou na lůžko, ložnice, pokojík se 2 lůžky a lůžkem 
na způsob palandy (pro dítě do 10 let), koupelna, WC s umývadlem, zastřešená 
dřevěná terasa se zahradním nábytkem. Maximální obsazení 4 dospělí a 2 děti 
do 12 let. 
Vybavení a služby:  recepce, bar, restaurace, pizzerie, 4 bazény, vířivka, sau-
na, supermarket, dětské hřiště, herna, stolní tenis, fotbalové hřiště, půjčovna 
kol (omezená kapacita), basketbalové hřiště, připojení na internet WiFi (za 

poplatek cca € 1/hodina), posilovna a sauna (za poplatek), trafika, bankomat, 
trezor, plážový volejbal, soukromá pláž.  
Vzdálenost od pláže: 100 m. Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za mobilhome a týden

Cena za apartmán a týden

Termín Mobilhome Venus
23/04-14/05 • 10/09-17/09 6.220
14/05-28/05 12.600
28/05-25/06 9.580
25/06-09/07 15.790
09/07-16/07 23.720
16/07-06/08 24.890
06/08-13/08 22.340
13/08-20/08 20.580
20/08-27/08 17.840
27/08-03/09 10.250
03/09-10/09 8.230

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo, využívání bazénů, 
animace (červenec, srpen).
Cena neobsahuje:  povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100.  
Fakultativní příplatky: povlečení a ručníky (nutno objednat již při rezervaci, platba na mís-
tě): povlečení jednolůžko + 1 ručník € 14 za výměnu, povlečení dvoulůžko + 2 ručníky € 
25 za výměnu, závěrečný úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty).

LIDO ADRIANO
patří do skupiny letovisek, která se nacházejí v okolí krásného historického města ravenna, nazývaných „lidi ravennati“. dlouhá písečná pláž, podél níž jsou vystavěny residence a hotely, centrum se spoustou obchodů, restaurací, 
pizzerií a barů - to vše láká turisty do této oblasti již řadu let. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1020 km/860 km

RESIDENCE GIOTTO A TERESA lIDO ADrIANO
Residence Giotto: dvoupatrový dům s 12 apartmány, velkou společnou zahradou a 
parkovištěm postaven v klidné části lido di adriano, asi 1 km od centra letoviska a 200 
m od pláže. apartmány jsou  standardně zařízeny.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
ložnice, pokoj s palandou, koupelna, balkón. 

Residence Teresa: pětipatrová budova s 18 standardně zařízenými apartmány, jen 
50 m od pláže a 500 m od centra městečka.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, 
ložnice, pokoj s palandou, koupelna, balkón.
Pláž: písek. 
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Termín Trilo 6 Giotto Trilo 6 Teresa
14/05-04/06 •10/09-17/09 4.200 5.250
04/06-11/06 • 03/09-10/09 5.600 6.650
11/06-25/06 6.650 8.050
25/06-02/07 9.800 11.200
02/07-09/07 10.850 12.250
09/07-30/07 12.250 13.650
30/07-06/08 13.300 14.700
06/08-20/08 19.250 22.750
20/08-27/08 13.300 14.700
27/08-03/09 7.000 8.400
17/09-01/10 3.500 4.550

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50. 
Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 50 (jinak musí být proveden klienty).

BAZÉN100 m

50 m
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Cena za osobu a týden

RESIDENCE CALDERONE riMiNi/torre PeDrera

HOTEL RICCHI***+ riMiNi/SaN giuLiaNo

Popis: pěkná apartmánová budova s bazénem v severní části rimini v torre 
pedrera, přibližně 150 m od pláže. všechny apartmány jsou komfortně zaříze-
ny a vybaveny tv, trezorem a balkónem.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna, 2 balkóny.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, pokoj s manželským lůžkem nebo 2 lůžky, pokoj s palandou, koupelna, 
2 balkóny.
Vybavení a služby: bazén, parkoviště, připojení na internet WiFi (za poplatek 
€ 15/týden).
Vzdálenost od pláže: 150 m. Pláž: písek.                       
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden
Termín Bilo 4 Trilo 6
07/05-02/07 • 27/08-17/09 14.350 18.380
02/07-06/08 • 20/08-27/08 20.650 26.430
06/08-20/08 26.430 34.130

Popis: pěkný rodinný hotel s  bazénem v lokalitě San Giuliano, která se nachází 
jen 2 km od historického centra rimini. 
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, tv, trezorem, miniba-
rem, klimatizací. většina pokojů je s balkónem.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr z 
menu, zeleninový bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, zahrada, výtah, bazén, vířivka, 
tv místnost, sauna a masáže (za příplatek), posilovna, parkoviště, připojení na 
internet WiFi (dle dosahu, zdarma).
Vzdálenost od pláže: 100 m.  
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Termín Polopenze  Plná penze
28/05-02/07 7.840 9.310
02/07-30/07 10.170 11.640
30/07-13/08 9.680 11.150
13/08-20/08 12.990 14.460
20/08-27/08 8.090 9.560
27/08-10/09 7.350 8.820

Slevy: 3. lůžko děti 0/4 roky - zdarma (postýlka zdarma), 4. lůžko děti 0/4 roky - 50%, 
3. a 4. lůžko děti 5/11 let - 50%, 3. a 4. lůžko ostatní - 10%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

BAZÉN100 m

150 m

5 %  

HOTEL IONES*** riMiNi/rivaBeLLa
Popis: příjemný rodinný hotel postavený přímo u pláže v lokalitě rivabella, 
vzdálené přibližně 2,5 km od centra rimini. nabízí ubytování v celkem 44 
pohodlně vybavených pokojích. velmi oblíbený hotel, doporučujeme včasnou 
rezervaci.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, telefonem, tv, trezorem, klimati-
zací, připojením na internet  WiFi a balkónem (většina s bočním výhledem 
na moře). 
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, večeře výběr 
z menu, zeleninový bufet. nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, tv místnost, výtah, připojení na 
internet WiFi (dle dosahu, zdarma), zahrádka  s dětským hřištěm, parkoviště 
(do vyčerpání míst), půjčovna kol (omezená kapacita).

Vzdálenost od pláže: u pláže. Pláž: písek.
Zvířata:  jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za osobu a týden
Termín Polopenze 
28/05-11/06 5.990
11/06-02/07 8.210
02/07-06/08 9.190
06/08-20/08 11.390
20/08-27/08 10.290
27/08-17/09 6.090

Slevy: 1. dítě 0/2 roky zdarma (postýlka na vyžádání za poplatek € 77 za týden), 2. dítě 0/2 roky 
- 50%, 3. a 4. lůžko děti 3/6 let - 40%, 3. a 4. lůžko děti 7/11 let - 30%, 3. a 4. lůžko ostatní - 10%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

0 m
5 %  

RIMINI
nejznámější a nejrušnější středisko jadranského pobřeží se zachovalým historickým centrem a 15 km dlouhou písečnou pláží. Město je vhodné především pro klienty, kteří se chtějí bavit a využít nepřeberného množství barů, restaurací 
a diskoték, které tato místa nabízí. na své si zde přijdou i děti, pro něž jsou zde postaveny aquaparky a zábavní parky. Z výletů doporučujeme návštěvu blízkého San Marina.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1070 km/1020 km.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid, využívání bazénu, povle-
čení a  ručníky.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 200. 
Fakultativní příplatky: výměna povlečení a ručníků € 12 za osobu, postýlka € 40 za týden, 
přistýlka € 130 za týden, plážový servis € 77 za týden.

Objednej ihned   - sleva 5% na objednávky potvrzené do 30/04/2016
až 5%

Objednej ihned   - sleva 5% na objednávky v období 11/06-27/08 potvrzené do 30/04/2016
až 5%

BAZÉN



Popis: hotel  s 36 pokoji se nachází ve čtvrti rivabella, jen 2 km od centra 
rimini.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, trezorem, klimatizací a balkónem.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře fixní menu. 
nápoje k jídlům nejsou zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, tv místnost, připojení na in-
ternet WiFi (ve společných prostorách, zdarma), výtah, malé parkoviště (za 
poplatek).
Vzdálenost od pláže: 150 m.
Pláž: písek.
Zvířata: povolena malá zvířata (na vyžádání, zdarma).
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CZ HOTEL VILLA LIVIA**+ riMiNi/MariNa CeNtro

HOTEL BuSIGNANI*** riMiNi/rivaBeLLa

Cena za osobu a týden

Cena za osobu a týden

Popis: hotel postavený jen pár kroků od pláže v centrální části rimini Marina 
Centro. klienti mohou využívat veškerých služeb sousedního hotelu Sole Blu, 
kde je též podávána strava. Zajímavá cenová nabídka, rezervujte včas.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím,  klimatizací, telefonem, tv a balkónem.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře 
výběr z menu, zeleninový bufet, k jídlům v ceně zahrnuto ½ l vody a ¼ l vína 
na osobu. 

Vybavení a služby: recepce, bar, výtah, parkoviště (do vyčerpání míst). v ho-
telu Sole Blu: restaurace, střešní bazén, vířivka, sluneční terasa, připojení na 
internet WiFi (za poplatek). 
Vzdálenost od pláže: 130 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Termín Polopenze+ Plná penze+
21/05-02/07 5.880 7.470
02/07-06/08 7.110 8.700
06/08-20/08 9.430 11.030
20/08-24/09 5.880 7.470

Slevy: 1. dítě 0/2 roky zdarma (postýlka za poplatek € 42 za týden), 2. dítě 0/2 roky - 50%, 3. a 4. lůžko děti 3/9 let - 50%, 3. a 4. lůžko ostatní - 10%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

Poznámka: Slevy: 3. lůžko děti 0/6 let - zdarma (postýlka zdarma), 4. lůžko děti 0/6 let - 
50%, 3. a 4. lůžko děti 7/11 let - 50%, 3. a 4. lůžko ostatní - 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

BAZÉN

150 m

130 m

Cena za osobu a týden

HOTEL k2*** CATTOlICA

Popis: jednoduchý hotel postavený v klidnější ulici, ale zároveň v těsné blíz-
kosti centra letoviska Cattolica.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, tv, telefonem a balkónem. 
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře 
výběr z menu, k jídlům v ceně zahrnuto ½ l vody a ¼ l vína na osobu. 
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, připojení na internet WiFi (ve 
společných prostorách, zdarma), parkoviště (do vyčerpání kapacity), smluvní 
pláž (u ceny ai plážový servis zahrnutý v ceně).
Vzdálenost od pláže: 270 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Termín Plná penze+ Plná penze+ AI
28/05-18/06 6.130 7.840
18/06-02/07 7.350 9.070
02/07-16/07 7.600 9.310
16/07-06/08 8.210 9.920
06/08-20/08 12.990 14.700
20/08-27/08 11.760 13.480
27/08-03/09 6.860 8.580
03/09-01/10 6.250 7.960

Slevy: 3. a 4. lůžko děti 0/6 let - zdarma (postýlka zdarma), 3. lůžko děti 7/11 let - zdarma, 4. lůžko děti 7/11 let - 50%, 3. a 4. lůžko děti 12/15 let - 50%, 3. a 4. lůžko ostatní - 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

270 m

CATTOLICA
nejjižnější letovisko kraje romagna. vysoká kvalita ubytovacích a dalších turistických struktur z něj učinila velmi oblíbené a prestižní letovisko. v místě najdete 2 km dlouhou písčitou pláž s pozvolným vstupem do moře.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1075/1000 km.

Termín Polopenze Plná penze
28/05-25/06 4.530 5.760
25/06-06/0820/08-27/08 6.130 7.350
06/08-13/08 6.620 7.840
13/08-20/08 7.840 9.070
27/08-24/09 4.660 5.880
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marche & abruzzo
PORTO RECANATI
Malé letovisko, nacházející se jen 20 km jižně od ancony a 8 km od Marcelli di numana, s velmi pěknou plážovou promenádou lemovanou starými domy.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1170 km/1100 km.

PARADISE VILLAGE CAMPING*** Porto reCaNati

Popis: prázdninové středisko o 40 ha umístěné poblíž hlavní pobřežní komuni-
kace na jižním okraji letoviska porto recanati. nabízí ubytování v pohodlných 
mobilhomech obklopených zelení. Mobilhomy jsou vybaveny klimatizací a 
mají venkovní posezení. vzhledem k relativně klidné pozici je vhodné pro rodi-
ny s dětmi. Jedna z cenově nejvýhodnějších nabídek, doporučujeme včasnou 
rezervaci. 
Mobilhome Minor Trilo pro 4 osoby: (plocha 21 m2) obytná místnost s ku-
chyňským koutem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna. přistýlka není možná. 
Mobilhome Superior Trilo pro 4 osoby: (plocha 24 m2) obytná místnost 
s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna. novější vybavení. 
Možnost 5. lůžka na vyžádání za příplatek. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace, bar, zóna s připojením na internet 
WiFi (za poplatek), společný gril, 2 bazény (v provozu 18/06-10/09), stolní te-
nis, parkoviště, půjčovna kol (za poplatek € 10 za den), pračky na žetony (€ 3 za 
1 cyklus), sušičky na žetony (€ 1 za cyklus)
Vzdálenost od pláže: 450 m pláž přístupná i psům, 600 m volná pláž, 1000 
m pláž placená.
Pláž: hrubší písek s oblázky.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 21 za týden.

Cena za mobilhome a týden
Termín Mobilhome Minor Mobilhome Superior
30/04-28/05 • 27/08-24/09 6.240 9.020
28/05-02/07 6.570 9.350
02/07-16/07 8.020 9.580
16/07-30/07 8.800 11.580
30/07-06/08 10.620 13.600
06/08-20/08 17.660 21.000
20/08-27/08 9.430 12.410

Cena obsahuje: spotřebu vodu, plynu, elektřiny, klimatizaci, využívání bazénů (cca 18/06 – 
10/09), 1 parkovací místo, animaci v srpnu, plážový minibus (v určených hodinách).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50, závěreč-
ný úklid € 50. Fakultativní příplatky: přistýlka € 40 za týden, povlečení nebo ručníky € 10 za 
osobu a výměnu, připojení na internet WiFi € 8,50 za týden.

BAZÉN

BAZÉN

450 m EUROTIP

Cena za apartmán a týden

VILLAGGIO RESIDENCE MARE*** SaN toMMaSo tre arChi

Popis: menší prázdninové středisko s apartmány a částí vyhrazenou pro kem-
ping, nachází se přímo u pláže v klidné lokalitě San tommaso, asi 10 km jižně 
od města Civitanova Marche a 3 km od letoviska porto Sant´elpidio, kde najde-
te dostatek barů, restaurací i nákupních možností. apartmány se nacházejí v 
jednopatrové budově, postavené jen 10 m od pláže.
Trilo V pro 4 osoby: přízemí - obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, 
pokojík s palandou, koupelna, veranda s přímým výhledem na moře.
Trilo P pro 4 osoby: 1. patro - obytná místnost s kuchyňským koutem, ložni-
ce, pokojík s palandou, koupelna, balkón s přímým výhledem na moře.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, připojení na internet WiFi 
(zdarma ve vyhrazených prostorách), bazén, multifunkční hřiště, hřiště na 
petanque, dětské hřiště, parkoviště. 
Vzdálenost od pláže: u pláže.
Pláž: hrubší písek s oblázky.
Zvířata: jsou povolena na vyžádání za poplatek € 20 za týden.

Termín Trilo V4 Trilo P4
30/04-18/06 7.840 10.080
18/06-09/07 11.620 13.440
09/07-06/08 15.540 18.480
06/08-20/08 22.400 26.320
20/08-27/08 11.620 13.440
27/08-10/09 7.840 10.080

Cena obsahuje:  spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklí-
zejí klienti nebo za poplatek € 30), 1 parkovací místo, využívání hřišť a bazénu.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fa-
kultativní příplatky: přistýlka € 56 za týden, povlečení nebo ručníky € 10 za osobu a vý-
měnu, plážový servis € 40 za týden, tv € 20 za týden .

0 m

SAN TOMMASSO TRE ARCHI
Malá přímořská lokalita v kraji Marche, vhodná především pro klienty, kteří vyhledávají klidnou dovolenou stranou masového turismu. Za návštěvu stojí města ascoli piceno, Macerata, loreto.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1200 km/1130 km

10%  

Objednej ihned   -  sleva 10% na objednávky v období do 30/07 a od 27/08 potvrzené  
do 30 dnů před příjezdem

až 10%



CuPRA MARITTIMA
letovisko ležící na severním okraji palmové riviery. Centru vévodí pěkná palmová promenáda s množstvím secesních vil v zahradách, které zde byly vybudovány jako letní sídla vlivných rodin. nová moderní část města se rozkládá podél 
pobřeží, zatímco nejstarší část města je malebně rozložena na pahorku. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1175/1155 km
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RESIDENCE I DELfINI   CuPra MarittiMa

Cena za apartmán a týden

Popis: pěkná residence se střešním bazénem se nachází v blízkosti centra měs-
tečka Cupra Marittima a necelých 100 m od pláže a pěší a cyklistické prome-
nády. Cesta na pláž vede podchodem pod železniční tratí. v budově je celkem 
38 prostorných apartmánů vybavených tv, trezorem, pračkou. apartmány typu 
Comfort mají navíc v ceně klimatizaci, plážový servis a parkovací místo v garáži.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice, koupelna, balkón s výhledem do zahrady.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, 2 ložnice, koupelna, balkón, většina s výhledem na moře.
Vybavení a služby: recepce, výtah, zahrada, bazén, připojení na internet WiFi 
(zdarma ve společných prostorách), dětský koutek, parkoviště a garáže (do vy-
čerpání kapacity). 
Vzdálenost od pláže:  90 m.     
Pláž: písek.  
Zvířata: jsou povolena na vyžádání za poplatek € 60.

Termín Bilo 4 Bilo 4 Comfort Trilo 6 Trilo 6 Comfort
30/04-11/06 • 10/09-17/09 7.110 8.330 9.240 10.470
11/06-18/06 8.330 9.560 10.780 12.320
18/06-25/06 • 27/08-03/09 12.050 14.490 15.720 18.170
25/06-02/07 14.770 17.260 19.110 21.880
02/07-09/07 16.940 19.390 21.880 24.640
09/07-23/07 18.170 20.620 23.420 26.180
23/07-30/07 19.110 21.880 26.460 27.410
30/07-06/08 20.340 23.700 25.870 29.260
06/08-13/08 27.410 31.080 35.110 38.190
13/08-20/08 29.260 32.620 37.240 40.640
20/08-27/08 24.640 28.000 30.490 33.880
03/09-10/09 7.700 8.930 9.870 11.410

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu. apartmány Comfort navíc plážový servis a 1 parkovací místo v garáži.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 40 za apartmán (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 10 za 
osobu a výměnu, parkovací místo € 30 v červnu a září, € 45 v červenci, € 60 v srpnu, přistýlka € 30 za týden, postýlka € 20 za týden. plážový servis € 45 za týden v červnu a září, € 55 v červenci, € 
70 v srpnu, € 35 v září.

HOTEL CENTRO VACANzE DOMuS M. G.   SAN bENEDETTO DEl TrONTO
Popis: hotelový a residenční komplex s bazénem a zahradou v jižní části leto-
viska porto d´ascoli, nachází se pouhých 100 m od pláže a v blízkosti obchodů, 
barů a restaurací. nabízí ubytování ve 40 apartmánech a 45 hotelových poko-
jích. naše Ck nabízí pouze ubytování v hotelové části. 
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, tv, telefonem, klimatizací, balkónem a 
připojením na internet WiFi (zdarma, dle dosahu).
Stravování: snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr z menu, zeleninový 
bufet. voda k jídlům v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, zahrada, bazén, připojení na 
internet WiFi (zdarma, dle dosahu), smluvní pláž (plážový servis zahrnutý v 
ceně), parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 100 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za osobu a týden
Termín Polopenze Plná penze
07/05-11/06 10.290 11.270
11/06-02/07 12.990 13.970
02/07-16/07 13.230 14.210
16/07-30/07 • 20/08-27/08 14.210 15.190
30/07-06/08 16.420 17.400
06/08-20/08 18.380 19.600
27/08-17/09 11.270 12.250

Slevy: děti 0/1 rok – zdarma, 3. a 4. lůžko děti 2/11 let – 50%, 3. a 4. lůžko ostatní 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
nejjižnější letovisko kraje Marche a zároveň největší středisko riviery s pěkným historickým centrem a krásnou palmovou promenádou táhnoucí se v délce několika kilometrů podél letoviska. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1180/1160 km

BAZÉN

BAZÉN

100 m

90 m

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE BISSOLATI SAN bENEDETTO DEl TrONTO

Popis: pěkná dvoupatrová vilka v blízkosti hlavní třídy via del Mare, která vede 
k moři a je plná obchůdků, barů a restaurací. disponuje celkem 4 apartmány, 
přičemž dva se nachází v 1. patře a další dva ve 2. patře. 
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou- 
lůžkem, ložnice, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: společná pračka.
Vzdálenost od pláže: 300 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Termín Bilo 4
21/05-28/05 5.600
28/05-11/06 6.300
11/06-18/06 • 03/09-24/09 7.000
18/06-25/06 8.750
25/06-02/07 11.550
02/07-16/07 13.300
16/07-23/07 • 20/08-27/08 14.000
23/07-30/07 14.700
30/07-06/08 15.750
06/08-13/08 20.130
13/08-20/08 27.130
27/08-03/09 8.050

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, připojení na internet WiFi.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fa-
kultativní příplatky: postýlka € 20 za týden, přistýlka € 30 za týden, závěrečný úklid € 40 
(jinak musí být proveden klienty).

300 m
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Cena za apartmán a týden

MARTINSICuRO
leží přesně na hranici obou krajů, tvořené řekou tronto. nabízí aktivní odpočinek pro všechny věkové kategorie. každou středu dopoledne se zde pořádají oblíbené trhy. pláž je písečná s pozvolným vstupem do vody, která je vhodná i pro 
malé děti.   
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1240/1170 km

RESIDENCE IL LAuRO  SAN bENEDETTO DEl TrONTO

Popis: příjemná menší residence s výbornou pozicí přímo u plážové promená-
dy a cyklostezky, nachází se v jižní části letoviska zvané porto d´ascoli. nabízí 
ubytování v moderně zařízených apartmánech vybavených tv a klimatizací. 
v přízemí residence se nachází restaurace. Oblíbená kapacita, rezervujte včas.
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím 
dvoulůžkem a rozkládacím lůžkem, koupelna, balkón s výhledem na moře.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, balkón s výhledem na moře.

Bilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem rozkládacím dvou-
lůžkem a rozkládacím lůžkem, ložnice, koupelna, balkón s výhledem na moře. 
prostornější apartmány ve 4. (posledním) patře.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokojík s palandou, balkón s výhledem na moře.
Vybavení a služby: společná prádelna, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 20 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Termín Mono 3 Bilo 4 Bilo 5 Trilo 6
07/05-28/05 9.450 12.600 14.350 15.750
28/05-11/06 • 03/09-17/09 10.150 13.300 15.050 16.100
11/06-18/06 11.200 14.700 16.450 17.500
18/06-09/07 15.750 19.250 21.000 22.400
09/07-30/07 19.250 22.750 24.500 25.900
30/07-06/08 22.750 25.900 27.650 28.700
06/08-13/08 26.250 28.000 29.750 29.750
13/08-20/08 28.000 31.500 33.250 35.000
20/08-27/08 17.500 19.600 21.350 21.000
27/08-03/09 10.150 13.300 15.050 16.450
03/09-17/09 10.150 13.300 15.050 16.100

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, klimatizaci.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, závěrečný úklid € 50. Fakultativní příplatky: povlečení € 10 za osobu a výměnu.

RESIDENCE ALIGHIERI MartiNSiCuro

Popis: velmi pěkná residence postavená pár kroků od centra letoviska Martinsi-
curo, 200 m od pláže a nedaleko pěší a cyklistické promenády. všechny apartmá-
ny jsou pohodlně a moderně zařízeny a vybaveny tv, přípojením na internet Wi
-Fi a pračkou. některé navíc s klimatizací (na vyžádání, za příplatek). residence 
má bezbariérový vstup.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna a balkón (apartmány v přízemí mají malou předza-
hrádku).
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokojík se 2 lůžky, 2 koupelny, balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 200 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden
Termín Bilo 4 Trilo 6
11/06-18/06 • 03/09-10/09 7.000 8.750
18/06-25/06 8.750 10.500
25/06-02/07 11.550 13.300
02/07-16/07 13.300 15.050
16/07-23/07 • 20/08-27/08 14.000 15.750
23/07-30/07 14.700 16.450
30/07-06/08 15.750 17.500
06/08-13/08 20.130 23.630
13/08-20/08 27.130 30.630
27/08-03/09 8.050 9.800

Cena obsahuje: spotřeba vody, plynu, elektřiny, připojení na internet WiFi, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakulta-
tivní příplatky: postýlka € 20 za týden, přistýlka € 30 za týden, klimatizace (na vyžádání) € 50 
za týden, závěrečný úklid € 40 Bilo, € 50 trilo (jinak musí být proveden klienty).

200 m

20 m

ALBA ADRIATICA 
Moderní letovisko s živým centrem a velmi pěknou pobřežní promenádou plnou palem, oleandrů a pinií.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1250/1180 km

RESIDENCE LEOPARDI AlbA ADrIATICA
Popis: nachází se 250 metrů od pláže a přibližně 200 m od centra městečka. 
apartmány jsou velmi dobře zařízeny a vybaveny tv, pračkou a klimatizací. 
před residencí je prostor vhodný i pro cvičení.
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s  kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, koupelna, balkón.
Bilo pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, 
balkón.

Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, balkón.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón.
Vybavení a služby: výtah, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 250 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden
Termín Mono 2 Bilo 2 Bilo 4 Trilo 6
14/05-28/05 4.190 4.900 5.600 6.300
28/05-04/06 • 17/09-24/09 4.890 5.600 6.300 7.000
04/06-11/06 • 03/09-17/09 5.590 6.300 7.700 8.400
11/06-18/06 • 27/08-03/09 6.990 7.700 8.750 10.150
18/06-25/06 8.730 9.450 10.500 12.250
25/06-02/07 11.530 12.250 13.300 15.050
02/07-16/07 13.280 14.000 15.050 16.800
16/07-23/07 • 20/08-27/08 13.980 14.700 15.750 17.500
23/07-30/07 14.700 15.400 16.450 18.200
30/07-06/08 15.750 16.450 17.500 19.250
06/08-13/08 19.250 20.300 21.530 23.280
13/08-20/08 26.250 27.300 28.530 30.280

Cena obsahuje: spotřeba vody, plynu, elektřiny, klimatizace (02/07-27/08), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: postýlka € 20 za týden, přistýlka € 30 za týden, klimatizace do 02/07 a od 27/08  
(na vyžádání) € 50 za týden, závěrečný úklid € 30 Mono, € 40 Bilo, € 50 trilo (jinak musí být proveden klienty).

250 m
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JiŽní itálie

GARGANO   
poloostrov Gargano leží v severní části kraje apulie a tvoří ostruhu na pomyslné italské botě. pro svou krásu a výjimečnost od roku 1991 vyhlášen národní 
parkem s přírodní rezervací známým jako „Foresta umbra“. proslul svými píniovými háji na krásných sněhově bílých útesech padajících do blankytně 
modrého moře. dovolenou vám dozajista zpestří lodní výlet spojený s prohlídkou útesových jeskyní. koupání se nabízí na písčitých a oblázkových 
plážích. romantické vzpomínky v nás zanechají starobylá kammená městečka jako vieste, peschici, Monte Sant´angelo s významným poutním místem 
a svatyní archanděla Michaela. přirozeně nesmíme zapomenout na krásné ostrovy tremiti, které jsou jedinými ostrovy v Jaderském moři patřícími itálii.  
     

KAMPÁNIE   
na severu se zelené pláně táhnou až k Santa Marii Capua vetere, na východě se rozkládá osamělá hornatá provincie Benevento a jižněji od ní se za 
vesuvem jakoby krčí provincie avellino. Okouzlující je však Costiera amalfitana, jižně od neapole, s městečky vystavěnými v prudkých svazích. nádherné 
koupání nabízí pobřeží Cilenta a oblast Sorrentského poloostrova. hlavním městem je neapol – chaotická, rušná avšak úchvatná metropole. kousek od 
ní najdeme na úpatí vesuvu pompeje a herculaneum, které představují komplex nejzachovalejších památek antického Říma v itálii.  

     

KALÁBRIE   
Oblast kalábrie zaujímá jihozápadní část apeninského poloostrova, takzvanou „špičku boty“, která je omývána na východě Jónským  
a na západě tyrhénským mořem. Územím procházejí kalábrijské apeniny, tři mohutné masivy starého původního horstva. pobřeží je zde členité. díky 
minimální přítomnosti průmyslu se mořská voda řadí k nejčistějším v evropě. nejvhodnější doba pro strávení dovolené v tomto regionu je začátek a konec 
sezóny. Měsíce červenec a srpen bývají velmi horké a suché, výjimkou nejsou ani teploty okolo 40 °C.  

JADERSKÉ MOŘE

JóNSKÉ MOŘE

STŘEDOZEMNÍ MOŘE

TYRHÉNSKÉ MOŘE
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RESIDENCE BAIA SANTA BARBARA rODI gArgANICO

HOTEL BAIA SANTA BARBARA*** rODI gArgANICO

RODI GARGANICO
přímořské město řeckého původu leží na návrší pozvolna se svažujícím k moři. najdete zde charakteristické staré hospůdky v nádherném historickém centru. život městečka lze 
nejlépe poznat večer na náměstí Belvedere.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1490/1410 km

Cena za apartmán a týden

gargano

Popis: areál složený ze 2 hotelových budov, residence a přízemních vilek 
rozmístěných ve svahu s vzrostlým borovým hájem, s celkem 245 pokoji a 
apartmány. nachází se asi 1,5 km od letoviska rodi Garganico směrem na lido 
del Sole. Mezi areálem a pláží vede málo frekventovaná místní železnice (cca 
10 vlaků/den). apartmány jsou vybaveny tv, trezorem, klimatizací (vilky mají 
ventilátor), fénem a mají verandu či balkón.
Mono pro 2/3 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem, příp. lůž-
kem a kuchyňským koutem, koupelna.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem či palandou 
a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem či palandou 
a kuchyňským koutem, 2 ložnice, koupelna.

Vilka Bilo pro 5 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem či palan-
dou a kuchyňským koutem, ložnice se 3 lůžky, koupelna.
Vilka Trilo pro 6 osob: obytná místnost s pohovkou a kuchyňským koutem, 
ložnice, pokoj se 3 lůžky, koupelna.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtahy, připojení na internet 
WiFi (u recepce zdarma, jinde za poplatek, dle dosahu), bazén pro dospělé 
a děti, stolní tenis, dětské hřiště, animace pro děti i dospělé ( 01/06-17/09), 
tenisový kurt (za poplatek), parkoviště, soukromá pláž, bar na pláži.
Vzdálenost od pláže: 20 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 50.

Termín  Mono 2/3 Bilo 4 Vilka Bilo 5 Trilo 6 / Vilka Trilo 6
29/05-12/06 • 11/09-25/09 4.230 6.470 8.960 10.210
12/06-19/06 • 04/09-11/09 6.720 8.960 11.700 13.690
19/06-03/07 10.700 12.940 15.680 18.420
03/07-31/07 • 28/08-04/09 15.180 20.910 23.650 26.630
31/07-07/08 19.660 24.390 27.130 30.620

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 50), povlečení s týdenní výměnou (19/06-04/09), animační progra-
my, využívání bazénu, stolní tenis, dětské hřiště, parkoviště (do vyčerpání kapacity), plážový servis (od 3. řady).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení (do 19/6 a od 03/09) € 10 za osobu a týden, přistýlka € 42-105 za 
týden, dítě do 2 let nad kapacitu (bez lůžka) € 35 za týden. apartmán s výhledem na moře € 35-56 za týden.

RODI GARGANICO
přímořské město řeckého původu leží na návrší pozvolna se svažujícím k moři. najdete zde charakteristické staré hospůdky v nádherném historickém centru. život městečka lze nejlépe poznat večer na náměstí Belvedere.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1490/1410 km

Popis: areál složený ze 2 hotelových budov, residence a vilek rozmístěných ve 
svahu s vzrostlým borovým hájem, s celkem 245 pokoji a apartmány. nachá-
zí se asi 1,5 km od letoviska rodi Garganico směrem na lido del Sole. Mezi 
areálem a pláží vede málo frekventovaná místní železnice (cca 10 vlaků/den)..
Hotelové vilky: rozmístěné v borovém háji. S vlastním příslušenstvím, fé-
nem, ventilátorem, trezorem, telefonem, tv.
Hotelové pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, klimatizací, trezorem, 
minichladničkou, trezorem, telefon, tv a balkónem. tyto pokoje jsou za pří-
platek.     
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtahy, připojení na internet 
WiFi (u recepce zdarma, jinde za poplatek, dle dosahu), bazén pro dospělé 
a děti, stolní tenis, dětské hřiště, plážový volejbal, animace pro děti i dospělé 
(01/06-17/09), tenisový kurt (za poplatek), parkoviště, soukromá pláž (plážo-
vý servis zahrnutý v ceně), bar na pláži.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře 
výběr z menu, přílohový a zeleninový bufet, čepované nápoje (víno, nealko, 
voda), dětské menu. Open bar - v určených hodinách v baru u recepce - neo-

mezené množství čepovaných nápojů (nealko, voda, džus, ledový čaj) a kávy. 
Open bar nezahrnuje balené nápoje, víno, alkoholické nápoje, vybrané druhy 
kávy, čaj. 
Vzdálenost od pláže: 20 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 50.

Termín All Inclusive FM All Inclusive
28/05-18/06 • 03/09-24/09 9.460 10.950
18/06-02/07 11.450 13.190
02/07-30/07 • 27/08-03/09 14.440 16.430
30/07-06/08 16.180 18.670
06/08-13/08 • 20/08-27/08 18.920 21.660
13/08-20/08 21.900 25.140

Poznámka: allinclusive FM – cena FM je platná pro objednávky potvrzené do 30/04/2016
Slevy: 3. lůžko děti 0/12 let zdarma (postýlka zdarma), 4. lůžko děti 0/12 let – 50%, 3. a 4. lůžko děti 13/17 let – 30%, 3. a 4. lůžko ostatní – 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: plážový servis v 1. řadě € 35-77 za týden, plážový servis v 2. řadě € 21-56 za týden. hotelový 
pokoj € 12-20 za pokoj a noc dle období. hotelový pokoj s výhledem na moře € 20-32 za pokoj a noc dle období.

Cena za osobu a týden

BAZÉN

20 m

20 m

EUROTIP

8%  

Objednej ihned   - sleva 8% na objednávky potvrzené do 15/05/2016
až 8%

BAZÉN



Popis: nedávno zrekonstruovaný hotel se nachází v bezprostřední blízkosti 
staletého piniového háje pineta Marzini, který je jeden z nejkrásnějších na 
Gargano. hotel se skládá ze 2 budov – hlavní budovy a depandance s bazénem 
(vzdálená pouze přes cestu). Místo je ideální pro turisty, kteří chtějí prožít do-
volenou ve znamení relaxu a v kontaktu s přírodou.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, klimatizací, telefonem, tv, minich-
ladničkou, trezorem. Balkón nebo terasa za příplatek.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr 
z menu, zeleninový a ovocný bufet. voda k jídlům je zahrnuta v ceně. dětské 
menu pro děti do 7 let: hlavní chod, dezert či ovoce či salát. Juniorské menu pro 
děti do 14 let: 1. chod, 2. chod s přílohou, dezert či salát či ovoce. 
Vybavení a služby: recepce, bar, centrum prodeje exkurzí, restaurace, výtah, 
připojení na internet WiFi (ve společných prostorách zdarma), bazén s vířivkou, 
půjčovna kol (za poplatek), nehlídané parkoviště cca 350 m od hotelu.
Vzdálenost od pláže: 350 m.         
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 30.
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Popis: moderní budova se skvělou pozicí přímo u pláže, od které ji dělí pouze silnice. ve-
likou předností hotelu je právě privátní pláž s jemným pískem a pozvolným vstupem do 
moře a široký okruh nabízených služeb. každodenní přítomnost majitelů je pak zárukou 
kvality péče o klienty. apartmány jsou vybaveny tv a fénem.
Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem nebo palandou, ložnice se 2-3 lůžky, koupelna. typ a je bez balkonu, typ 
B s balkónem.
Trilo pro 7/8 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem 
nebo palandou, pokoj se 2-4 lůžky, pokoj se 2-3 lůžky, koupelna, balkón.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, klimatizací, tv, připojením na internet (za poplatek), 
trezorem, minichladničkou, některé pokoje mají balkón.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr 

z menu, zeleninový bufet, voda, víno, nealko zahrnuty v ceně. dětské menu pro děti do 
7 let: hlavní chod, dezert či ovoce či salát. Juniorské menu pro děti do 14 let: 1. chod, 2. 
chod s přílohou, dezert či salát či ovoce.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, centrum prodeje exkurzí, připojení na inter-
net WiFi (zdarma v určených prostorách, dle dosahu), internet–point (za poplatek), 
prádelna (za poplatek), soukromá pláž (plážový servis v ceně), animační programy 
(04/06–03/09), dětský koutek, vířivka (za poplatek), půjčovnu kol, kajaků, šlapadel, 
hřiště na plážový volejbal, plážová restaurace/pizzerie a diskobar s maxi plátnem pro 
zvláštní příležitosti. nehlídané parkoviště 350 m od hotelu.
Vzdálenost od pláže: 10 m.  
Pláž: písek.
Zvířata: povolena malá zvířata pouze v pokoji s balkónem za poplatek € 25.

HOTEL PINETA***  SaN MeNaio

HOTEL RESIDENCE MARECHIARO*** SaN MeNaio

Cena za osobu a týden

Cena za osobu a týden – hotel

Cena za apartmán a týden – residence

Slevy: 3. a 4. lůžko děti 0/7 let zdarma, 3. a 4. lůžko děti 8-14 let – 50%, 3. a 4. lůžko 
ostatní – 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: 
postýlka € 35 za týden, plážový servis € 40-60 za týden (dle období).

SAN MENAIO
letovisko ležící podél pobřežní silnice vedoucí z rodi Garganica do peschici, na svahu pokrytém piniemi skýtajícími hlavně v létě příjemný stín. dlouhá a vybavená písečná pláž je ideální hlavně pro rodiny s dětmi.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1490/1410 km

Cena obsahuje: Cena zahrnuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 30), plážový servis, animace (04/06-03/09).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 5 za osobu a výměnu.

BAZÉN

10 m

350 m EUROTIP

Termín Bilo A4/5 Bilo B4/5 Trilo 7/8
07/05-21/05 3.110 3.430 4.100
21/05-28/05 • 17/09-24/09 4.880 5.200 5.930
28/05-04/06 5.200 5.720 6.970
04/06-11/06 • 03/09-10/09 7.490 7.990 9.260
11/06-18/06 9.360 10.100 11.450
18/06-25/06 11.240 12.100 13.740
25/06-02/07 13.360 14.730 17.100
02/07-09/07 14.160 15.320 17.680
09/07-06/08 14.440 15.730 18.660
27/08-03/09 9.200 9.900 11.380
10/09-17/09 6.450 7.180 7.800

Termín Polopenze Plná penze
28/05-11/06 • 03/09-17/09 5.480 6.970
11/06-02/07 • 27/08-03/09 6.470 7.970
02/07-30/07 7.970 9.460
30/07-06/08 • 20/08-27/08 9.460 11.950
06/08-20/08 12.220 14.940
03/09-17/09 5.480 6.970

EUROTIP

Termín Plná penze + 3. a 4. lůžko děti 0/7 let 3. a 4. lůžko děti 8/14 let 3. a 4. lůžko ostatní
04/06-11/06 6.860 zdarma 4.390 5.990
11/06-18/06 8.320 zdarma 4.390 6.490
18/06-25/06 9.780 zdarma 4.390 6.490
25/06-02/07 9.900 zdarma 4.390 6.490
02/07-06/08 10.310 zdarma 4.390 6.490
27/08-03/09 8.900 zdarma 4.390 6.490
03/09-10/09 7.700 zdarma 4.390 6.490
10/09-17/09 7.490 zdarma 4.390 6.490

Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.
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CZPESCHICI
Starobylé městečko leží na skále nad mořem a je vlastně bludištěm charakteristických uliček a průchodů, jejichž prohlídka je možná pouze pěšky. v centru naleznete spoustu obchůdků, typických restaurací a pizzerií. v okolí města 
naleznete jak větší vybavené pláže, tak i malé romantické písčité zátoky.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1510/1430 km

55

RESIDENCE JuLIA PeSChiCi

PARk HOTEL PAGLIANzA PARADISO*** PeSChiCi

Cena za apartmán a týden

Cena za osobu a týden

Popis: rozlehlý prázdninový areál v překrásné zátoce Baia di Manaccora, 6 km 
od městečka peschici směrem na vieste. Jedná se o velký komplex řadových 
jedno a dvoupatrových bungalovů rozmístěných v táhlém kopci, který se sva-
žuje směrem k moři. v části blíže k pláži je umístěno společenské, nákupní i 
sportovní centrum. dopravu po středisku zajišťuje areálový minibus. apartmá-
ny se nacházejí asi 450-650 m od pláže, mají vlastní vchod a jsou jednoduše a 
funkčně zařízeny. Za příplatek lze zajistit ubytování v apartmánech inn, které 
jsou kompletně zrekonstruovány a vybaveny klimatizací, případně v apartmá-
nech top, které se navíc nacházejí vdolní části villaggia a tedy nejblíže k moři 
(cca 300 m). Středisko nabízí svým hostům dovolenou ve znamení zábavy 
a relaxu.
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem, lůžkem a ku-

chyňským koutem, koupelna, terasa nebo veranda.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským
koutem, ložnice, koupelna, terasa.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice, pokojík s palandou, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, pizzerie, minimarket, trafika, 
bazén pro dospělé, bazén pro děti, letní kino, petanque, minigolf, areálový mi-
nibus v určených hodinách, polyfunkční hřiště, animace, diskotéka, soukromá
pláž, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: u pláže. 
Pláž: písek ohraničený útesem.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata.

Popis: hotelový komplex složený ze dvou budov (paglianza a paradiso) pro-
pojených lávkou je umístěný v borovém háji na poloviční cestě mezi peschici a 
vieste. Místo ideální pro rodinnou dovolenou. Jedna z mála nabídek all inclusi-
ve na Gargano, navíc na danou lokalitu za velmi příznivou cenu.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, fénem, klimatizací, telefonem, tv, minich-
ladničkou, trezorem a balkónem.  
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře 
výběr z menu, přílohový a zeleninový bufet, čepované nápoje (víno, pivo, ne-
alko, voda), dětské menu. Open bar - v době 8.00-15.00 a 17.00-24.00, v baru 
v budově paglianza, neomezené množství čepovaných nápojů (pivo, nealko, 
voda), káva, zmrzlina, dopolední a odpolední snack ( v určených časech).  Open 
bar nezahrnuje balené nápoje, víno, alkoholické nápoje, vybrané druhy kávy, čaj.  
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, výtahy, připojení na internet 
WiFi (u recepce, zdarma), bazén pro dospělé a děti, vířívka, malé wellness 
centrum (posilovna, 2 sauny, zážitková sprcha), dětské hřiště, animace (04/06-
18/09), parkoviště, soukromá pláž (plážový servis zahrnutý v ceně), bar na 
pláži.
Vzdálenost od pláže: 250 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 50.

Termín Mono 2 Bilo 4 Trilo 6
28/05-11/06 5.100 7.610 8.990
11/06-18/06 6.250 8.650 9.680
18/06-25/06 • 27/08-10/09 7.260 9.680 10.890
25/06-09/07 8.990 11.580 13.990
09/07-23/07 12.620 14.930 17.230
23/07-06/08 16.250 18.530 20.780

Termín All Inclusive FM All Inclusive
29/05-19/06 • 04/09-18/09 11.200 12.940
19/06-03/07 13.190 15.180
03/07-31/07 • 28/08-04/09 16.680 19.420
31/07-07/08 18.670 21.660
07/08-14/08 • 21/06-28/06 21.410 24.640
14/08-21/08 24.890 28.630

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elekřiny, 1 parkovací místo, klubovou kartu: využívání bazénu (cca 11/06-03/09), polyfunkčního hřiště, hřiště na petanque, minigolf, lukostřelba, 
animace a miniklub (02/07-27/08), areálový minibus, plážový servis v období a/B/C/d.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa; vratná kauce € 150, závěrečný úklid € 30 Mono, € 40 Bilo, € 50 trilo (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 35). 
Fakultativní příplatky: klimatizace € 40 za týden (nutno vyžádat již při objednávce), povlečení € 15 dvoulůžko a € 10 jednolůžko za výměnu, plážový servis € 80 v období e/F. přistýlka (nutno 
vyžádat předem) pouze v trilo € 55 v období a-d, € 80 v e/F. apartmán inn € 140 za týden, apartmán tOp € 210 za týden.

Poznámka: allinclusive FM – cena FM je platná pro objednávky potvrzené do 30/04/2016
Slevy: 3. lůžko děti 0/12 let zdarma (postýlka zdarma), 4. lůžko děti 0/12 let – 50%, 3. a 4. 
lůžko děti 13/17 let – 30%, 3. a 4. lůžko ostatní – 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: 
plážový servis v 1. řadě € 35-77 za týden, plážový servis v 2. řadě € 21-56 za týden.
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VIESTE
Staré město se rozkládá na skalnatém výběžku vysoko nad mořem a je vystavěno v typickém stylu kraje apulie s úzkými uličkami, příkrými schody a neuvěřitelně bílými domy. v muzeu mořské vědy jsou k vidění působivé sbírky mušlí 
z různých moří světa. překrásné zátoky v okolí města jsou známé mezi všemi vyznavači windsurfingu v celé evropě. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1530/1450 km

RESIDENCE MONTE PuCCI PeSChiCi

Cena za apartmán a týden

Popis: residence složená ze zděných apartmánů ve středomořském stylu obklo-
pených zelení. nachází se na okraji zátoky v peschici, asi 2 km od historického 
centra a pár kroků od pláže. apartmány jsou velice jednoduše zařízeny, vhodné 
pro nenáročné cestovatele.
Mono pro 3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, manželským lůž-
kem, koupelna, veranda.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-

lůžkem, ložnice, koupelna, terasa.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky nebo palandou, koupelna, terasa.
Vybavení a služby: recepce, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 100 m. 
Pláž: písek ohraničený skálou.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 40.

Termín Mono 3 Bilo 4 Trilo 6
28/05-04/06 4.800 5.330 6.150
04/06-18/06 5.330 5.870 8.000
18/06-02/07 5.870 6.690 9.350
02/07-16/07 9.350 11.490 14.690
16/07-06/08 10.130 11.730 15.750
06/08-20/08 13.340 16.820 21.340
20/08-27/08 7.750 8.820 10.950
27/08-03/09 5.620 6.150 8.000
03/09-17/09 5.090 5.330 7.750

Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. týdenní paušální poplatek € 10 za osobu a zahrnuje: spotřebu energií a povlečení. Závěrečný úklid € 25 
Mono, € 35 Bilo,€ 40 trilo (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo nutno zaplatit € 30). Fakultativní příplatky: přistýlka (pouze v trilo 6 a na vyžádání) € 45 do 30/07 a od 27/08, € 80 v období 
30/07-27/08, klimatizace (pouze na vyžádání) € 80 za týden, plážový servis € 84-112 za týden (dle sezóny).

100 m

VILLAGGIO CAMPING SPIAGGIA LuNGA*** VIESTE

Cena za apartmán a týden

Popis: středisko se rozkládá na ploše 25 ha a se svými 250 bungalovy různých 
typologií se řadí k největším prázdninovým areálům Gargana. Středisko se 
skládá ze 2 částí: první část je přímo u moře (Mare), druhá v kopci asi 1 km 
od moře (Collina). v části Mare najdeme mimo jiné restauraci, dětský bazén a 
část bungalovů (mezi nimi i typy diamante a Mobilhome) a zónu určenou pro 
kempink. v části Collina jsou roztroušeny další bungalovy (mj. typ topazio), ba-
zény pro dospělé, amfiteátr a sportoviště. dopravu klientů mezi jednotlivými 
částmi zajišťuje plážový minibus. prázdninové středisko doporučujeme nejen 
rodinám s dětmi, ale i milovníkům windsurfingu a kitesurfingu, pro které jsou 
zde ideální podmínky. Centrum vieste je vzdáleno asi 6 km.
Diamante pro 4 osoby: zděný bungalov; obytná místnost s rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, uzavíratelný kuchyňský kout na zastřešené 
verandě, klimatizace. Cca 100 m od pláže.
Mobilhome pro 4 osoby: obytná část s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík 

se 2 lůžky, 2 koupelny, veranda, klimatizace. Cca 100 m od pláže.
Topazio pro 2/4 osoby: zděný bungalov; obytná místnost s rozkládacím 
dvoulůžkem a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, krytá veranda. některé 
bungalovy mají kuchyňský kout na verandě. 1-1,5 km od pláže.
Vybavení a služby: bar, 2 restaurace-pizzerie, supermarket, ovoce-zelenina, 
trafika, připojení na internet WiFi (zdarma v určených prostorách, dle dosahu), 
parkoviště, pračky na žetony, 2 bazény pro dospělé, 2 bazény pro děti, 4 osvět-
lené tenisové kurty, víceúčelové hřiště, minigolf, hřiště na petanque, dětské 
hřiště, diskotéka, animace pro děti a dospělé, plážový minibus (v pravidelných 
intervalech od 8:30 do 24:00), půjčovna a škola windsurfingu a kitesurfingu, 
soukromá pláž.
Vzdálenost od pláže: u pláže.
Pláž: písek.
Zvířata: malá zvířata jsou povolena pouze na vyžádání (zdarma).

Cena obsahuje: Cena zahrnuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo, využívání bazénů, tenisových kurtů, animaci od 11/06 do 03/09, plážový minibus.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: závěrečný úklid € 35 (jinak musí být proveden klienty), povlečení € 14 za osobu a týden, plážový servis 
cca €12 za den, další místo na auto € 35 za týden.

Termín Topazio 2 Topazio 3/4 Mobilhome 4 Diamante 4
14/05-11/06 • 03/09-10/09 4.620 5.460 6.930 7.770
11/06-18/06 5.390 6.370 8.090 9.070
18/06-25/06 • 27/08-03/09 6.370 7.350 9.800 12.250
25/06-09/07 • 20/08-27/08 10.290 11.030 15.190 17.640
09/07-06/08 17.150 17.890 21.560 24.010
06/08-20/08 26.710 27.200 34.300 36.260

0 m BAZÉN



VILLAGGIO CAMPING SAN PABLO*** VIESTE

VILLAGGIO GREEN PARk**** VIESTE

Cena za apartmán/mobilhome a týden

Cena za apartmán a týden
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Popis: 4 km od vieste na pobřeží směrem k peschici v klidném místě se nachází 
prázdninové středisko složené ze zděných vilek a mobilhomů. vilky i mobilhomy 
jsou vybaveny klimatizací (za poplatek), tv a verandou, vybavenou zahradním 
nábytkem. Mobilhomy jsou od pláže vzdáleny asi 200 m, vilky max. 400 m.
Mobilhome pro 3/4 osoby: obytná část s kuchyňským koutem, ložnice, po-
kojík se 2 lůžky, koupelna, veranda. 
Mono pro 2/3 osoby: vstup s kuchyňským koutem a lůžkem, ložnice, kou-
pelna, veranda.
Bilo pro 3/4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem nebo palan-
dou a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, veranda.

Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj se 
2 lůžky, koupelna, veranda.
Trilo pro 5/6 osob:   obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem nebo dvoulůžkem či palandou, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, veranda. 
Vybavení a služby: recepce, bar, pizzerie, restaurace, parkoviště, bazén (cca 
14/06-12/09), vířivka, posilovna, tenisový kurt/polyfunkční hřiště, dětské hři-
ště, stolní tenis, společný gril, pračka na žetony, animace, supermarket (cca 
50 m od villaggia), soukromá pláž.  
Vzdálenost od pláže: 150 m. Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 35 za týden.

Termín Mobilhome 3 Mobilhome 4 Mono 2 Mono 3 Bilo 3 Bilo 4 Trilo 4 Trilo 5 Trilo 6
26/03-14/05 • 17/09-01/10 3.600 4.620 4.370 4.900 5.400 6.460 6.950 7.970 9.280
14/05-11/06 • 03/09-17/09 4.900 6.170 5.150 6.170 7.480 7.970 8.750 10.050 11.850
11/06-02/07 • 27/08-03/09 5.680 7.480 5.930 7.200 7.970 9.280 10.830 12.100 14.680
02/07-23/07 9.530 11.320 8.500 10.300 11.610 12.880 14.430 15.980 18.560
23/07-06/08 13.120 15.980 14.180 15.450 17.000 18.560 20.360 22.930 27.060
06/08-13/08 • 20/08-27/08 15.210 17.780 17.000 18.280 19.330 20.850 22.930 25.510 28.080
13/08-20/08 21.630 24.200 20.360 22.930 25.510 28.080 32.210 34.790 38.100

Termín Bilo 2/4 Vilka Bilo 4 Trilo 5/6
04/06-18/06 4.990 5.480 7.470
18/06-25/06 7.470 8.710 12.450
25/06-02/07 9.330 10.670 14.670
02/07-16/07 14.670 16.270 20.540
16/07-30/07 16.270 17.600 23.470
27/08-10/09 8.780 9.960 14.670

Cena obsahuje: spotřeby vody, plynu, elektřiny, klubovou kartu, která zahrnuje: animaci, miniklub, využívání bazénu, tenisového kurtu a hřiště (přes den); 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 25 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: klimatizace € 55 za 
týden, plážový servis € 39 za týden květnu, červnu a září, € 69 za týden v červenci a 1. týden v srpnu, € 99 za týden v období 06/08-27/08. povlečení, ručníky a plážový servis v 1. nebo 
2. řadě k dispozici na vyžádání za poplatek.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, multifunkčního hřiště, animaci (dle programu), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 35 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: povlečení nebo ručníky 
€ 6 za osobu a výměnu, přistýlka € 35 za týden, 2. parkovací místo € 35 za týden, plážový servis € 20-45 za týden ( první 3 řady za příplatek), další místo na auto.

Popis: příjemné prázdninové středisko položené asi 4 km od vieste směrem na 
peschici. nabízí ubytování v celkem 150 apartmánech umístěných v jednopat-
rových blocích nebo přízemních řadový vilkách. všechny byty jsou vybaveny 
klimatizací a tv.
Bilo pro 2/4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice, koupelna, veranda nebo terasa. 
Vilka Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, veranda. 
Trilo pro 5/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-

lůžkem, 2 ložnice, koupelna, veranda nebo terasa. 
Vybavení a služby:  recepce, bar/restaurace/pizzerie, bazén s vířivkou, dětské 
hřiště, multifunkční hřiště, animace (v hlavní sezóně), připojení na internet WiFi 
(ve společných prostorách, zdarma), soukromá pláž, parkoviště. v bezprostřední 
blízkosti supermarket.
Vzdálenost od pláže: 150 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 40.

150 m BAZÉN

150 m BAZÉN



RESIDENCE GLI STINGI VIESTE

VILLAGGIO CAMPING BAIA fALCONE*** VIESTE

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: pěkná residence postavená v klidném místě asi 4 km od vieste. Skládá 
se z několika bloků jednopatrových budov, ve kterých jsou umístěny apartmá-
ny vybavené tv a trezorem, hostům jsou k dispozici i společné krby umístěné 
u každé budovy.
Mono pro 4 osoby: obytná místnost  s kuchyňským koutem, manželským 
lůžkem a palandou, koupelna, veranda.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost  s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice,  koupelna, veranda.

Bilo pro 5 osob: obytná místnost  s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-
lůžkem, ložnice se 3 lůžky,  koupelna, veranda.
Vybavení a služby: recepce, bar, bazén, dětské hřiště, animace pro děti, par-
koviště, soukromá pláž  a služby v Baia Falcone.
Vzdálenost od pláže: 700 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 50.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo. v Baia Falcone: plážový servis, animaci (červenec-srpen), využívání hřiště. plážový minibus (02/07-03/09). 
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa; vratná kauce € 100; závěrečný úklid € 40 (kuchyňský kout uklízejí klienti), klubová karta pro děti 4-14 let € 20 za týden (zahr-
nuje animační programy a představení). Fakultativní příplatky: dítě do 12 let nad kapacitu apartmánu (bez lůžka) € 63 za týden, postýlka € 50 za týden, povlečení € 6 za osobu a výměnu.

Termín Mono 4 Bilo 4 Bilo 5
04/06-25/06 • 10/09-24/09 7.150 8.260 8.810
25/06-02/07 • 03/09-10/09 9100 10.750 11.560
02/07-09/07 • 27/08-03/09 10.180 12.660 13.760
09/07-16/07 11.280 13.760 14.580
16/07-23/07 13.480 14.860 16.240
23/07-30/07 14.580 16.240 17.340

Popis: menší villaggio postavené přímo u pláže a asi 4 km od vieste na pobřeží 
směrem k peschici. námi nabízené apartmány jsou jednoduše avšak účelně 
zařízeny. část střediska je určena pro kemping.
Mono pro 2 osoby: obytná místnost  s kuchyňským koutem a manželským 
lůžkem, koupelna.
Mono pro 4 osoby: obytná místnost  s kuchyňským koutem, manželským 
lůžkem a palandou, koupelna, veranda.

Bilo pro 4 osoby: obytná místnost  s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice,  koupelna, veranda.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, multifunkční hřiště, parkoviště, 
soukromá pláž.
Vzdálenost od pláže: u pláže.                        Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 50.

Termín Mono 2 Mono 4 Bilo 4
04/06-25/06 • 10/09-24/09 6.100 7.640 9.100
25/06-09/07 • 03/09-10/09 7.710 9.630 11.830
09/07-16/07 • 27/08-03/09 9.100 10.990 12.930
16/07-27/08 10.200 12.290 13.760
23/07-30/07 • 20/08-27/08 10.730 13.480 14.580

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, plážový servis, 1 parkovací místo, animaci (červenec-srpen).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa; vratná kauce € 100; závěrečný úklid € 35 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: Fakultativní příplatky: dítě do 
10 let nad kapacitu apartmánu (bez lůžka) € 70 za týden, povlečení € 5 za osobu a výměnu.
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Popis: pěkné villaggio přímo u plážové promenády europa, jen 1 km od centra 
vieste. Skládá se z jednopatrových bloků vilek obklopených středomořskou ve-
getací a je součástí rozsáhlého areálu o 11 ha, v němž se nachází i hotel i Me-
lograni****. zázemí i služby jsou společné pro oba typy ubytování. všechny 
apartmány jsou vybaveny telefonem,  trezorem a verandou či terasou a jsou 
vzdáleny přibližně 200 m od pláže (přístupné podchodem pod silnicí).
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice, koupelna, veranda nebo terasa.
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s rozkládacím lůžkem a kuchyňským kou-
tem, ložnice, pokojík se 2  lůžky, koupelna, veranda nebo terasa. Možnost 6.
lůžka na vyžádání za příplatek.

Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, pizzerie, minimarket, bazén s 
oddělenou částí pro děti a vířivkou, plážový volejbal, vodní sporty, stolní te-
nis, půjčovna kol (zdarma, omezená kapacita), posilovna, amfiteátr, dětský 
koutek, připojení na internet WiFi (zdarma, v určených prostorách), animace 
a miniklub, společná pračka (zdarma), parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 20 m.  Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 50.

VILLAGGIO CAMPING BAIA DEGLI ARANCI ***  VIESTE

Cena za apartmán a týden
Termín Bilo 4 Trilo 5
07/05-11/06 • 03/09-08/10 9.530 10.290
11/06-18/06 11.100 11.990
18/06-02/07 • 27/08-03/09 17.990 19.970
02/07-16/07 • 20/08-27/08 22.790 26.220
16/07-30/07 28.180 31.360
30/07-06/08 29.400 35.530
06/08-20/08 31.850 37.980

Cena obsahuje: Cena zahrnuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny, povlečení, závěrečný úklid 
(kuchyňský kout uklízejí klienti), 1 parkovací místo, klubovou kartu - využívání bazénu, posilovny, 
animaci a miniklub (04/06-10/09), kurzy windsurfingu, kanoe a plážový servis (od 5. řady).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě:pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní 
příplatky:přistýlka (pouze v trilo 5) € 42 za týden v období 02/05-04/07 a 29/08-18/10, € 84 v ob-
dobí 04/07-18/07 a 22/08-29/08 a € 105 v ostatních obdobích, postýlka, klimatizace nebo tv € 35 
za týden, další parkovací místo € 28 za týden, ručníky € 5 za osobu a výměnu.

20 m BAZÉN
20%  EUROTIP

Popis: 6 km od vieste směrem na peschici přímo v centru krásné široké zátoky 
s jemným pískem se nachází Club degli ulivi. Skládá se z pohodlných zděných 
(trilo 4) a prefabrikovaných bungalovů (Chale 4) roztroušených v zeleni oli-
vovníků a pinií a vybavených tv a klimatizací. každý bungalov má vlastní krb 
a kryté venkovní posezení či verandu. 
Chale pro 4 osoby: obytná místnost s lůžkem a rozkládacím lůžkem, kuchyň-
ský kout, ložnice, koupelna. 
Trilo pro 4 osoby: obytná místnost se 2 lůžky, kuchyňka, ložnice, koupelna.
Vybavení a služby: bar, restaurace, minimarket, bazén, připojení na internet 
WiFi (zdarma v určených prostorách), dětský koutek, tenisový kurt, venkovní 
posilovna, smluvní pláž, plážový minibus (v určených hodinách), parkoviště. 
Základna společnosti Gargano Bike (půjčovna kol, organizace výletů na kolech, 
apod.).
Vzdálenost od moře: 400 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek €35.

59

G
a

r
G

a
n

O
 

W
W

W
.e

ur
Ot

iM
e.

CZ

RESIDENCE CASANOVA VIESTE

VILLAGGIO CLuB DEGLI uLIVI*** VIESTE

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: residence složená z hlavní budovy a přízemních bungalovů se nachází 
asi 2 km od centra vieste směrem na peschici. Je postavena na malém vršku, 
odkud je nádherný výhled. všechny apartmány mají samostatný vchod, jsou 
moderně a funkčně zařízeny a vybaveny klimatizací a tv. vzhledem ke klidné 
pozici jeideální pro ty, kteří chtějí o dovolené relaxovat.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským 
koutem, ložnice, koupelna, veranda nebo terasa.
Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 
2 lůžky, koupelna, veranda/terasa. některé apartmány se nachází v přízemních 
bungalovech.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-

lůž-kem, ložnice, pokojík se 2 lůžky, koupelna, veranda nebo terasa.
Quadri pro 8 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyň-
ským koutem, 2 ložnice, pokojík se 2 lůžky, 3 koupelny (vstup z každé ložnice), 
veranda. nachází se v přízemí v hlavní budově.
Vybavení a služby: parkoviště, dětský koutek, společné barbecue, bazén se 
sluneč-níky a lehátky, vířivka, víceúčelové hřiště (tenis, mini kopaná), smluvní 
pláž, pračka na žetony.
Vzdálenost od pláže: 400 m.
Pláž: písek ohraničený skálou.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek €30.

Cena obsahuje: Cena zahrnuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid, využívání bazénu, hřiště, 1 parkovací místo, klimatizaci (25/06-03/09), plážový servis (cca 04/06-17/09)
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: povlečení € 7 za osobu a výměnu.

Termín Chale 4 Trilo 4
26/03-04/06 • 10/09-24/09 4.100 6.370
04/06-18/06 • 03/09-10/09 6.390 9.680
18/06-25/06 8.150 11.470
25/06-02/07 10.930 14.140
02/07-16/07 13.830 18.350
16/07-23/07 15.520 21.170
23/07-30/07 19.600 23.100
27/08-03/09 8.600 11.810

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elekřiny, využívání bazénu, animaci, tenisového 
kurtu, plážový minibus, 1 parkovací místo. 
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, 
závěrečný úklid € 40 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: povlečení 
€ 10 za osobu a výměnu, postýlka € 35 za týden.

Termín Bilo 4 Trilo 4 Trilo 6 Quadri 8
28/05-04/06 5.120 6.550 7.170 8.500
04/06-11/06 7.170 8.910 9.730 11.780
11/06-18/06 9.520 11.780 12.700 17.110
18/06-25/06 11.780 14.340 15.980 19.470
25/06-02/07 15.590 18.810 20.760 25.340
02/07-09/07 15.880 18.980 21.150 25.830
09/07-06/08 16.080 19.300 21.440 26.320
27/08-03/09 14.230 17.350 19.300 23.980
03/09-10/09 9.520 11.780 12.700 17.110
10/09-17/09 5.630 7.060 7.780 9.520
17/09-24/09 3.680 4.810 5.220 6.350

400 m BAZÉN

400 m BAZÉN EUROTIP

Objednej ihned  – sleva 20% na objednávky potvrzené do 31/01/2016 (mimo období 30/07-27/08/2016) 
– sleva 15% na objednávky potvrzené do 28/02/2016 (mimo období 30/07-27/08/2016) 
– sleva 10% na objednávky potvrzené do 31/03/2016 (mimo období 30/07-27/08/2016) 
– sleva 5% na objednávky potvrzené do 30/04/2016

až 20%
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RESIDENCE PELLEGRINO  VIESTE

HOTEL fALCONE*** VIESTE

Cena za apartmán a týden

Cena za osobu a týden

Popis: pěkný prázdninový areál u hlavní plážové promenády pláže ,,Castello‘‘, 
které vévodí skalní útvar pizzomuno. historické centrum vieste je vzdáleno 
necelé 2 km. Skládá se z  hlavní budovy s  hotelovými pokoji a z  apartmánů 
vybavených tv a klimatizací (kromě Bilo 2) a umístěných v zděných vilkách, 
obklopených zelení. 
Bilo pro 2 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, 
veranda.
Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj se 2 
lůžky, koupelna, veranda.

Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím lůž-
kem, 2 ložnice, koupelna, veranda.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, připojení na internet WiFi (u 
recepce, zdarma) a internet point, bazén a hřiště pro děti, bazén pro dospělé, 
tenisový kurt, hřiště na petanque, stolní tenis, soukromá pláž (plážový servis 
zahrnutý v ceně), bar na pláži, animace, miniklub, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 20 m.  
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 50.

Popis: pěkný hotel s bazénem v přímo v centru vieste a zároveň pár kroků od 
pláže. Jedinečná terasa postavená na skále nabízí hostům hotelu překrásný 
výhled na skalní útvar pizzomuno.
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, klimatizací, telefonem, tv, trezorem, mi-
nichladničkou a připojením na internet WiFi. pokoje s balkónem a výhledem 
na moře jsou za příplatek (na vyžádání).
Stravování: snídaně rozšířená kontinentální formou bufetu, večeře výběr 
z menu, zeleninový bufet.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, bazén, sluneční terasa,  parkovi-
ště (za poplatek € 5 za den), soukromá pláž (plážový servis zahrnutý v ceně).
Vzdálenost od pláže: 130 m.            Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání za poplatek € 50.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, plážový servis , povlečení a ručníky, využívání bazénu, tenisového kurtu (na vyžádání), animace a miniklub (25/06-03/09), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 40 (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 30). Fakultativní příplatky: 
postýlka (na vyžádání, pouze v trilo 5) € 70 za týden, příplatek za plážový servis v 1. řadě € 28 za týden (na vyžádání při rezervaci), výměna povlečení a ručníků € 10 za osobu, druhé parkovací 
místo € 50 za týden, úklid € 15 za den.

Slevy: 3. a 4. lůžko děti 0/1 rok poplatek € 10/den (bez stravy), 3. a 4 lůžko děti 2/10 
let – 50%, 3. a 4. lůžko ostatní – 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

Termín Bilo 2 Trilo 4 Trilo 5
21/05-04/06 • 10/09-24/09 6.400 8.000 9.600
04/06-18/06 • 03/09-10/09 9.600 11.200 12.800
18/06-02/07 • 27/08-03/09 11.200 12.800 16.000
02/07-23/07 14.400 16.000 19.200
23/07-06/08 • 20/08-27/08 19.200 22.400 27.200
06/08-20/08 25.600 32.000 38.400

Termín Polopenze
28/05-25/06 • 03/09-24/09 10.580
25/06-09/07 12.710
09/07-23/07 13.480
23/07-06/08 15.410

20 m

130 m

BAZÉN

BAZÉN

VILLAGGIO CAMPING ARCOBALENO VIESTE
Popis: oblíbené středisko u pláže „Castello“, asi 2 km od centra vieste. na ploše 5 ha 
jsou rozmístěny zařízené řadové přízemní či jednopatrové apartmány. ubytování na-
bízíme ve 3 typech apartmánů: typ aje v 1. patře (250-400 m od pláže), typ B je v příze-
mí s malou předzahrádkou (250-400 m od pláže), typ C v přízemních řadových viĺkách 
s malou předzahrádkou (150-250 m od pláže). všechny apartmány jsou vybaveny 
tvv, klimatizací a verandou s grilem. ideálnímísto na dovolenou pro rodiny s dětmi. 
Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, 
koupelna, veranda.
Vybavení a služby:  bar, restaurace, pizzerie, minimarket, bazén se slunečníky a 
lehátky, vířívka, dětský koutek, parkoviště, animace (13/06-29/08), soukromá pláž.
Vzdálenost od pláže: 20 m.  Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

V srpnu minimální pobyt 2 týdny.
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, klimatizaci(18/06-30/08), závěrečný úklid (kuchyňský kout uklízejí klienti nebo za poplatek € 35), využívání bazénu, animaci (18/06-
03/09), 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Fakultativní příplatky: dítě do 2 let nad kapacitu za poplatek € 30 za týden (postýlka na vyžádání za 
poplatek € 35 za týden v období do 11/06 a od 03/09, € 50 za týden v ostatních obdobích), povlečení € 11 za osobu a výměnu, ručníky € 5 za osobu a výměnu, plážový servis € 40-100 
za týden (dle období), přistýlka € 60-180 za týden (dle období), pračka € 35 za týden (pouze v apartmánech typu a a B).

20 m

Termín trilo a4 trilo B4 trilo C4
14/05-11/06 • 03/09-01/10 6.650 7.180 8.930
11/06-25/06 9.280 10.150 11.900
25/06-02/07 • 27/08-03/09 13.300 14.180 15.930
02/07-16/07 22.050 22.750 24.680
16/07-30/07 25.730 26.430 28.350
30/07-06/08 27.480 28.350 30.100
06/08-20/08 35.350 36.230 37.980
20/08-27/08 18.380 19.080 21.000

EUROTIP

BAZÉN %  

Objednej ihned   -  plážový servis zdarma v období do 25/06 a od 03/09 u objednávek 
potvrzených do 30/04/2016
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Mezi poklidnou rybářskou vesničkou na svahu a 1 km vzdáleným mořem se rozprostírá rovina „la piana“, pokrytá staletými olivovníky, je zakončena krásnou pláží, která směrem od přístavu postupně přechází z kamenů až k malým 
oblázkům pod Monte Saraceno. v okolí Mattinaty najdeme úžasné malé zátoky přerušované mořskými jeskyněmi. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1530/1460 km.

VILLA LuCIA MattiNata

VILLAGGIO CAMPING BAIA DEL MONACO**** MaCChia

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Popis: malá vilka s pouhými 4 apartmány (3x Bilo, 1x trilo) postavená upro-
střed zátoky Mattinaty, obklopená udržovanou zahradou s okrasnými rostlina-
mi a přímým vstupem na pláž. apartmány jsou vybaveny klimatizací,  všechny 
disponují zastřešenou verandou s výhledem na moře.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským kou-
tem, ložnice, koupelna.
Trilo pro 4 osoby: v přízemí kuchyňský kout, ložnice, v patře další ložnice, 
koupelna. tento apartmán je k dispozici pouze na vyžádání.
Vybavení a služby: parkoviště, připojení na internet WiFi (zdarma, dle dosa-
hu), sluneční terasa s lehátky, plážový servis.
Vzdálenost od pláže: u pláže.                     
Pláž: větší oblázky a valouny.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Termín Bilo 4 Trilo 4
21/05-11/06 • 10/09-24/09 12.250 13.990
11/06-25/06 • 03/09-10/09 13.990 15.750
25/06-02/07 • 27/08-03/09 17.500 19.250
02/07-30/07 20.990 22.750
30/07-06/08 24.500 26.250
06/08-20/08 33.250 34.650
20/08-27/08 27.990 29.750

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, klimatizaci, závěrečný úklid (kuchyňský 
kout uklízejí klienti nebo za poplatek cca € 35), povlečení s týdenní výměnou, plážový 
servis, parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. 
Fakultativní příplatky: ručníky € 5 za osobu a výměnu.

Popis: areál o ploše 2 ha, navazuje na vlastní písčitou pláž, která je přístupná 
pouze ze střediska. kolem nachází se na poloviční cestě mezi Mattinatou a 
Manfredonii, od každého z měst je vzdáleno asi 8 km. Skládá se ze zděných 
řadových bungalovů obklopených středomořskou vegetací. apartmány Bilo 4 
jsou od pláže vzdáleny přibližně 300 m, apartmány trilo 4 Superior a Quadri 6 
Superior přibližně 200 m. apartmány typu Superior jsou prostornější a jsou 
vždy vybaveny tv a klimatizací (za poplatek).
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, veranda. Možnost 5. lůžka na vyžádání za 
příplatek.

Trilo pro 4 osoby Superior: obytná místnost s kuchyňským koutem, 2 ložni-
ce, koupelna, veranda. Možnost 5. lůžka na vyžádání za příplatek.
Quadri pro 6 osob Superior: obytná místnost s kuchyňským koutem, 2 lož-
nice, pokoj s palandou, 2 koupelny, veranda nebo terasa. Možnost 7. a 8. lůžka 
na vyžádání za příplatek.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, bazén pro dospělé s oddělenou
částí pro děti, dětské hřiště, multifunkční hriště, soukromá pláž, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: u pláže. 
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 40.

Termín Bilo 4 Trilo 4 Superior Quadri 6 Superior
12/06-19/06 6.400 8.530 10.670
19/06-26/06 • 28/08-04/09 8.530 10.670 12.800
26/06-03/07 10.670 12.800 14.940
03/07-17/07 12.800 17.100 20.620
17/07-31/07 14.940 19.560 23.110
31/07-07/08 • 21/08-28/08 22.400 27.380 32.360
07/08-21/08 32.360 37.340 42.320

Příjezdy/odjezdy jsou v neděli.
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení s týdenní výměnou, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100. Závěrečný úklid € 40 Bilo, € 50 trilo, € 60 Quadri. klubová karta (od 6 let) € 15 za osobu a týden, zahrnuje 
využívání bazénu, vířivky, využívání hřiště přes den, animaci a miniklub, plážový servis. apartmány Superior navíc klimatizace € 70 za týden a tv € 35 za týden. Fakultativní příplatky: 
postýlka nebo tv € 35 za týden, přistýlka € 105 za týden, klimatizace € 70 za týden, další plážový servis € 70 za týden (1. plážová řada za příplatek € 35).

0 m

EUROTIP0 m BAZÉN



Popis: příjemný hotel obklopený zahradou s piniemi, oleandry a palmami, 
která přímo navazuje na soukromou pláž, nabízí ubytování v celkem 119 po-
kojích. námi nabízené pokoje jsou s výhledem do zahrady, pokoje s bočním 
výhledem na moře jsou za příplatek.  
Pokoje:  s vlastním příslušenstvím, klimatizací, tv, telefonem, trezorem, mi-
nichladničkou a balkónem.
Stravování: rozšířená kontinentální snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu. v ceně zahrnuto ¼ l vína a ½ l vody na osobu.   
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace,  posilovna, bazén, tenisový kurt, 
připojení na internet WiFi (dle dosahu, zdarma), parkoviště (za poplatek € 6/
den), soukromá pláž (plážový servis zahrnutý v ceně 11/06-17/09), občasné 
animační programy (červenec-srpen).
Vzdálenost od pláže: 20 m.

Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 10 den.
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Popis: pěkný hotel s bazénem situovaný přímo u pláže a asi 500 m od centra 
Baia domizia. nabizí ubytování v celkem 48 pokojích.  
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, ventilátorem, tv, telefonem a balkónem. 
některé s výhledem na moře (za příplatek).
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr z 
menu. nápoje nejsou  zahrnuty v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, bazén, společenská místnost, 
připojení na internet WiFi (ve společných prostorách, zdarma), parkoviště (za 
poplatek € 6 za den, zdarma do 02/07 a od 03/09), multifunkční hřiště, soukro-
má pláž (plážový servis zahrnutý v ceně 11/06-15/09).

Vzdálenost od pláže: u pláže. Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena. Cena za osobu a týden 

Cena za osobu a týden

MARINA DI CAMEROTA
Je součástí  národního parku Cilento a vallo di diano. Marina di Camerota je dnes moderním přímořským městečkem s malebným přístavem, palmovou promenádou a centrem tvořeným 
úzkými kamennými uličkami, ze kterých se ještě nevytratil duch minulosti. členité pobřeží se skalnatými útesy, zátoky s písečnými plážemi a křišťálově průzračné moře, tvoří z této oblasti 
ideální místo k prožití nezapomenutelné dovolené.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1700 km/1650 km.

BAIA DOMIzIA
letovisko s  pěknou dlouhou   písečnou pláží lemovanou pásem zeleně. vzhledem ke své pozici na pomezí krajů kampanie a lazio je výborným výchozím místem na výlety (Řím, neapol, Capri, vesuv, pompeje, apod.). 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1450/1400 km.

kampánie

HOTEL AuRHOTEL*** Baia DoMiZia

HOTEL DOMIzIA PALACE*** Baia DoMiZia

Termín Polopenze Plná penze
23/04-02/07 • 03/09-01/10 6.720 ---
02/07-06/08 • 20/08-03/09 7.770 9.100
06/08-20/08 12.990 14.460

Termín Polopenze+
26/03-11/06 • 17/09-22/10 7.840
11/06-30/07 • 20/08-17/09 9.800
30/07-20/08 12.740

Poznámka: možnost zkrácených či prodloužených pobytů a vyžádání.
Slevy: děti 0/1 rok (zdarma bez nároku na lůžko, postýlka € 10/den), 3. a 4. lůžko děti 2/11 
let - 50%, 3. a 4. lůžko ostatní -30%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: pokoj 
s výhledem na moře 1.400,-kč za osobu a týden (platba předem v Ck).

Poznámka: možnost zkrácených či prodloužených pobytů a vyžádání.
Slevy: děti 0/1 rok (zdarma bez nároku na lůžko, postýlka € 10/den), 3. a 4. lůžko děti 2/11 
let - 50%, 3. a 4. lůžko ostatní -30%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: pokoj 
s bočním výhledem na moře 1.200,-kč za osobu a týden (platba předem v Ck).

BAZÉN

BAZÉN

0 m

20 m EUROTIP

Cena za apartmán a týden

RESIDENCE CAPOGROSSO MariNa Di CarMeNota

Popis: nová residence postavená v toskánském stylu asi 1,5 km od centra 
Marina di Camerota a v blízkosti překrásné pláže Capogrosso. apartmány jsou 
vybaveny tv, fénem a ventilátorem v obytné mítnosti.
Bilo pro 2/4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím 
dvoulůžkem, ložnice, koupelna, menší terasa.
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvou-

lůžkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, menší terasa.
Vybavení a služby: parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 350 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Termín Bilo 2 Bilo 4 Trilo 6
28/05-11/06 7.180 8.230 9.630
11/06-25/06 8.580 9.800 12.250
25/06-09/07 11.550 13.480 15.400
09/07-23/07 13.480 14.700 17.150
23/07-30/07 15.750 17.150 19.600
30/07-06/08 22.230 25.900 28.350
06/08-13/08 23.450 28.350 31.150
13/08-20/08 26.250 32.380 35.990
20/08-27/08 21.990 24.500 29.580
27/08-17/09 8.400 10.500 12.950

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: povlečení a ručníky € 10 za osobu, plážový servis € 70-85 za týden (dle období).

350 m EUROTIP

Objednej ihned   - sleva 10% na objednávky potvrzené do 28/02/2016 
- sleva 5% na objednávky potvrzené do 30/04/2016

až 10%

Objednej ihned   - sleva 10% na objednávky potvrzené do 28/02/2016 
- sleva 5% na objednávky potvrzené do 30/04/2016

až 10%

10%  

10%  



Cena za apartmán a týden  – residence

Cena za apartmán a týden
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VILLAGGIO HOTEL LE PALME aSCea MariNa

Popis: moderní komplex s bazénem o rozloze 10 ha, nachází se přímo u pláže 
v národním parku Cilento. Skládá se ze řadových prefabrikovaných domků a 
zděných bungalovů obklopených středomořskou vegetací. všechny apartmány 
jsou vybaveny tv, klimatizací a terasou. vhodné i pro náročnější klientelu.
RESIDENCE
Mono pro 4 osoby: obytná místnost s  kuchyňským koutem, manželským 
lůžkem a palandou, koupelna, terasa.
Bilo pro 5 osob: obytná místnost se 2 lůžky nebo palandou a rozkládacím 
lůžkem, ložnice, koupelna, kuchyňský kout na kryté terase.
Cottage pro 5 osob: dřevěný; obytná místnost s kuchyňským koutem a roz-
kládacím lůžkem, ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna, terasa.
APARTHOTEL
Pokoje: klienti se stravou jsou ubytováni v apartmánech Mono 4.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, večeře výběr z  menu. 
v ceně zahrnuto ¼ l vína a ½ l vody na osobu.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, bazén pro dospělé, bazén pro 
děti, dětské hřiště, animace, miniklub, 2 tenisové kurty, basketbalové hřiště, 
hřiště na volejbal, lukostřelba, stolní tenis, windsurfing, připojení na internet 
WiFi u recepce, baru a na pláži, internet point, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: u pláže.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Termín Mono 4 Bilo 5 Cottage 5
24/04-29/05 • 11/09-18/09 9.280 11.730 14.350
29/05-19/06 • 28/08-11/09 11.900 14.530 16.800
19/06-03/07 • 21/08-28/08 14.530 17.150 19.430
03/07-24/07 18.200 20.650 23.100
24/07-21/08 25.550 27.990 30.800

Příjezdy/odjezdy jsou v neděli.
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, závěrečný úklid, klimatizaci, povlečení, využívání bazénu, klubovou kartu (využívání sportovišť a animaci 19/06-11/09).
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.

LA SERRA RESORT ITALY VILLAGE**** Baia DoMiZia

Popis: rozlehlý areál plný zeleně se nachází  v okrajové 
části letoviska Baia domizia. Je složený z přízemních 
řadových apartmánů s vlastním vchodem a verandou 
vzdálených od pláže asi 200 m. vhodné místo na strá-
vení klidné rodinné dovolené.
Mono pro 2 osoby: obytná místnost s rozkládacím 
dvoulůžkem a kuchyňským koutem, koupelna, veran-
da.
Trilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, 2 pokoje se 2 lůžky, koupelna, veranda.
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským 
koutem a pohovkou, 2 pokoje se 2 lůžky, koupelna, 
veranda.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, prádelna, 
bazény, dětské hřiště, tenisový kurt, multifunkční hřiš-
tě, minigolf, stolní tenis, připojení na internet WiFi (ve 
určených prostorách, zdarma, omezená doba připoje-
ní), půjčovna kol, animace, soukromá pláž, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: u pláže. 
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Termín Mono 2 Trilo 4 Trilo 5
30/04-14/05 • 24/09-22/10 5.640 6.490 7.600
14/05-02/07 • 03/09-24/09 7.180 8.860 10.220
02/07-06/08 • 20/08-27/08 10.400 14.700 17.150
06/08-20/08 17.150 24.150 29.400

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení a ručníky s týdenní výměnou, využívání bazénů, hřišť (přes den), parkoviště v období do 14/05 a od 24/09.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, závěrečný úklid € 40 Mono, € 50 trilo 4, € 60 trilo 5. Fakultativní příplatky: parkovací místo € 30 za týden (14/05-24/09), 
plážový servis € 80 za týden (€ 112 v období 06/08-20/08). přistýlka na vyžádání € 53-81 za týden (dle období), postýlka € 29 za týden.

BAZÉN

BAZÉN

0 m

0 m

EUROTIP

EUROTIP

Objednej ihned   - sleva 10% na objednávky potvrzené do 28/02/2016 
- sleva 5% na objednávky potvrzené do 30/04/2016

až 10%

10%  

ASCEA MARINA
klidnější letovisko v jižní části regionu v národním parku Cilento a vallo di diano. v severní a jižní části letoviska stojí středověké věže, které sloužily jako obrana před Saracény, byly vybudovány za vlády normanů ve 13 století. Severní 
věž je součástí archeologického parku velia.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1630 km/1570 km.

Cena za osobu a týden – aparthotel
Termín Polopenze
24/04-29/05 • 11/09-25/09 8.090
29/05-19/06 • 28/08-11/09 9.310
19/06-03/07 • 21/08-28/08 10.540
03/07-24/07 10.990
24/07-21/08 20.340

Slevy: děti 0/2 roky zdarma, 3. lůžko děti 3/12 let - zdarma, 4. lůžko děti 3/12 let - 50%, 
3. a 4. lůžko ostatní - 20%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa.



Popis: menší dům s 8 apartmány postavený v roce 2013 v části licinella, asi 2 
km od archeologické zóny. apartmány jsou moderně zařízeny a vybaveny tv, 
typ Bilo 4/5 je v přízemí, typ Bilo 5/6 v prvním patře.
Bilo pro 4/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací po-
hovkou, ložnice s manželskou postelí (v Bilo 6 navíc palanda), koupelna, ve-

randa nebo terasa. 
Vybavení a služby: dětské hřiště, společná pračka a sušička (za poplatek), 
parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 450 m. Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden

Cena za apartmán a týden
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RESIDENCE CONCA DEGLI DEI PaeStuM

RESIDENCE CASALE CLIENTO PaeStuM

RESIDENCE VIGNA DEL MARE PaLiNuro

Popis: residenční komplex patrových řadových vilek, který byl dokončen v létě 
2013, je vzdálen asi 700 m od centra a 3 km od archeologické zóny. na pláž se 
dostanete příjemnou procházkou piniovým hájem. apartmány jsou vybaveny 
klimatizací (za příplatek), tv a žehličkou.
Mono pro 2/3 osoby: v přízemí; obytná místnost s kuchyňským koutem, man-
želským lůžkem a pohovkou, koupelna, veranda.  
Bilo pro 2/3 osoby: v patře; obytná místnost s kuchyňským koutem a pohov-
kou, ložnice, koupelna, terasa. Možnost 4. lůžka za příplatek. 
Vilka pro 5 osob: v přízemí obytná místnost s kuchyňským koutem, veranda. 

v patře ložnice, pokoj s palandou a lůžkem, koupelna, terasa. Možnost 6. lůžka 
za příplatek.
Vybavení a služby: recepce, bar, bazén, dětské hřiště, připojení na internet 
WiFi (ve společných prostorách, zdarma), společná pračka (za poplatek), par-
koviště. 
Vzdálenost od pláže: 280 m.
Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata za poplatek € 70/týden.

Cena obsahuje: využívání bazénu, povlečení a ručníky s týdenní výměnou, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, paušální poplatek € 50 za apartmán a týden, zahrnuje spotřebu vody, plynu, elektřiny a závěrečný úklid). Fakultativní 
příplatky: přistýlka € 105 za týden, postýlka € 70 za týden, klimatizace € 70 za týden.

Termín Bilo 4/6
07/05-25/06 • 03/09-22/10 8.400
25/06-16/07 9.800
16/07-30/07 • 27/08-03/09 14.350
30/07-06/08 • 20/08-27/08 16.800
06/08-13/08 25.550
13/08-20/08 31.150

Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50, 
paušální poplatek za spotřebu vody, plynu a elektřiny € 15 za osobu a týden (děti do 6 
let zdarma), závěrečný úklid € 45 (kuchyňský kout uklízejí klienti). Fakultativní příplatky: 
povlečení a ručníky € 10 za osobu a výměnu.

Popis: příjemný komplex složený s řadových zděných domků rozmístěných na 
terasovitém terénu a obklopených středomořskou vegetací se nachází asi 1 km 
od centra letoviska palinuro. apartmány jsou vybaveny klimatizací a tv.
Mono pro 2/3 osoby: terasa s uzavřeným kuchyňským koutem a zahradním 
nábytkem, ložnice se 3 lůžky, koupelna.
Bilo pro pro 3/4 osoby: terasa s uzavřeným kuchyňským koutem a zahradním 
nábytkem, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna.

Vybavení a služby: recepce, bar, bazén s vířivkou, dětské hřiště, stolní tenis, 
půjčovna kol (zdarma, do vyčerpání kapacity), připojení na internet WiFi (v ur-
čených prostorách, zdarma), prádelna, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 370 m.
Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Termín Mono 2 Mono 3  Bilo 3 Bilo 4
30/04-21/05 • 03/09-24/09 8.100 9.280 9.800 10.850
21/05-18/06 9.100 9.800 10.850 11.900
18/06-09/07 • 27/08-03/09 9.980 11.200 12.250 13.650
09/07-30/07 24.150 25.900 27.650 29.400
30/07-20/08 36.750 40.250 41.990 43.750
20/08-27/08 11.550 13.300 14.350 15.400
Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, povlečení s týdenní výměnou, využívání bazénu, 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 30, závěrečný úklid € 30.

BAZÉN

BAZÉN

370 m

450 m

280 m EUROTIP

PAESTuM
Jedno z nejnavštěvovanějších míst kampánie. najdeme zde prázdninové komplexy, mnohé z nich jsou ponořeny do zahrad a obklopeny tropickými a subtropickými rostlinami. pláž je zde dlouhá, písčitá ohraničená pinetou. Co dělá paestum 
známé po celé evropě, je největší starořecký archeologický areál na italské pevnině. vykopávky zde odkryly zbytky antického města, veřejné a církevní stavby, silnice, obranné hradby a tři mohutné zachovalé dórské chrámy z 5.a 6. sto-
letí před kristem. procházka po pěší promenádě podél archeologické zóny plné obchůdků a italských restaurací zaručuje příjemný a romanticky strávený večer.  paestum je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví uneSCO. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1580 km/1590 km.

PALINuRO
každým rokem přibývá turistů se zájmem o potápění a podmořský život. přenádherná barva moře a pestrý podmořský život dělají z palinura ráj pro potápěče. to vše obohaceno několika desítkami jeskyní, které jsou dosažitelné pouze 
na loďkách. Z těch nejznámějších je to Modrá jeskyně, která fascinuje svou azurovou barvou. Je zde rozmanité množství pláží. Malé kamenité plážičky většinou mezi útesy jsou spíše v centru palinura, po okrajích města a u přístavu jsou 
pláže písčité. Centrum městečka láká k procházkám a k návštěvě typických italských obchůdků, barů, pizzerií a restaurací s tolik uznávanou cilentskou kuchyní.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1655 km/1660 km.

Termín Mono 2/3 Bilo 2/3 Vilka 5
30/04-28/05 • 10/09-15/10 8.400 9.800 13.300
28/05-11/06 9.800 10.500 15.050
11/06-25/06 10.500 12.250 16.800
25/06-16/07 13.300 15.750 20.650
16/07-30/07 17.150 19.950 27.300
30/07-06/08 • 13/08-20/08 27.650 32.200 45.500
06/08-13/08 32.200 36.750 52.500
20/08-27/08 23.100 26.950 38.500
27/08-10/09 11.200 12.950 18.200
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BRIATICO
letovisko leží 15 km severně od městečka tropea v místě, kde se střídá pobřeží tvořené útesy s menšími písčitými plážemi. na pláži se dochovaly poslední 2 obranné věže, ostatní 
byly zničeny při zemětřeseních, která oblast v dobách minulých postihovala. dnes zde najdeme dobře vybavené prázdninové komplexy vhodné pro rodinnou dovolenou.  
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1890 km/1840 km

kalábrie

VILLAGGIO DOLOMITI SuL MARE****  brIATICO

Popis: dobře vybavené villaggio na klidném místě pouhé 4 km od městečka 
Briatico. apartmány jsou umístěny v přízemních domcích vzdálených přibližně 
300 m od pláže a lze je objednat jak bez stravy, tak i se stravou (aparthotel). 
všechny jsou vybaveny ventilátorem, fénem, tv, trezorem a některé navíc 
i zahrádkou.
Mono pro 2 osoby: ložnice, koupelna, kuchyňský kout na kryté verandě.
Bilo pro 4/5 osob: obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem nebo 3 lůžky, 
ložnice, koupelna, kuchyňský kout na kryté verandě.

Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr 
z menu, ovoce. k jídlům ½ l vody a ¼ l vína na osobu zahrnuto v ceně.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, bazén s oddělenou částí pro děti 
a vířivkou, tenisový kurt, fotbalové hřiště, dětské hřiště, animace, miniklub, 
střelba z luku, připojení na internet WiFi (za poplatek), minimarket, soukromá 
pláž, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 300 m.   Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata na vyžádání.

Cena za apartmán a týden - residence

Cena za osobu a týden – aparthotel

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, využívání bazénu, plážový servis, povlečení s týdenní výměnou, využívání sportovišť, animaci a miniklub (červenec, srpen), parkoviště.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, závěrečný úklid € 30. Fakultativní příplatky: ručníky € 10 za osobu.

Slevy: 3. a 4. lůžko děti 0/11 let - zdarma, 3. a 4. lůžko ostatní - 30%.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa. Fakultativní příplatky: využívání kuchyňského koutu € 70 za týden.

BAZÉN300 m

VILLAGGIO HOTEL RESIDENCE SANTA MARIA***  CaPo vatiCaNo

CAPO VATICANO  
turisty vyhledávaná překrásná přírodní oblast s písčitými plážemi, skalnatými útesy a křišťálovým mořem. v případě dobré viditelnosti se můžete kochat pohledy na liparské ostrovy a Sicílii. Centrem oblasti je malebné městečko 
tropea s mnoha historickými památkami, kostely a úzkými uličkami. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1930 km/1870 km

Popis: útulný komplex s bazénem přímo u překrásné pláže z bílého písku ohraničené 
útesy. nachází se na klidném místě a nabízí ubytování v hotelových pokojích umís-
těných v hlavní dvoupatrové budově, kde jsou i apartmány trilo 6, a v přízemních 
apartmánech obklopených středomořskou vegetací. žádaná kapacita, rezervujte včas.
RESIDENCE
Mono pro 2/4 osoby: ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna kuchyňský 
kout na kryté verandě.
Bilo pro 4 osoby: ložnice, pokoj s palandou, koupelna, kuchyňský kout na kryté ve-
randě.
Trilo pro 5/6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládacím dvoulůž-
kem nebo palandou, ložnice, pokoj se 2 lůžky, koupelna, balkón nebo veranda. některé 

apartmány mají kuchyňský kout na kryté verandě. 6. osoba je za příplatek.
HOTEL
Pokoje: s vlastním příslušenstvím, minichladničkou, tv a klimatizací.
Stravování: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy a večeře formou bufetu.  
k jídlům ½ l vody a ¼ l vína na osobu zahrnuto v ceně..
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, bazén pro dospělé, bazén pro děti, teni-
sový kurt, dětské hřiště, připojení na internet WiFi ve společných prostorách zdarma, 
obchod, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: u pláže. Pláž: písek.
Zvířata: nepovolena.

Cena za apartmán a týden - residence

Cena za osobu a týden - hotel

Slevy: děti 0/2 roky – zdarma, 3. a 4. lůžko děti 3/5 let – 60%, 3. a 4. lůžko děti 6/11 let – 50%, 3. lůžko ostatní – 10%, 4. lůžko ostatní – 20%.
Cena neobsahuje : povinné poplatky na místě: pobytová taxa, klubová karta € 70 za pokoj a týden, zahrnuje využívání bazénů, tenisových kurtů, plážový servis, animaci, klimatizaci.
Fakultativní příplatky: plážová osuška € 5 za osobu a výměnu.

EUROTIPBAZÉN0 m

Termín Mono 2 Bilo 4 Bilo 5
28/05-18/06 • 03/09-17/09 5.800 6.490 7.050
18/06-23/07 • 27/08-03/09 7.180 7.720 8.760
23/07-06/08 • 20/08-27/08 11.400 13.860 14.900
06/08-20/08 17.360 20.510 21.890

Termín Polopenze+ Plná penze+
28/05-18/06 • 03/09-17/09 6.170 7.390
18/06-23/07 • 27/08-03/09 8.930 10.140
23/07-06/08 • 20/08-27/08 11.800 12.990
06/08-20/08 14.220 16.760

Termín Mono 2/4 Bilo 4 Trilo 5
28/05-18/06 • 10/09-17/09 8.060 11.560 15.090
18/06-02/07 • 03/09-10/09 12.980 15.090 16.820
02/07-16/07 16.990 21.200 22.960
16/07-06/08 • 27/08-03/09 23.310 26.990 28.570
06/08-20/08 32.760 38.020 40.640
20/08-27/08 27.500 32.760 35.560

Termín Polopenze+ Plná penze+
28/05-18/06 • 10/09-17/09 9.050 10.360
18/06-02/07 • 03/09-10/09 9.480 10.580
02/07-16/07 12.130 13.450
16/07-06/08 • 27/08-03/09 14.330 15.660
06/08-20/08 21.610 22.930
20/08-27/08 18.520 19.180

Cena obsahuje: 1 parkovací místo.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 100, klubová karta € 70 za apartmán a týden, zahrnuje využívání bazénů, tenisových kurtů, plážový servis, 
animaci, povlečení s týdenní výměnou, spotřeby energií, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu). Fakultativní příplatky: přistýlka (pouze v trilo 5) € 50 za týden, povlečení € 5 za osobu a 
výměnu, ručníky nebo plážové osuška € 5 za osobu a výměnu.
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VILLAGGIO fARO PuNTA STILO***  guarDavaLLe MariNa

GuARDAVALLE MARINA  
přímořské městečko na pobřeží Jónského moře v krásném zálivu Squillace. v letovisku jsou k dispozici obchody, restaurace, bary a každé úterý navíc ještě trhy. původní městečko Guardavalle (10 km), jehož počátky spadají do 8. stol. n. 
l., má do dnešní doby zachovalé starobylé centrum s množstvím zajímavých památek a historických budov.
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1930 km/1880 km

Cena za bungalov/apartmán a týden

Popis: útulné prázdninové středisko obklopené zelení je postaveno jen pár 
metrů od velmi pěkné pláže s bílým pískem v lokalitě Marina di Zambrone. 
Městečko tropea je vzdáleno 7 km. ubytování je zajištěno v sympatických jed-
nopatrových vilkách vzdálených asi 150-350 m od pláže. některé apartmány 
mají kuchyňský kout na kryté terase. část střediska je vyhrazena pro camping.
Mono pro 2 osoby: obytná část s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, 
veranda nebo terasa.
Bilo pro 4 osoby: obytná část s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 2 lůž-

ky, koupelna, veranda nebo terasa.
Trilo pro 5/6 osob: obytná místnost s rozkládací pohovkou nebo palandou 
akuchyňským koutem, 2 ložnice, koupelna, veranda nebo terasa.
Vybavení a služby: bar, připojení na internet WiFi (u recepce, zdarma), ba-
zén, dětský koutek, parkoviště.
Vzdálenost od pláže: 20 m.             
 Pláž: písek.
Zvířata: jsou povolena malá zvířata.

Popis: oblíbené prázdninové středisko na okraji městečka Guardavalle Mari-
na přímo u pláže Jónského moře. Středisko má vlastní vstup na písčitou pláž, 
při vstupu do moře jsou oblázky. vzdálenost do centra Guardavalle Marina je 
600  m. velice jednoduše zařízené zděné apartmánové domky a  bungalovy 
jsou obklopeny nádherným středomořským porostem, který dodává místu 
typický středomořský kolorit a svěžest. některé bungalovy a apartmány mají 
kuchyňský kout na kryté terase. ubytování je vhodné pro nenáročné klienty.
BUNGALOVY
Mono pro 2/3 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem, manželským 
lůžkem a 1 lůžkem, koupelna, terasa. 
Mono pro 4 osoby: obytná místnost s  kuchyňským koutem, manželským 
lůžkem a palandou, koupelna, terasa. 

Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s kuchyňským koutem a palandou, ložnice, 
koupelna, terasa. 
APARTMÁNY
Trilo pro 5 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a 1 lůžkem, ložnice, 
pokoj s palandou, koupelna, terasa. 
Trilo pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem a palandou, ložnice, 
pokoj se 2 lůžky, koupelna, terasa. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace, pizzerie, bar, minimarket, bazén pro 
dospělé, bazén pro děti, dětský koutek, tenisové kurty (za poplatek), víceúče-
lové hřiště, animace, parkoviště, soukromá pláž. 
Vzdálenost od pláže: u pláže.   Pláž: bílý hrubší písek. 
Zvířata: jsou povolena malá zvířata.

Cena obsahuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, klubovou kartu: využívání bazénů, animaci, využívání sportovišť (do 29/06 a od 31/08), v ostatních termínech za poplatek) a dětského hřiště.
Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 25, závěrečný úklid € 10, plážový servis € 15 za apartmán a týden. Fakultativní příplatky: povlečení € 3 za osobu 
a výměnu. polopenze v samoobslužné jídelně € 12 za osobu a den, děti do 10 let € 8; pouze večeře € 10 za osobu a den, děti do 10 let € 8 (první a druhý chod, obloha, bez nápojů). polopenze 
v restauraci € 16 za osobu a den, děti do 10 let € 10. tenisový kurt € 10 za hodinu, s osvětlením € 15 za hodinu.

BAZÉN0 m

Cena za apartmán a týden

MARINA DI zAMBRONE
Malé letovisko na pobřeží tyrhénského moře. najdeme zde krásnou, 4 km dlouhou pláž z bílého písku, zakončenou útesy, podél které jsou vystavěny hotely a další ubytovací kapacity pro turisty. 
Vzdálenost z Prahy/Brna: 1900 km/1845 km

VILLAGGIO BAIA zAMBRONE MariNa Di ZaMBroNe

Cena neobsahuje: povinné poplatky na místě: pobytová taxa, vratná kauce € 50. klubová karta € 15 za osobu a týden (děti do 12 let zdarma) zahrnuje spotřebu vody, plynu, elektřiny, 
závěrečný újklid (kuchyňský kout uklízejí klienti), animaci, 1 slunečník na apartmán. Fakultativní příplatky: povlečení € 6 za osobu a výměnu, ručníky € 4 za osobu a výměnu, plážový servis 
€ 50 za týden, postýlka € 35 za týden, pračka na žetony € 3,50/ 1 praní.

EUROTIPBAZÉN20 m

Termín Mono 2 Bilo 2/4 Trilo 4/6
04/06-25/06 • 27/08-03/09 5.290 6.140 6.990
25/06-16/07 • 20/08-27/08 7.750 9.000 9.890
16/07-06/08 12.820 14.140 20.480
06/08-20/08 20.700 24.540 30.300

Termín Mono 2/3 Mono 4 Bilo 4 Trilo 5 Trilo 6
23/04-28/05 • 03/09-01/10 2.490 2.580 2.800 3.470 3.640
28/05-11/06 3.250 3.490 3.870 4.520 4.730
11/06-25/06 4.350 4.640 5.140 5.750 6.050
25/06-02/07 • 20/08-27/08 6.170 6.490 7.430 8.050 8.250
02/07-23/07 7.530 7.840 8.880 9.480 9.800
23/07-30/07 9.920 10.840 11.120 12.470 13.200
30/07-20/08 17.670 19.150 22.300 20.990 21.230
27/08-03/09 2.870 2.990 3.290 3.890 4.150
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1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří eurO tiMe praha, s.r.o. a zákazníkem (fyzickou či právnickou 
osobou) se řídí ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. a  Občanského zákoníku 40/1964 Sb. v  platném 
znění a  je dále upraven těmito „všeobecnými podmínkami“. následující všeobecné podmínky eurO 
tiMe praha, s.r.o (dále jen eurotime) jsou platné pro všechny pobyty a služby (dále jen zájezd) uvedené 
v  tomto katalogu a  na webových stránkách společnosti. všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí 
smlouvy mezi zákazníkem a Ck.

2. podmínky eurotime nabývají účinnosti podpisem zákazníka na Závazné přihlášce či Smlouvě o zájezdu 
(u zájezdů dle zákona č. 159/1999 Sb. (dále jen smlouva).

3. k  uzavření smlouvy mezi zákazníkem a  eurotime dochází přijetím podepsané smlouvy a  jejím 
potvrzením ze strany eurotime. Obsah smlouvy se určuje podle katalogu, dodatečných nabídek 
a potvrzeného knihování.

4. při uzavření smlouvy se platí záloha ve výši 40% z ceny zájezdu. doplatek je třeba zaplatit nejpozději 
40 dnů před odjezdem, při krátkodobém knihování okamžitě. poplatky za překnihování a odstoupení od 
smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Bez plného zaplacení nemá cestující nárok na poskytnutí cestovních 
dokladů a služeb.

5. Změny a  odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého obsahu jsou v  nutných případech eurotime 
dovoleny. eurotime jsou dovoleny zejména změny druhu dopravy a  trasy. pokud bude na základě 
překnihování ubytování nutné ubytovat klienta jinde,  uskuteční se ubytování ve stejné kategorii nebo 
vyšší kategorii. v případě změny informuje eurotime zákazníka obratem. další nároky vůči eurotime jsou 
vyloučeny.

6.1 Je-li eurotime nucena z  objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit závažně podmínky 
smlouvy, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. pokud navrhovaná změna smlouvy vede i  ke 
změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová cena uvedena.
6.2 navrhne-li eurotime změnu smlouvy podle odstavce 1, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se 
změnou smlouvy souhlasit nebo zda od smlouvy odstoupí. pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení 
návrhu na změnu smlouvy zákazníkovi od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí.

7. eurotime může před nástupem cesty odstoupit od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět 
v následujících případech:
a) bez dodržení lhůty, když cestující vážně narušuje průběh cesty: eurotime tím získává, po odečtení 
prokazatelně ušetřených nákladů, nárok na plnou cenu.
b) do tří týdnů před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob nebo v případě, že uskutečnění 
cesty je pro eurotime ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně 
překračují náklady plánované. v obou případech je klient okamžitě informován, obdrží plnou cenu zpět, 
popřípadě je mu nabídnuta rovnocenná náhrada. Zruší-li eurotime zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před 
termínem jeho zahájení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.
c) bez dodržení lhůty v  důsledku tzv. „vyšší moci“, tj. z  příčin,  kterým eurotime nemohla zabránit ani 
při vynaložení veškerého úsilí. v případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je eurotime povinna učinit 
veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. dodatečné náklady s tím spojené nesou obě strany rovným 
dílem.

8. Za změnu termínu, typu ubytování, pobytového místa, druhu dopravy, apod. na přání zákazníka, platí 
zákazník do 45 dnů před započetím zájezdu jednorázově manipulační poplatek 500,-kč. tento poplatek 
může být vyšší, pokud je tak stanoveno v  podmínkách ubytovatele. veškeré změny výše uvedené, 
provedené na přání zákazníka 44 dnů před odjezdem a méně, se považují za storno dané služby a platí pro 
ně níže uvedené storno poplatky. Zařazení náhradníka je možné za poplatek 500,-kč/osoba. Zařazením 
náhradníka se rozumí změna 1 osoby na smlouvě, nikoli kompletní změna jmen uvedených na smlouvě. 
v tomto případě je změna posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové a jsou pro 
ni platné níže uvedené storno poplatky. pokud se cestující nedostaví nebo zmešká odjezd nebo zruší 
cestu v den odjezdu nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má eurotime nárok na plnou úhradu nákladů. 
Jestliže zákazník odstoupí od smlouvy, vyúčtuje mu eurotime stornovací poplatek dle skutečných nákladů, 
nejméně však:

do 45. dne před započetím cesty 10% z ceny zájezdu, nejméně však 500,-kč
od 44. do 30. dne před započetím cesty 30% z ceny zájezdu ( u mobilhomů 60% z ceny zájezdu)
od 29. dne do 15. dne před započetím cesty 50% z ceny zájezdu (u mobilhomů 80% z ceny zájezdu)
od 14. dne do 7. dne před započetím cesty 80% z ceny zájezdu
od 6. dne a nenahlášené storno 100% z ceny zájezdu

pro určení lhůty storna je rozhodující den doručení písemného oznámení zákazníka o  odstoupení od 
smlouvy cestovní kanceláři. nebylo-li oznámení o  odstoupení od smlouvy doručeno eurotime ve lhůtě 
stanovené storno podmínkami a zákazník na zájezd nenastoupil nebo nastoupil později, nemá nárok na 
vrácení hodnoty nevyužitých služeb. Stornovací poplatek musí být uhrazen i v případě, kdy se zákazník 
zájezdu nezúčastnil v  důsledku nesprávných nebo neúplných údajů na přihlášce, při nepředložení 
cestovních dokladů a dále v případech, kdy se zákazník nemůže zúčastnit zájezdu pro nedodržení celních, 
pasových, devizových nebo jiných právních předpisů. v případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně 
nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, popř. se rozhodne zájezd ukončit dříve, nemá nárok na finanční 
náhradu nevyčerpaných služeb.

9. eurotime neručí za eventuální zpoždění během dopravy a  upozorňuje na možnost jeho vzniku 
z technických důvodů, nepříznivého počasí, popř. z důvodu přerušení dopravních cest. Cestující musí při 
plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát v   úvahu možnost i  výrazného zpoždění. 
eurotime neručí za škody, které mohou cestujícímu vzniknout v důsledku zpoždění.

10. Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje  uvedené smlouvě, zpracovala eurotime k marketingovým 
účelům a akvizační činnosti v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny 
pouze zaměstnancům eurotime a dále osobám, které jsou oprávněny služby eurotime nabízet a poskytovat. 

11. pojistná smlouva vzniká výhradně mezi cestujícím a pojišťovnou. 

12. každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů 
země, do které cestuje. veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese cestující.

13. Zákazník je povinen v případě nedodržení služeb, nespokojenosti nebo závad bezodkladně oznámit 
reklamaci zástupci eurotime v místě pobytu (delegát, asistent, pracovník partnerské agentury, recepční 
hotelu, atd.) popř. telefonicky oznámit kanceláři v čr (asistenční číslo je uvedeno v pokynech na cestu) 
. vyřízení reklamace spočívá v  odstranění nedostatků, doplnění služby, příp. poskytnutí náhradní 
služby již v  místě pobytu. pokud existuje možnost odstranění závady na místě, je předpokladem 
zákazníkův pozitivní přístup k  řešení. v  případě, že je snaha o  nápravu zákazníkem negována nebo 
jsou jeho požadavky nereálné, je tím ovlivněna možnost jakékoliv následné náhrady po skončení 
zájezdu. v  případě, že nebude sjednána náprava na místě, vzniká zákazníkovi právo domáhat se vůči 
eurotime odpovědnosti za vady poskytnutých služeb. toto právo musí zákazník uplatnit u eurotime nebo 
zprostředkující cestovní agentury či kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíc od 
skončení zájezdu.  přestože k uplatnění reklamace není v zákoně žádná speciální forma předepsána, jeví 
se vhodnou forma písemná, která zcela jasným způsobem vymezuje rozsah reklamovaných skutečností. 
předmětem reklamačního řízení mohou být pouze služby, jež jsou obsahem smluvního ujednání. eurotime 
je povinna vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace. 

14. veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu eurotime o službách, cenách a cestovních podmínkách 
odpovídají informacím známým v době tisku. Ceny jsou kalkulovány k 01.11.2015. eurotime se vyhrazuje 
právo jednostranné změny cen v případě, že dojde ke zvýšení:                
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo
b) plateb spojených s  dopravou, např. letištních poplatků, které jsou zahrnuty v  ceně zájezdu, nebo 
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu  
písemné oznámení o  zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením 
zájezdu, jinak cestovní kanceláři nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájezdu.

15. eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost smlouvy. 

16. tyto uvedené všeobecné podmínky vstupují v  platnost 01.11.2015. podpisem na smlouvě zákazník 
prohlašuje, že je s těmito podmínkami seznámen a bezvýhradně s nimi souhlasí a dále že byl seznámen 
s důležitými informacemi uvedenými v katalogu na straně 4.

pořadatelem zájezdů uvedených v tomto katalogu je: 
eurO tiMe praha, s.r.o., Milady horákové 201/119, 160 00 praha 6, ič 25755323, dič CZ25755323

tiskové chyby vyhrazeny.
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Všeobecné podmínky
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