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slevy pro letní sezónu 2022
SLEVA AŽ 25 % za včasné objednání
■

u většiny hotelů, apartmánů či penzionů je zřetelně v červené ikoně uvedena SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP z ceny
ubytování, slevy se liší výší i datem platnosti; u některých ikon je zde navíc ke slevě přiřazena hvězdička (s vysvětlivkou
u příslušného ceníku), která upozorňuje na výjimky, např. v termínech, kdy slevu lze / nelze uplatnit
SLEVA

15 % do 27. 2.

sleva platí při uzavření smlouvy o zájezdu a úhradě zálohy do uvedeného termínu; sleva uvedená
u konkrétní ubytovací kapacity se nevztahuje na dokupované služby typu autobusová doprava, letecká
doprava, transfer, trajekt, pojištění, plážový servis apod.
■ další slevy a akce naleznete v ceníku dané kapacity (např. 5 nocí za cenu 4 nocí)
■ slevy nelze uplatnit na „last moment“ zájezdy
■

skupinové zájezdy
■

dále nabízíme též velmi atraktivní slevy pro skupiny v počtu od 15 osob;
na tyto se informujte v cestovní kanceláři, nabídku Vám obratem na míru zpracujeme

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

použité piktogramy
Na následujících stránkách katalogu jsme použili celou řadu piktogramů. Zde je jejich vysvětlení:

150 m

ANO

přibližná vzdálenost od nejbližší pláže

pro základní týdenní pobyty lze využít autobus CK;
podrobnější info viz odstavec „autobusová doprava“
na straně 6 až 10 katalogu

vybavenost ubytovací kapacity bazénem

dostupnost ubytovací kapacity leteckou dopravou

NE

NE
2

BS

BB

HB

FB

AI

ZDARMA

hotely nabízející pro 1 či i 2 děti minimálně do věku
nedovršených 6 let pobyt a základní stravování zdarma
(platí při jejich ubytování na 3. a příp. i 4. lůžku
v pokoji)

stravování zahrnuté v základní ceně; BS - bez stravování,
BB - snídaně, HB - polopenze, FB - plná penze, AI - all inclusive,
V - pouze večeře; + - rozšířené stravování (např. HB+)
úschovna kol (zastřešený, uzavřený prostor)
ANO
NE

ANO

INFO

lze / nelze vzít s sebou domácí zvíře a případně za jakou cenu,
jen s omezením jeho velikosti a / či nutností každý případ
samostatně předem ověřit

ubytovací kapacita (neplatí pro celý objekt)
přizpůsobená pro osoby s omezenou schopností
pohybu s nutností předem ověřit
INFO

wi-fi připojení k internetu;
zdarma, za příplatek
ZDARMA

PŘÍPLATEK

NE

ubytovací kapacita nabízející bezlepkovou stravu

SLEVY / PIKTOGRAMY

pro danou ubytovací kapacitu platí program NEV-DAMA SUN PARTNER;
podrobné info na www.nev-dama.cz/sun-partner

ANO

3
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FAKULTATIVNÍ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ

V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Rovnou u nás si ale můžete jednoduše a výhodně koupit pojištění
včetně storna zájezdu od jediného specialisty v ČR - ERV Evropské pojišťovny. Ta vedle vlastní asistenční služby nabízí i garanci online
vyřízení škod do 7 pracovních dnů od nahlášení.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Případné škodní události řešte
přímo s pojišťovnou, resp. s její asistenční službou EURO-CENTER PRAGUE. Pojistnou událost, kterou za Vás nehradila přímo asistenční služby,
nahlaste bezprostředně po návratu do ČR na webu www.ERVpojistovna.cz nebo na adrese pojišťovny Křižíkova 237/36a, 180 00 Praha 8.
Podrobnější informace k pojištění i ke smluvním podmínkám žádejte v CK.

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Domestic Travel od ERV Evropské pojišťovny

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Platí pro cesty po České republice až do 24 dnů. Vztahuje se
na úraz (trvalé následky nebo úmrtí následkem úrazu), osobní věci
i odpovědnost za škodu na zdraví či majetku a zrušení cesty.

Pojištění Vám sjednáme bez věkového omezení, vždy nejpozději
do data doplatku zájezdu. Pozdější sjednání zvýhodněného pojištění
Domestic Travel a jeho rozšířených variant S19 a S19+ není možné.

Varianty označené „S19“ se vztahují i na zrušení cesty z důvodu
onemocnění COVID-19. Varianta označená „S19+“ navíc obsahuje
i zrušení cesty z důvodu osobní preventivní karantény.
Jednorázové pojištění
předmět plnění
Úraz
Osobní věci
Odpovědnost za škodu

Domestic Travel

Domestic Travel S19

Domestic Travel S19+

trvalé následky úrazu

180 000

180 000

180 000

úmrtí následkem úrazu

100 000

100 000

100 000

škoda na osobních věcech

18 000 1)

18 000 1)

18 000 1)

škoda na zdraví

2 000 000

2 000 000

2 000 000

škoda na majetku

1 000 000

1 000 000

1 000 000

stornopoplatky
Zrušení cesty

Limity pojistného plnění v Kč

25 000

2)

25 000

2)

✔ 3)

stornopoplatky COVID-19

✔ 3)
✔ 3)

včetně osobní karantény
Cena pojištění na osobu

25 000 2)

230 Kč

420 Kč

580 Kč

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti):
spoluúčast 500 Kč, 2) spoluúčast 10 - 20 %, 3) spoluúčast 20 %

1)

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné
události, jež nastanou v době trvání pojištění.
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Platí pro cesty z ČR do zahraničí až do 24 dnů. Vztahuje se
na léčebné výlohy, asistenční služby, úraz (trvalé následky nebo
úmrtí následkem úrazu), osobní věci i odpovědnost za škodu
na zdraví či majetku a zrušení cesty. Pojišťovna ho bezplatně
prodlouží, když se kvůli zásahu vyšší moci musíte do ČR vrátit
později. Obsahuje také pojištění nevyužité dovolené, kdy dostanete
kompenzaci za každý nevyužitý den dovolené, který strávíte
upoutáni na lůžku v důsledku akutního onemocnění či úrazu.
Pro eliminaci části nejistot souvisejících s COVID-19 jsme připravili
rozšířené varianty „C+“, jež navíc kryjí náklady spojené s léčbou

Vašeho onemocnění COVID-19 a zrušení zájezdu (storno) z téhož
důvodu. Varianty označené „Extra+“ se vztahují i na situace, kdy
musíte svou cestu zrušit kvůli nařízené osobní preventivní karanténě
(po kontaktu s COVID nakaženým) nebo kdy z důvodu COVID-19
budete nuceni prodloužit svou cestu v zahraničí. Toto pojištění Vám
poskytne nadstandardní ochranu zdraví v průběhu Vaší dovolené
a ochrání Vaše finance od objednávky zájezdu až do jeho ukončení.

OBSAH 4

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Basic a Optimal od ERV Evropské pojišťovny

Pojištění Vám sjednáme bez věkového omezení, vždy nejpozději
do data doplatku zájezdu. Pozdější sjednání zvýhodněného pojištění
Basic, Optimal nebo jejich variant C+ či Extra+ není možné.

Basic

Basic C+

Basic
Extra+

Optimal

Optimal C+

Optimal
Extra+

léčebné výlohy

3 000 000 1)

3 000 000 1)

3 000 000 1)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

✔

✔

✔

✔

včetně COVID-19
Léčebné
výlohy

zubní ošetření

24 000 1)

24 000 1)

24 000 1)

24 000

24 000

24 000

fyzioterapie

120 000 1)

120 000 1)

120 000 1)

120 000

120 000

120 000

2)

2)

20 000 2)

náhrada za pobyt v nemocnici

Asistenční
služby

Nouzové
situace

20 000

neomezeně

neomezeně

neomezeně

převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 1)

1 000 000 1)

1 000 000 1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

repatriace tělesných ostatků

1 000 000 1)

1 000 000 1)

1 000 000 1)

150 000

1)

150 000

1)

150 000

1)

150 000

1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150 000

1)

150 000

150 000

150 000

150 000

1)

150 000

150 000

150 000

trvalé následky úrazu

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

200 000

úmrtí následkem úrazu

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

100 000

1)

1)

1)

15 000

15 000

15 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

škoda na osobních věcech

7 000

1 000 000

7 000
1)

1 000 000

7 000
1)

1 000 000

1)

škoda na majetku

500 000 1)

500 000 1)

500 000 1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

právní zastoupení

200 000 1)

200 000 1)

200 000 1)

200 000

200 000

200 000

3)

3)

20 000 3)

8 000

3)

8 000

3)

✔

včetně COVID-19

8 000

3)

20 000

✔

20 000
✔

✔

včetně osobní karantény

Cesty autem

20 000

neomezeně

stornopoplatky
Zrušení cesty

20 000

neomezeně

škoda na zdraví
Odpovědnost

20 000

2)

neomezeně

náklady na opatrovníka

Osobní věci

20 000

2)

aktivní asistence

náklady na pohřeb

Úraz

2)

✔
✔

náklady za odtah

10 000

10 000

10 000

náhradní doprava a ubytování

20 000

20 000

20 000

spoluúčast při nehodě
pronajatého vozidla

5 000

5 000

5 000

ubytování za nouzové situace

7 500 4)

7 500 4)

náhradní zpáteční cessta

7 500 4)

7 500 4)

Cena na osobu
Délka pobytu
Basic

Basic C+

Basic
Extra+

Optimal

Optimal C+

Optimal
Extra+

1 až 5 dní

150 Kč

350 Kč

690 Kč

190 Kč

390 Kč

730 Kč

6 až 24 dní

290 Kč

490 Kč

830 Kč

390 Kč

590 Kč

930 Kč

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti):
1)
spoluúčast 1 000 Kč na každou pojistnou událost, 2) 2 000 Kč za den, 3) spoluúčast 10 - 20 %, 4) spoluúčast 20 %

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Plnění do maximální výše v Kč
Jednorázové pojištění
předmět plnění

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné události,
jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění.
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Vážení přátelé,
opět nadešel čas, kdy se zamýšlíte nad výběrem letní dovolené,
a je nám ctí, že listujete (byť již jen virtuálně, nikoli v papírové
podobě) právě naším katalogem. Stejnou ctí nám bude, zvolíte-li
si právě naší cestovní kancelář za partnera, s nímž se rozhodnete
strávit dny oddechu na mořských plážích či třeba u Balatonu,
v maďarských a slovenských lázních nebo v tuzemsku.
Již řadu let se Vám snažíme zprostředkovat návštěvu atraktivních
prázdninových lokalit Evropy za maximálně výhodné ceny a Váš
neutuchající zájem i vysoká míra spokojenosti nás nadmíru těší
a zároveň i zavazuje do budoucna.
Těžištěm naší nabídky nadále zůstávají středomořské destinace nevyčerpatelně pestrá Itálie, stále atraktivní Slovinsko a Chorvatsko,
ve kterém můžete zvolit z ještě šířeji otevřeného vějíře letovisek
po celém pobřeží, slunné Španělsko, luxusní Francie, kam se
můžete za mořem a památkami vydat jak na část pevninskou
do Středomoří či k Atlantiku, tak i na Napoleonův ostrov Korsika.
Pro otužilejší je zde čím dál atraktivnější polské pobřeží Baltu.
Neopomíjíme ale ani ty z Vás, kteří před mořskými plážemi preferují
dovolenou v lázních a jiných atraktivních místech vnitrozemských
středoevropských států - Česka, Slovenska a Maďarska.
Ať zvolíte jakkoli, věříme, že Vaše volba bude správná, že vyberete
právě lokalitu a ubytovací kapacitu pro Vás zcela ideální, že budete
spokojeni se všemi našimi službami, a že se i v budoucnu budeme
moci znovu setkat nejen prostřednictvím těchto stránek.
Krásné počasí a jen ty nejpříjemnější zážitky na dovolené Vám již
nyní přeje

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Vaše cestovní kancelář
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výběr zájezdu
Jednotlivá střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně
často velmi liší a logicky tak ne každé středisko či ubytovací
kapacita musí zcela vyhovovat osobním potřebám a náročnosti
každého bez rozdílu. Než si vyberete Váš zájezd, zvažte opravdu
důkladně, co od své letní dovolené očekáváte, zda kladete důraz
na cenu, způsob dopravy, vzdálenost z ČR, věhlas oblasti, komornost
či naopak živost střediska, určitý typ pláží, šíři nabídky výletů nebo
na polohu a / či kvalitu a / či vybavenost ubytovací kapacity apod.
Abychom Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se
jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná nejvěrněji
a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy.
Samozřejmě že názory se různí, ale převážná většina z Vás by naše
názory uvedené na následujících stránkách měla potvrdit.
termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování
U většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou je vypsané
ubytování na 7 nocí a nástupním i posledním dnem pobytu je
sobota, resp. u některých ubytovacích kapacit neděle. Postupně
však roste počet ubytovacích kapacit, u kterých není nutno zcela
striktně dodržovat pobyty od / do soboty, ale ve většině termínů si lze
nástupní a poslední den pobytu zvolit libovolně či si vyžádat jinak
dlouhé pobyty než celé násobky týdenních. Libovolně volitelnou
délku pobytu nabízíme mj. u většiny ubytovacích kapacit nabízených
v České republice, Slovensku a Polsku a u některých ubytovacích
kapacit nabízených ve Francii, u kterých je po celou sezónu či po její
část délka pobytu libovolně volitelná, případně omezená minimálním
počtem dní. U všech pobytů s vlastní dopravou bez rozdílu je
možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních
či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 17. hodině a nejpozději
do 18. až 22. hodiny. V případě příjezdu po 22. hodině není možné
garantovat, že budete ubytováni. U pobytů s autobusovou dopravou
je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností
cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději
však jako při dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno
v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla
do 9. až 10. hodiny, ne však před 6. až 9. hodinou. U pobytů

s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd
v den dřívější, i zde je však nutno se časově přizpůsobit možnostem
cestovní kanceláře / konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace
k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech,
na vyžádání Vám je však rádi poskytneme i předem.
vlastní doprava
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete
samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými
odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách,
povinných poplatcích, orientačních cenách pohonných hmot mimo
území ČR a plánkem či popisem cílového místa. Tyto odjezdové
pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení,
uzavírky…) co nejflexibilněji reagovat, nelze je však garantovat
a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro
jednoduchost utvoření Vaší představy o vzdálenostech a základních
trasách z ČR jsme tyto informace umístili vždy i na titulní stranu
každého střediska.
autobusová doprava
Autobusová doprava je v letní sezóně 2022 zajišťována
renomovanými společnostmi Vega Tour (do Itálie, Slovinska
a Chorvatska) a Rubeš (do Španělska), a to velkokapacitními
moderními vozy zahraniční výroby. Všechny autobusy jsou vybaveny
bezpečnostními pásy a systémy ABS a ESP, jakož i dalšími
nejmodernějšími evropskými bezpečnostními standardy. Cestujícím
s odbavením pomohou techničtí průvodci či v jejich nepřítomnosti
zkušení a příjemní řidiči, kteří během cesty zajistí maximální
komfort a zároveň se starají o teplé i studené občerstvení během
celé přepravy.
Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu
vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam
a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy
a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita
a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, připouštíme též
použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy
existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy

Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání
zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení
ubytování v odjezdový den, a že trasa autobusu nemusí být vždy
zcela shodná s doporučenými trasami z ČR vypsanými vždy na
úvodní stránce každého střediska, u kterého je autobusová doprava
nabízena. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách
jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou je co
nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle
dopravních možností pro autobus.

Všichni účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních
důvodů povinni dbát pokynů řidičů či technického průvodce, pokud
je v autobusu přítomen. Ve všech autobusech platí zákaz kouření,
vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu podnapilé osoby,
osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně
(a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům a to
bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný
za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země
zájezdu i všech zemí tranzitních.

OBSAH 4

Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých,
vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů,
k zajištění určité kultury cestování a zejména k nutnosti dodržování
mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů
ošetřujících jejich přetěžování, je omezena horní hranice hmotnosti
přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu
má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti
15 kg / Španělsko resp. 20 kg / Itálie, Slovinsko a Chorvatsko
a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další
zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to
za příplatek uvedený v ceníku dopravce (např. taška středních
rozměrů do 10 kg - 990 Kč). V případě, že u některého zákazníka
bude překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných
zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře
právo některé / některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit.
Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si
za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě
přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla
převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost
za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou
přepravy samotné, také za jejich ztrátu. Hlavní zavazadlo
doporučujeme označit jménem, adresou pobytu v ČR a místem
pobytu v destinaci.

Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní
kanceláře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům,
ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Na cestách
do Španělska je povinnost usadit dítě do 2 let do vlastní autosedačky.

Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována
z jakéhokoli místa na území ČR a autobusová doprava ucelených
skupin pronajímajících si celý autobus (pokud by doprava
ze zvoleného nástupního místa představovala zvýšení nákladů
na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek)
může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu
po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele.
Upozorňujeme, že u autobusové dopravy mohou být během
sezóny zavedena opatření reflektující aktuální epidemiologickou
situaci, a to především za účelem ochrany zdraví našich klientů.
V případě, že se podmínky budou měnit, budeme klientům průběžně
aktualizace zasílat.
Klienti jsou oprávněni se dovolávat svých práv dle závazných
pravidel pro autobusovou dopravu v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011, a to přímo
u autobusového dopravce, zejména pokud jde o zákaz diskriminace
cestujících, práva cestujících v případě nehody, k níž došlo
v souvislosti s autobusovým provozem a jejímž důsledkem je úmrtí
nebo zranění cestujících či ztráta nebo poškození zavazadel.
V případě Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže
uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li změna
trasy možná, rádi Vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z Vámi
požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů
na přepravu, nabídneme Vám tuto službu za adekvátní příplatek.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech
v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity
stejné dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci
ČR. Se systémem svozů a rozvozů úzce souvisí i možné časové
prodlevy, kdy jeden autobus čeká na druhý. Jen ve výjimečných
případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.
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podrobnější informace k autobusové dopravě
Itálie - Bibione, Caorle, Lido di Jesolo, Lignano, Rosolina Mare
nástupní místa a cena svozu po ČR:
(příplatek k základní ceně dopravy)

0 Kč / os.

Benešov, České Budějovice, Dobříš,
Dolní Dvořiště, Kaplice, Praha, Příbram,
Soběslav, Tábor, Veselí nad Lužnicí

160 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Beroun, Kladno, Písek*, Plzeň*, Rokycany*,
Slaný, Vodňany*

260 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Chomutov, Kadaň, Kolín, Louny, Mladá Boleslav,
Poděbrady, Žatec

300 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Blansko, Boskovice, Brno**, Čáslav, Děčín,
Frýdek-Místek, Hradec Králové, Humpolec**,
Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jihlava**,
Karlovy Vary, Klatovy, Kroměříž, Kuřim,
Kutná Hora, Letovice, Liberec, Litvínov, Louny,
Mikulov**, Most, Nový Jičín, Olomouc, Opava,
Ostrava, Pardubice, Příbor, Roudnice nad labem,
Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Teplice,
Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem,
Velké Meziříčí**, Zábřeh, Zlín

Itálie - Cattolica, Gabicce Mare, Gargano, Pesaro, Riccione, Rimini
nástupní místa a cena svozu po ČR:
(příplatek k základní ceně dopravy)

0 Kč / os.

Benešov, Beroun, České Budějovice,
Dolní Dvořiště, Kaplice, Klatovy, Plzeň, Praha,
Rokycany, Soběslav, Tábor, Veselí nad Lužnicí

160 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Kladno, Slaný

260 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Brandýs nad Labem, Chomutov, Kadaň,
Kolín, Mladá Boleslav, Písek, Poděbrady,
Stará Boleslav, Žatec

300 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Blansko, Boskovice, Brno, Čáslav, Děčín,
Frýdek-Místek, Hradec Králové, Humpolec,
Cheb, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jihlava,
Karlovy Vary, Kroměříž, Kuřim, Kutná Hora,
Letovice, Liberec, Litvínov, Louny, Mikulov,
Most, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava,
Pardubice, Příbor, Roudnice nad Labem,
Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šumperk, Teplice,
Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem,
Velké Meziříčí, Vodňany, Zábřeh, Zlín

DŮLEŽITÉ INFORMACE

* jen v termínech do 11.06. a od 10.09. - ostatní termíny bez příplatku
** jen v termínech do 04.06. a od 17.09. - ostatní termíny bez příplatku
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odjezdové dny z ČR: 06.05., 13.05., 20.05., 27.05., 03.06., 10.06.,
17.06., 24.06., 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08.,
19.08., 26.08., 02.09., 09.09., 16.09., 23. 09.

odjezdové dny z ČR: 03.06., 10.06., 17.06., 24.06., 01.07., 08.07.,
15.07., 22.07., 29.07., 26.08., 02.09., 09.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních
či večerních hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytového
místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového
místa následující sobotu zpravidla mezi 17. a 21. hodinou, návrat
do ČR v neděli v ranních či dopoledních hodinách (Praha zpravidla
mezi 6. a 9. hodinou)

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních
hodinách (např. Praha ve 14.30), příjezd do pobytového místa
v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového místa
následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat do ČR
v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha zpravidla
mezi 8. a 12. hodinou)

OBSAH 4
0 Kč / os.

Brno, Humpolec, Jihlava, Mikulov, Praha,
Velké Meziříčí

160 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Benešov, Beroun, Kladno, Olomouc, Ostrava,
Slaný

260 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
České Budějovice, Chomutov, Kadaň,
Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Poděbrady,
Stará Boleslav, Žatec

300 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Blansko, Boskovice, Děčín, Frýdek-Místek,
Hradec Králové, Cheb, Chrudim,
Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Klatovy,
Kroměříž, Kuřim, Letovice, Liberec, Litvínov,
Most, Nový Jičín, Opava, Pardubice, Písek, Plzeň,
Příbor, Rokycany, Roudnice nad Labem, Sokolov,
Strakonice, Svitavy, Šumperk, Teplice, Turnov,
Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vodňany,
Zábřeh, Zlín

Chorvatsko - Severní a Střední Dalmácie
nástupní místa a cena svozu po ČR:
(příplatek k základní ceně dopravy)

0 Kč / os.

Brno, Humpolec, Jihlava, Mikulov, Praha,
Velké Meziřící

160 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Benešov, Beroun, Kladno, Olomouc, Ostrava,
Slaný

260 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
České Budějovice, Chomutov, Kadaň,
Kolín, Louny, Mladá Boleslav, Poděbrady,
Stará Boleslav, Žatec

300 Kč / os.

Jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění
podmínky minimálního počtu účastníků, kterým
je 5 osob / svozové místo:
Blansko, Boskovice, Děčín, Frýdek-Místek,
Hradec Králové, Cheb, Chrudim,
Jablonec nad Nisou, Karlovy Vary, Klatovy,
Kroměříž, Kuřim, Letovice, Liberec, Litvínov,
Most, Nový Jičín, Opava, Pardubice, Písek, Plzeň,
Příbor, Rokycany, Roudnice nad Labem, Sokolov,
Strakonice, Svitavy, Šumperk, Teplice, Turnov,
Uhreské Hradiště, Ústí nad Labem, Vodňany,
Zábřeh, Zlín

odjezdové dny z ČR: 20.05., 27.05. 03.06., 10.06., 17.06., 24.06.,
01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08.,
02.09., 09.09., 16.09.

odjezdové dny z ČR: 03.06., 10.06., 17.06., 24.06., 01.07., 08.07.,
15.07., 22.07., 29.07., 05.08., 12.08., 19.08., 26.08., 02.09.,
09.09., 16.09.

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních
či večerních hodinách (např. Praha v 19.30), příjezd do pobytového
místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového
místa následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat
do ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha
zpravidla mezi 8. a 12. hodinou)

časový harmonogram - odjezd z ČR v pátek v odpoledních
či večerních hodinách (např. Praha ve 14.30), příjezd do pobytového
místa v sobotu zpravidla mezi 8. a 12. hodinou, odjezd z pobytového
místa následující sobotu zpravidla mezi 16. a 20. hodinou, návrat
do ČR v neděli v dopoledních či odpoledních hodinách (Praha
zpravidla mezi 8. a 12. hodinou)

Španělsko
V době přípravy tohoto PDF katalogu jsme neměli k dispozici všechny relevantní informace od dopravce. Informace k autobusové dopravě
do destinací ve Španělsku budou proto k dispozici pouze na webových stránkách www.nev-dama.cz/dulezite-informace/leto.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Slovinsko - Ankaran, Izola, Koper, Portorož
Chorvatsko - Istrie
nástupní místa a cena svozu po ČR:
(příplatek k základní ceně dopravy)
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letecká doprava
K zájezdům z tohoto katalogu lze na vyžádání prostřednictvím naší
CK zajistit letenky, transfery z / na letiště, příp. objednat v cílové
destinaci zapůjčení auta. Nabídka se týká linkových letů, nikoliv
charterů či „private jetů“. Zajištění transferu závisí na počtu osob
a pobytovém místě.
ubytování
Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na těchto stránkách značí
dva symboly. Symbolem ★ až ★★★★★ jsou označeny kapacity,
u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu
mají, dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality
v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček (vyšší
počet představuje vyšší kvalitu). Celá řada kapacit však takovéto
hodnocení postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých
se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě u těchto
jsme použili hodnocení naše, hodnocení od ♣ do ♣♣♣♣♣ , když
kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná
s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých
ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak,
ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické
apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých
lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou,
chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán
pro handicapované, který nemá zástěny sprchového koutu, …)
a CK nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit.
V případě přistýlek se pak může jednat též například o pohovku,
rozkládací gauč, palandu, lehátko apod. a nemusí být vždy pevnou
součástí vybavení pokoje; stejně tak nemusí vždy rozměrově
odpovídat standardu běžných postelí, mohou být tedy například užší
a / či kratší. Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti
jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní
a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více
než 10 %. Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy
privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných pod
jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu
spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se
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častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně
charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru
lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.
cena zahrnuje
Odstavec s tímto názvem, resp. odstavec s názvem jemu obdobným
(např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete u každého ceníku
ubytovací kapacity na www.nev-dama.cz.
denní a závěrečný úklid
U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů
je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně zájezdu.
U apartmánového ubytování však tomu tak vždy není. U některých
apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut v základní
ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč
při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě
v místě pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid
sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací
kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací
uvedených u něho, když, jedná-li se o závěrečný úklid ve formě
povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě,
kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není, se má za to,
že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu,
že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen
formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést
běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše
atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku
včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých
ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky také extra
fakultativně přiobjednat. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že
informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době jeho
přípravy a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě
pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit
hotelového typu i u všech privátních pokojů je v základní ceně
zájezdu zahrnut též denní úklid včetně výměny koupelnového prádla
(ručníků). Přímo v pokoji pak často naleznete informaci, při jakém
umístění budou ručníky vyměněny, a při jakém nikoli. V některých
ubytovacích kapacitách se pojmem denní úklid rozumí úklid pokoje
obden, tedy každý druhý den.

OBSAH 4
asistenční služby cestovní kanceláře
V odjezdových pokynech vždy naleznete mobilní telefonní spojení
na naše pracovníky v ČR. Pokud nastane jakýkoliv problém v místě
pobytu, je nutné ihned kontaktovat zástupce cestovní kanceláře
na dispečinkovém čísle. Situaci lze zpravidla vyřešit nejlépe
intervencí přímo v místě pobytu. Pokud nejsme informováni,
nemůžeme být jakkoliv nápomocni. Kontaktovaný zástupce cestovní
kanceláře může provést šetření a zařídit nápravu, nebo věc vysvětlit.
Zpětné prokazování a řešení problému, který nebyl oznámen
zástupci cestovní kanceláře rovnou z místa pobytu, je po návratu
klienta velmi obtížné. Vaše součinnost je v tomto případě nezbytná,
a proto Vás o ni prosíme.

delegátské služby cestovní kanceláře
V některých pobytových místech Vám bude k dispozici také česky
mluvící zástupce naší cestovní kanceláře - delegát (viz informace
u ceníku každé ubytovací kapacity, resp. střediska). Kromě toho,
že bude přímo zajišťovat Vaše ubytování či jen dohlížet na jeho
hladký průběh, bude jeho úkolem i spoluorganizování autobusové
dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a případných
výletů. Tím nejdůležitějším však bude jeho pomoc při nepředvídaně
vzniklých problémech a případných nemocech či úrazech a taktéž
Vaše informovanost o podrobnější nabídce střediska a zajímavých
místech v blízkém okolí. Pro některé ubytovací kapacity funguje
přímo v místě naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou,

pobytové taxy
U některých ubytovacích kapacit je v ceně zájezdu již pobytová taxa
zahrnuta, u jiných je splatná až v místě formou povinného příplatku,
když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací
kapacity, naleznete u jejího ceníku. Některé lokality o zavedení
pobytové taxy teprve uvažují. Dovolujeme si upozornit na skutečnost,
že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době
jeho přípravy, a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou třeba
již i pro nadcházející letní sezónu, jelikož výše pobytové taxy závisí
na rozhodnutí konkrétního samosprávního celku, jež může být
přijato kdykoli nezávisle na vůli CK. Ve Francii je u některých kapacit
v rámci pobytové taxy započítána i tzv. ekologická taxa.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

u dalších ubytovacích kapacit je delegát k dispozici přímo v jejich
rámci a to buď denně či několikrát týdně formou vypsaných
úředních hodin a u řady jiných kapacit je delegát k zastižení
pouze na mobilním telefonu formou asistenční služby. U některých
ubytovacích kapacit však není delegát k dispozici vůbec. A především
pro tyto případy budete vždy vybaveni mobilním telefonním spojením
na naše pracovníky v ČR. Ve výjimečných případech si cestovní
kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny delegátské
služby suplovat prostřednictvím svého místního partnera.

kauce za apartmán
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování
v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá vratná
kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení,
případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz předcházející odstavec).
Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace
i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla
v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč),
v Maďarsku a Španělsku kolem 100 €, ve Francii od 200 do 500 €,
v České republice zpravidla 2 000 Kč a na Slovensku zpravidla 70 €.
Naopak v Chorvatsku a Slovinsku se kauce zpravidla neskládá. Stále
přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební
kartou či pouze jejím prostřednictvím (formou tzv. předautorizace,
kterou si ubytovatel ověřuje platnost karty a dostatek prostředků na ní
pro případné krácení kauce - částka může být blokována až 31 dnů,
přičemž tuto skutečnost nejsme schopni nikterak ovlivnit). Při předání
pokoje / apartmánu v neporušeném a případně uklizeném stavu (dle
konkrétních podmínek) bude kauce vrácena zpět, resp. předautorizace
nebude uplatněna. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny
ubytovacích kapacit uvedeny v rámci jejich ceníku, vždy jsou pak
obsahem odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou.
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důležité upozornění
Veškeré informace uvedené v katalogu vycházejí ze skutečností
známých nebo předpokládaných v době jeho přípravy. Z tohoto
důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností
od skutečnosti a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné
změny. Například se jedná o drobné úpravy formy či rozsahu
stravování, úpravu složení či změnu charakteru a typu lůžek,
zavedení či změnu výše pobytových tax, závěrečných úklidů,
klubových karet apod. Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých
služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou
pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby, příp. vybavenost
vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací
kapacity jsou, a to i přesto, že nejsou výslovně uvedeny za poplatek,
službami hrazenými samostatně. Například se jedná o konzumaci
v baru a restauraci, úhradu za připojení k internetu, poplatky
za půjčení sportovního vybavení či pronájmu sportovišť atd.
Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde
je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována
u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší,
než je základní cena pobytu, je ubytování míněno bez nároku
na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je tedy brána bez
jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné
na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané
otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény,
jejichž využívání je výjimečně podmíněno používáním koupací
čepice a slipových plavek. Bazény nejsou otevřeny 24 hodin
denně, ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací
kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou
hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti
určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu
dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních
a nočních hodinách. V hotelech, zejména vyšší kategorie, je
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pak předpokládáno vhodné společenské oblečení k večeři, tedy
přinejmenším dlouhé kalhoty (ne tepláky) u mužů, vhodná je
i adekvátní obuv (ne pantofle). Upozornit nesmíme opomenout
též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových
(a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována
na vozy standardních velikostí a častokrát tedy autům větším
nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné.
V rámci dále nejednou nabízeného ubytování pod „obecným“
názvem (např. „Privátní apartmány“, „Residenční komplexy“,
„Apartmánové domy“… atd.) je zpravidla zahrnuto velké množství
apartmánů v daném středisku a to zpravidla včetně těch, které
jsou nabízeny katalogem jmenovitě. Cestovní kancelář nemůže
také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých
služeb vypsaných v odstavci „vybavenost a služby“ u popisu
jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační
programy, které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících
hlavní sezóny, nebo o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen
3 měsíce, tedy cca od poloviny června do poloviny září. Zájem
o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo
fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská
postýlka, ložní prádlo, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu,
jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou
standardně určeny dětem nedovršených 2 let; v případě zájmu
o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte předem.
Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze
klientovi garantovat kvalitu signálu v celém objektu. V poslední
době je též stále častějším jevem omezení kouření v rámci nejen
společných prostor některých ubytovacích kapacit, ale již se stává
pravidlem i na pokojích a v apartmánech, když daná nařízení
v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.
Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní
kancelář žádný program v místě pobytu.
Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.

OBSAH 4
podmínky do destinací. Tyto náhlé změny nelze dopředu předvídat
a naše CK je nemůže nijak ovlivnit, klientům proto v případech jejich
zavedení nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy nevzniká.

pasy, víza
Naše CK nabízí časově omezené turistické pobyty, pro občany
ČR i jiných členských zemí EU. Z toho vyplývá, že před cestou
do členské země EU a Švýcarska netřeba řešit víza (není-li na
turistický pobyt bezprostředně navázáno dlouhodobým pobytem
v cílové zemi, např. za účelem pracovním či studijním). I přes výše
uvedené doporučujeme občanům členských států EU, aby si před
cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda
se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Občanům nečlenských
zemí EU doporučujeme, aby si před cestou ověřili u zastupitelského
úřadu navštěvovaného státu podmínky pro vstup a pobyt pro
občany jejich domovského státu. Bližší informace / odkazy naleznete
na www.nev-dama.cz/pasy-víza.

V době přípravy tohoto katalogu se jeví pravděpodobné, že vstup
do jednotlivých zemí bude možný pouze s tzv. Covid pasem
schváleným Evropským parlamentem. Certifikáty držitele opravňují
k volnému pohybu napříč Evropskou unií. Covid pasy jsou dostupné
v digitální či papírové podobě. Česko připravilo mobilní aplikaci
Tečka, pomocí níž je možné se certifikáty prokazovat. Aplikace
Tečka je určená hlavně pro testované nebo očkované. Pojme
do sebe všechny certifikáty, a to i více než jednoho uživatele, může
uchovávat například certifikáty celé rodiny.

Zákazník byl před uzavřením smlouvy o zájezdu informován
o pasových a vízových požadavcích a zdravotních formalitách, které
jsou nutné pro cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhůtách pro
jejich vyřízení. Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování
pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které
cestuje, a rovněž tak i za platnost svých cestovních dokladů podle
předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto
předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze
kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz.
Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách
do zahraničí vlastní cestovní pas.
zdravotní požadavky / COVID omezení
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje dodržení
tohoto desatera pravidel:
www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/
desatero_na_cesty.html
Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho
přechodného pobytu ve státech EU je nezbytné předložit „Evropský
průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami
s označením CZ) a platný doklad totožnosti.
Zákazník je obeznámen a výslovně souhlasí s tím, že v destinaci
mohou být zavedena protiepidemická opatření, jež mohou mít vliv
na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb. Zákazník se zavazuje
dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná dodavatelem
služeb. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze
vyloučit např. zavedení povinných testů, povinného očkování
apod. V souvislosti s přetrvávající pandemií může dojít k zavedení
přísnějších protiepidemických či jiných mimořádných opatření
či omezení jak v ČR, tak i v destinacích, které mají vliv na vstupní

smluvní vztah, smlouva o zájezdu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zákona
č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu) - oba
v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní
kanceláří (pořadatelem zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní
formě, obsahuje specifikaci zájezdu, práva a povinnosti smluvních
stran a případně další smluvní ujednání. Před uzavřením smlouvy
o zájezdu je zákazník obeznámen s formulářem s informacemi
k zájezdu. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřena ústně nebo
on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu.
Nabídka zájezdů CK na internetových stránkách CK je výzvou
k podávání nabídek a objednávka služeb se považuje za návrh
k uzavření smlouvy o zájezdu. CK tímto vylučuje aplikaci ustanovení
§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Smlouva může být uzavřena
přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího obchodního
zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura),
který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy
či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven
minimální počet osob, je tato informace vždy uvedena u příslušné
ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.
Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti
týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků smlouvy
o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje
zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. jakožto majitele obchodní
značky a ochranné známky NEV-DAMA, jejichž znění je dostupné
na www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů
Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří nedílnou součást
smlouvy o zájezdu.
Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře
s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž
prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva
postoupena.
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cena zájezdu, garance ceny
Ceny zájezdů na www.nev-dama.cz jsou uváděny v českých
korunách (Kč), není-li specifikováno jinak.
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cestovní pojištění
V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho
vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (viz strana
4 a 5; včetně pojištění storna zájezdu), nebo se obraťte přímo
na některou z pojišťoven. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník
plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti
s neuzavřením tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není
možné změnit typ nebo rozsah pojištění.
povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.
Pro případ úpadku cestovní kanceláře vystavila banka
Raiffeisenbank a. s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4 platební bankovní záruku k zaplacení nároků
vzniklých v souvislosti s úpadkem cestovní kanceláře. Potvrzení
o platné bankovní záruce je aktuálně dostupné na internetu
(www.nev-dama.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech
provozovnách naší cestovní kanceláře a u autorizovaných prodejců
naší cestovní kanceláře. Doklad o bankovní záruce bude zákazníkovi
vydán spolu se smlouvou o zájezdu či potvrzení o zájezdu.
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copyright
Veškerý obrazový materiál i další údaje v tomto katalogu uvedené
podléhají ochraně dle příslušných předpisů práva duševního
vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními
předpisy je možné jen po předchozí dohodě s cestovní kanceláří
či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.
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informace v katalogu a ceníku
Protože se katalogy a weby připravují mnoho měsíců před začátkem
Vaší dovolené, může dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů
např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně,
a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech
odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách
a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, webu a ceníku
obchodní značky NEV-DAMA odpovídají informacím známým
v době přípravy katalogu a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., držitel
obchodní značky NEV-DAMA si vyhrazuje právo na jejich změnu.
CK si vyhrazuje právo na tiskovou chybu publikovaných cen,
termínů a dalších údajů v nabídce. Pro zákazníka je závazná cena
a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu.
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu
má pouze informativní charakter.

řípad
Pojištění pro p
tně
COVID-19 vče
ny
té
osobní karan

Cestovní pojištění letních zájezdů v nabídce NEV-DAMA
Pomůže při nemoci COVID-19 a osobní karanténě v ČR i zahraničí
Co Vám uhradíme
(limity v Kč)

Basic léto

Letní zájezdy
Riziko

Basic léto
Extra+

Cíl cesty

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Léčebné výlohy

Basic léto C+

Fyzioterapie
Náhrada za pobyt v nemocnici

1)

3 000 000

1)

3 000 000

3 000 000

24 000

1)

24 000

1)

24 000

1)

24 000

24 000

24 000

120 000

1)

120 000

1)

120 000

1)

120 000

120 000

120 000

20 000

2)

20 000

2)

20 000

2)

20 000

1)

Aktivní asistence
Doprovázející, přivolaný

150 000

Trvalé následky úrazu

100 000

Úmrtí následkem úrazu

50 000

neomezeně

neomezeně
1)

150 000

neomezeně
1)

100 000

150 000

2)

20 000

neomezeně

150 000

150 000

150 000

200 000

200 000

200 000
100 000

100 000

100 000

1)

7 000

1)

15 000

15 000

15 000

1 000 000

1)

1 000 000

1)

1 000 000

1)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Škoda na majetku

500 000

1)

500 000

1)

500 000

1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Právní zastoupení

200 000

1)

200 000

1)

200 000

1)

200 000

200 000

8 000

3)

8 000

3)

8 000

3)

20 000

Stornopoplatky COVID-19

2)

neomezeně

7 000

Škoda na zdraví

50 000

neomezeně

4)

3)

20 000

4)

200 000
3)

20 000

4)

3)
4)

4)

4)

Náklady na odtah

10 000

10 000

10 000

Náhradní doprava a ubytování

20 000

20 000

20 000

5 000

5 000

Spoluúčast u pronajatého vozidla
Nouzové situace

20 000

1)

včetně osobní karantény
Cesty autem

1)

100 000

50 000

2)

1)

7 000

Škoda na osobních věcech

Stornopoplatky
Storno

3 000 000

Evropa
3 000 000

Opatrovník

Odpovědnost
za škodu

Optimal
léto Extra+

1)

Asistenční služby

Osobní věci

Optimal
léto C+

3 000 000

Léčebné výlohy COVID-19

Úraz

Optimal
léto

5 000

Ubytování za nouzové situace

7 500

4)

7 500

4)

Náhradní zpáteční cesta

7 500

4)

7 500

4)

Kolik to stojí (na osobu)

Basic léto

Basic léto C+

Basic léto
Extra+

Optimal
léto

Optimal
léto C+

Optimal
léto Extra+

do 5 dní

150 Kč

350 Kč

690 Kč

190 Kč

390 Kč

730 Kč

do 24 dní

290 Kč

490 Kč

830 Kč

390 Kč

590 Kč

930 Kč

Vysvětlivky: 1) spoluúčast 1 000 Kč na každé vyplacené škodě, 2) 2 000 Kč za den, 3) spoluúčast 10-20 %, 4) spoluúčast 20 %
U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek
limitu pojistného plnění uvedeného v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.
Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ERVpojistovna.cz

L-ND-L-2112

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků, je nutné zvolit vyšší variantu.
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ITÁLIE
rozloha ➤ 301 338 km²
obyvatelstvo ➤ 59 641 488
národnostní složení ➤ 98 % Italové; dále Němci, Francouzi,
Slovinci aj.
náboženství ➤ 97 % římští katolíci; dále evangelíci,
muslimové aj.
úřední jazyk ➤ italština; v autonomních oblastech i němčina,
francouzština, ladinština, friulština a slovinština; je používána
též řada místních dialektů
hlavní město ➤ Roma - 2,8 mil. obyvatel
další velká města ➤ Milano - 1,3 mil. obyvatel,
Napoli - 967 tis., Torino - 883 tis., Palermo - 670 tis.
státní zřízení ➤ republika (od referenda v roce 1946)
prezident ➤ Sergio Mattarella (od 3. 2. 2015)
vláda ➤ od 13. 2. 2021 vláda široké koalice za účasti zástupců
většiny stran a úřednických ministrů, jejímž předsedou je
bývalý guvernér Italské národní banky a prezident Evropské
centrální banky Mario Draghi
administrativně-správní členění ➤ 20 regionů 103 provincií - 8 100 obcí
měna ➤ Euro
HDP za rok 2020: ➤ 27 780 € / os.
další ➤ zakládající člen EU, NATO a G7

Velvyslanectví ČR: Ambasciata della Repubblica Ceca, Via dei
Gracchi 322, Roma; tel.: +39 06 3609571-3
Generální konzulát ČR: Consolato Generale della Repubblica
Ceca, Via Giovanni Battista Morgagni 20, 20129 Milano;
tel.: +39 023 650 9000
Honorární konzulát ČR v Itálii - Udine: Consolato Onorario
della Repubblica Ceca, Via San Francesco 34, Udine;
tel.: +39 0432 509445

důležité upozornění: I letos zavedla některá střediska místní
pobytové taxy. Tyto jsou splatné v místě a to ve výši uvedené
v odstavci „povinné příplatky“ u ceníků příslušných ubytovacích
kapacit. Zavedení těchto povinných pobytových tax zvažují pro
letní sezónu 2020 i střediska další. V případě, že se tak stane,
budou tyto taxy splatné nad rámec katalogových cen zájezdů,
a to buď v místě pobytu, nebo předem prostřednictvím cestovní
kanceláře. Aktuální informace o pobytových taxách v jednotlivých
střediscích najdete na našich webových stránkách.
ÚVODEM

ÚVODEM

CELÝ SVĚT V JEDNÉ ZEMI
Snad žádná evropská země toho nenabízí tolik, co Italská republika,
rozkládající se ve tvaru proslulé jezdecké holínky z větší části
na Apeninském poloostrově. Itálie dala světu nejen mocné Římské
impérium a skvostná renesanční umělecká díla, ale chlubí se
i bohatým dědictvím zanechaným do jejího vývoje promluvivšími
Etrusky, Řeky, Góty, Byzantinci, Normany a v historicky méně
vzdálených epochách i Francouzi a Rakušany. Ti zde vytvořili
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tak nepřeberné množství památek, že se reálně odhaduje
až čtyřicetiprocentní podíl Itálie na veškerém světovém kulturním
dědictví. A tyto monumenty se zde v drtivé míře zachovaly dosud.
Země nebyla nikdy vypleněna cizími vojsky natolik, aby utrpěla
výraznější újmy, čemuž naopak většina ostatních evropských zemí
neušla. Na poznání všeho, co Itálie nabízí, jeden lidský život určitě
nestačí, avšak prozkoumávat ji můžete krok za krokem každý den
a každý rok.

ITÁLIE
OBSAH 4

středomořské ostrovy i nepatrné ostrůvky, rozsáhlá Pádská nížina
i dlouhá horská pásma Alp a Apenin, delta Pádu i laguny v okolí
Benátek, Caorle či Grada, i bělostné štíty Dolomit stejně jako hrozivě
černé vulkány Liparských ostrovů. A tak si každý prázdninový
návštěvník může pobyt na sáhodlouhých písčitých plážích Jadranu
či v zátočinách skalnatého pobřeží jižní Itálie zpestřit návštěvou
antických i středověkých památek neodmyslitelně patřících
do pokladnice světové kultury. Snad žádná část Itálie Vás nemůže
zklamat, přesto je vhodné předem pečlivě zvážit, jaké nároky
máte, zda preferujete střediska rušná či klidná, vzdálená či blízká,
pláže široké či spíše intimní, s jemným pískem či třeba se skalami
vhodnými k potápění. Itálie jako celek totiž nabízí skutečně vše
a proto si zde opravdu nelze nevybrat, a to i v rámci naší katalogové
nabídky.

JEDNOTA V NESMÍRNÉ ROZDÍLNOSTI
Jednotlivé oblasti zde jsou rozdílné jako oheň a voda. Vždyť co spojuje
třeba horkokrevnou Sicílii se spořádaným a precizně fungujícím
alpským Jižním Tyrolskem nebo úrodné a bohaté Benátsko se
zaostalou hornatou Kalábrií? Klíčové svorníky však zůstávají. Jsou
to především umění užívat si života reprezentované zpomaleným
životním tempem a dlouhou odpolední siestou, labužnické stolování
s mnoha chody delikatesních pokrmů lišících se oblast od oblasti,
vybraná vína, světově proslulá móda, kterou vyznávají Italové
i v každodenním životě a v neposlední řadě i špičková technika
a design svědčící o nesmírné invenci tohoto někdy tak nesnesitelně
hlučného a věčně rozhádaného národa. Vždyť kolik géniů dala Itálie
literatuře, malířství, sochařství nebo hudbě, ale i vědě či sportu,
kolika výrazy třeba z bankovnictví či klasické hudby ovlivnila ostatní
světové jazyky. Byť se může zdát, že v současnosti země pod vlivem
sjednocující se Evropy a pod náporem tisíců imigrantů z rozvojových
zemí zažívá určitou krizi identity, v posledních letech navíc
doprovozenou i krizí ekonomickou, stále je jednou z nejsvébytnějších
evropských mocností a doposud i baštou katolické církve, a proto si
jistě svůj nezaměnitelný charakter uchová i nadále.
PŘÍRODNÍ I KULTURNÍ DIVY PRO KAŽDÉHO DLE LIBOSTI
Itálii taktéž přebohatě nadělila příroda, když kromě tropů zde
nalezneme snad všechny myslitelné ekosystémy. Nachází se zde
nejvyšší hora i nejvyšší činná sopka Evropy, velká jezera i průzračné
moře, alpské ledovce i vyprahlé vnitrozemí jižní Itálie, největší

BOLZANO
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VERONA

MILANO

str. 18

2
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str. 22
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str. 34
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str. 68

5
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str. 84

6
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str. 96

7
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str. 106
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str. 108

9
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str. 112
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str. 120
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str. 122
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str. 126
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str. 128
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str. 140
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str. 142
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str. 152
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GRADO
50 km UDINE
25 km PALMANOVA
70 km PORTOGRUARO

55 km
TRIESTE

10 km AQUILEIA
70 km LIGNANO

OBSAH 4

130 km
TREVISO

CAORLE
80 km
JESOLO
120 km

DUINO
30 km
GRADO

BIBIONE
70 km

MESTRE 125 km
VENEZIA
135 km

VERONA 230 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 730 km, Brno 650 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd Palmanova, Grado
MOŘE A PLÁŽE
Pláže Grada jsou dlouhé 15 km s jemným pískem a mají pozvolný
vstup do moře, jsou tedy vhodné i pro děti a neplavce. Plavat se
dá ve vzdálenosti 50 až 100 m od břehu, v některých obdobích
je však odliv ještě výraznější. Zdejší moře bývá poklidné, není
však vhodné pro potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové.
Hlavní pláž v Gradu se řadí mezi ty nejhezčí na jadranském pobřeží
Itálie. V některých částech letoviska (zejména v zónách mimo
placené pláže, kam je uměle navážen písek) se z důvodu blízkosti
laguny nachází na dně i neobvyklé černé bahno s příměsí síry
a s léčebnými účinky, díky němuž požívá oblast Grada lázeňský
statut. Můžete si zde tak dopřát krásné bahenní koupele a aktivovat
tak obranyschopnost Vašeho těla, aniž byste za to museli cokoli
platit. Sirnaté vody Grada s příměsí jódu se používají i pro inhalaci,
takže i pouhé plavání v Gradu je bezesporu zdravější, než v jiných
BENEFITY
vůbec nejbližší středisko italského Jadranu při cestě z ČR
bohatá historie sahající až do období římského impéria
■ „Sluneční ostrov“, lázeňské město na ostrově v laguně
■ v centru městečka pěší zóna s romantickými uličkami
■ jedno z nejklidnějších středisek severního Jadranu
■ ideál nerušeného slunění na plážích lemujících laguny
■ dlouhé pláže s jemným pískem a pozvolným vstupem do moře
■ za čistotu pláží středisko pravidelně oceňováno modrou vlajkou
■ vhodné podmínky pro jízdu na vodních lyžích a windsurfing
■ nedaleké Duino se skalnatým pobřežím lemovaným
vápencovými útesy
■

GRADO

■

18

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

letoviscích. Ideální a lékaři doporučovaná pak je kombinace
bahenní lázně trvající až 25 minut s plaváním v moři po dobu
10 až 15 minut.
Pláže jsou zde placené i neplacené, nacházející se na západním
konci městečka. Na ty si můžete zdarma cokoli přinést, ale nejsou
upravovány a nemají sociální zařízení. Na placených plážích jsou WC
a sprchy, pro děti prolézačky, kolotoče a další atrakce.
Nedaleké Duino, ležící 12 km severozápadně od Terstu, nabízí pláže
zcela odlišného charakteru. Pobřeží je v této oblasti skalnaté, divoké,
lemované vápencovými útesy. Relativně přístupný úsek se táhne
mezi městečky Duino a Sistiana Mare. Natáčel se zde český film
Účastníci zájezdu. V Duinu se dá koupat na neplacených plážích
před dominantou městečka, hradem ze 14. století. Oblasti okolo
Duina se v dobách Rakousko-Uherska říkalo Rakouská Riviéra.

poloha / pláž: Duino Aurisina, lokalita Sistiana, oblázková pláž - 2 km,
Terst / centrum - 19,5 km, Monfalcone / centrum - 10 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / pizzerie, bar, wi-fi
připojení k internetu*, dětské hřiště, mini club, herna*, animační
programy (15.06.-30.08.), vyhrazená parkovací stání, vláček
k dopravě na pláž (18.06.-11.09), pračky a sušičky na žetony,
pračka, sušička na žetony, market, bazar, trafika
sport a relaxace: 1x venkovní bazén 25 x 17 m, dětský bazén,
posilovna, stolní tenis, fotbalové hřiště*, tenisový kurt*, basketbalové
hřiště*, potápěčské centrum*

★★★★

popis apartmánů: ■ mobilhome Baia Comfort 4 - 20 m² 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, samostatné WC, sociální
zařízení se sprchou, venkovní posezení
■ mobilhome Relax 4 - 25,5 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, 2x sociální zařízení (jedno pouze s WC), venkovní posezení
■ mobilhome Blu Romantic 4+2 - 24 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a třetím vyvýšeným
lůžkem na způsob palandy (délka cca 160cm), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a lavicí rozložitelnou na lůžko, samostatné
WC, sociální zařízení se sprchou, venkovní posezení; maximální
obsazenost je 4 dospělí a 2 děti do nedovršených 12 let
■ mobilhome Baia Lux 4+1 - 31 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a lavicí rozložitelnou na lůžko, samostatné
WC, sociální zařízení se sprchou, venkovní posezení; maximální
obsazenost je 4 dospělí a 1 dítě do nedovršených 12 let
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ plně vybavený prázdninový komplex,
jehož poloha umožňuje krásný pohled na Terstský záliv
i zajímavé procházky k hradu C. Di Duino ■ oblázková pláž je
vzdálena necelé 3 min. a lze využít i dopravy vláčkem, který je
pro klienty zdarma
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí i pevně dané
týdenní pobyty dle termínu

ITÁLIE

VILLAGGIO CAMPING MARE PINETA
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REZERVUJTE IHNED

od 710 Kč / os. / 3 noci
ANO

BS

INFO

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

GRADO

2 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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VILLAGGIO BELVEDERE PINETA

upřesnění: rozsáhlý komplex s širokou vybaveností, situovaný
v piniovém háji v grádské laguně, nabízející ubytování
v apartmánech Gelso ve dvoupatrové hlavní budově, vilkách
Miramare a mobilhomech
poloha / pláž: Grado - lokalita Belvedere, centrum - 7 km, Aquileia
centrum - 5 km, písečná pláž - 20 m / vilky Miramare, resp. 100 m /
apartmány Gelso, resp. 250 m / mobilhomy, centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / pizzerie, wi-fi připojení
k internetu*, 2x bar, zahrada s dětským hřištěm, animační programy
(v hlavní sezóně), vyhrazená parkovací stání, minimarket, pračky
a sušičky na žetony*
sport a relaxace: bazén 25 x 12 m, dětský bazének, plážový
volejbal, 8x stolní tenis, plážový servis*, 4x tenisový kurt*,
4x bowlingová dráha*, minigolf*, fotbalové hřiště*, půjčovna jízdních
kol*, venkovní tělocvična, psí louka, boccia

★★★★

popis apartmánů: ■ trilo 6 Gelso - 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu „šuplík“ pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ trilo 6 Miramare - 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem na lůžko pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, terasa, venkovní gril
■ mobilhome 6 - 25 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky a 1 zvýšeným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem šířky 1,5 m, sociální
zařízení se sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace (jen mobilhome), klimatizace*
(jen Gelso), TV sat. (jen Gelso), barbecue (jen Miramare a mobilhome)
výhody a nevýhody: ■ pro danou oblast ojedinělé ubytování
v zeleni přírodního parku ■ rozsáhlá soukromá písečná pláž
se zázemím, vyhrazená a vybavená pláž pro psy ■ široká
vybavenost včetně bazénu pro dospělé i menšího bazénku pro
děti ■ poloha ve velmi klidné části letoviska i laguny ■ možnost
připlatit si polopenzi či plnou penzi ■ v některých letních měsících
při odlivu opravdu nízká hladina moře, jako typický jev pro laguny
■ větší vzdálenost od centra Grada
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí i pevně dané
týdenní pobyty dle termínu

SLEVA
0. 4.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 860 Kč / os. / 3 noci
ANO
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250 m
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upřesnění: privátní apartmány v rámci celé řady apartmánových
domů situovaných v zóně Grado Pineta; ceny jsou kromě typologie
apartmánu odvislé od vybavenosti a vzdálenosti od pláže
poloha / pláž: Grado Pineta, pláž do 150 m / Comfort, resp.
do 400 m / Standard, Grado / centrum - 3 km
vybavenost a služby: zpravidla výtah, zpravidla vyhrazené
parkoviště či 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (jen Comfort),
případně další dle konkrétního apartmánového domu

♣♣♣

popis apartmánů: ■ mono 2/3 Standard - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby, menší sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa; 3. lůžko formou přistýlky
■ bilo 4 Standard - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby, zpravidla
samostatná kuchyňka, sociální zařízení se sprchou, velký balkon
či terasa
■ trilo 5/6 Standard - 1 menší ložnice s manželskou postelí,
1 zpravidla menší ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou
či manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
(možno i typ „šuplík“) pro 1 - 2 osoby, samostatná kuchyňka
či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení se
sprchou, velký balkon či terasa
■ apartmány Comfort - stejný popis jako Standard, mají zpravidla
klimatizaci, vyhrazené parkovací místo a jsou do 150 m od pláže
vybavenost apartmánů: zpravidla klimatizace* (jen Comfort,
na vyžádání předem), zpravidla TV, mikrovlnka, pračka; další dle
konkrétního apartmánu
výhody a nevýhody: ■ finančně nejvýhodnější ubytování v celé
oblasti ■ poloha apartmánů v blízkosti pláže ■ jednoduché
účelné vybavení ■ jistá nekonkrétnost skladby některých lůžek
a vybevenosti apartmánu ■ větší vzdálenost od historického centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty s nájezdy v sobotu

ITÁLIE

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY GRADO

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 1 248 Kč / os. / 7 nocí
NE
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1 990 Kč / os.
PORDENONE 60 km

30 km PORTOGRUARO

100 km TRIESTE
65 km
AQUILEIA
GRADO
75 km

110 km
TREVISO

LIGNANO

10 km BIBIONE
CAORLE 45 km
JESOLO
56 km

OBSAH 4

ITÁLIE

LIGNANO

MESTRE 95 km
VENEZIA 105 km
VERONA 210 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 760 km, Brno 670 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd Latisana, Lignano
MOŘE A PLÁŽE
200 metrů je možno narazit na bar či restauraci s bohatým výběrem
občerstvení. Na plážích naleznete všechny atrakce, které k letní
dovolené u moře neodmyslitelně patří: hřiště pro plážový volejbal
a fotbal, minibasketbal, stolní tenis a další pálkové sporty, půjčovny
vodních šlapadel, kánoí, skútrů, dětské houpačky a prolézačky,
animační programy atd. Důkazem výše nastíněné kvality je fakt,
že se Lignano již několik po sobě následujících let řadí k přímořským
střediskům, která se mohou pochlubit tzv. Evropskou modrou
vlajkou. Ta je udělována pouze lokalitám, které se pečlivě starají
o dokonalou čistotu svých pláží.

Místní moře je čisté, u břehu však může být zkaleno zvířeným
pískem. Je převážně zcela klidné, není však vhodné pro potápění
a nežijí v něm nebezpeční živočichové. Pláž je tvořena výhradně
velmi jemným světlým pískem, je dlouhá téměř 8 km a místy
až 150 metrů široká. Je vyhlášená zejména díky svému pozvolnému
a bezpečnému vstupu do moře, absolutně ideální je pro děti, ale
i zdravotně postižené a neplavce. Pláž je jak veřejná, tak i soukromá,
rozdělená do několika na sebe navazujících částí, kde je možno
zakoupit si plážový servis dle vlastního uvážení. Pláž je samozřejmě
každodenně udržována a je střežená plavčíky. Maximálně každých
BENEFITY
zaslouženě nejoblíbenější letovisko severního Jadranu
dlouhodobě nejnavštěvovanější letovisko tohoto regionu
■ malá vzdálenost z ČR, množství atrakcí pro všechny věkové
kategorie a dokonalý turistický servis
■ poloostrov se širokými písečnými plážemi o délce 8 km
■ pozvolný vstup do moře, ideál rekreace pro rodiny s dětmi
■ výběr z několika značně odlišných částí letoviska
■ Lignano Sabbiadoro známé neustále pulzujícím životem
■ klidnější částí Lignano Pineta, rezidenční čtvrť v zeleni
■ nejklidnější částí Lignano Riviera krytá porostem borovic
■ zoologická zahrada a populární akvapark Aquasplash
■ golfistům k dispozici mistrovské 18jamkové hřiště
■

LIGNANO

■
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★★★★

upřesnění: hotel je bezbariérový
poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 0 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, vnitřní a venkovní bar,
střešní sluneční terasa s barem, společenská místnost, dětské
hřiště, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání, samostatná
garáž*, wi-fi připojení k internetu, internet point; celý hotel je
klimatizovaný
sport a relaxace: bazén atypického tvaru o délce 25 m s dětským
bazénkem, lehátka a slunečníky, whirlpool na střeše hotelu,
fitness centrum, půjčovna jízdních kol; na pláži též plážový servis
(1 slunečník a 2 lehátka / pokoj) v ceně
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ obědy a večeře - bohatý bufet několika studených a teplých
předkrmů, 2x do týdne bufet, ostatní dny servírovaná hlavní jídla
s přílohou (3 až 5 druhů), bohatý salátový a zeleninový bufet,
dezerty; nápoje za poplatek
■ poznámka - obědy a večeře za příplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - 23 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Suite 2/3/4 balkon - 25 až 35 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou, balkon; možnost 3. a 4. pevného
lůžka; nově pokoje Suite M s přímým či Suite side sea s bočním
výhledem na moře a hydromasážní vanou (6. a 7. patro)
■ Standard 2 sea view 3p - 23 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; pokoj s výhledem
na moře (do 3. poschodí)
■ Standard 2 sea view 4 a 5p - 23 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; pokoj
s výhledem na moře (do 4. a 5. poschodí)
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, nápojová lednička (minibar)
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejluxusnějších hotelů, navíc
v roce po částečné rekonstrukci ■ ideální poloha přímo u pláže
a téměř v centru ■ střešní terasa s whirlpoolem a nádherným
výhledem na moře ■ zahradní terasa s výhledem na bazén
i moře ideální pro vychutnání bohaté snídaně i vynikající,
romantické večeře ■ naprosto profesionální personál ■ nově
vybudované pokoje Suite uspokojí i nejnáročnější klienty
■ aquapark Aquafollie 6km - možno využít místní dopravy autobusová zastávka „za rohem“ ■ krásné cyklostezky vhodné
pro malé i velké cyklisty i bruslaře ■ vyšší finanční náročnost, která
naprosto koresponduje s nabízenou kvalitou
délka pobytu: libovolně dlouhé týdenní pobyty

ITÁLIE

HOTEL MARIN

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 16 940 Kč / os. / 7 nocí
ANO
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

HOTEL ASTRO

★★★★

poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 100 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: výtah, recepce, restaurace, vnitřní a venkovní
bar, dětské hřiště, výtah, vyhrazené kryté parkoviště (cca 300 m),
dětské hřiště, wi-fi připojení k internetu; celý hotel je klimatizovaný
sport a relaxace: vyhřívaný bazén s gejzírem, vířivkou
a vodopádem, sluneční terasa s lehátky a slunečníky, wellness /
fitness centrum se saunou, tureckými lázněmi a masážemi,
půjčovna jízdních kol (2 hodiny denně zdarma); na pláži též plážový
servis (1 slunečník a 2 lehátka / pokoj) v ceně
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ obědy a večeře - tříchodové menu s výběrem z 2 variant
či bohatý bufet předkrmů, hlavních jídel, příloh (závisí na aktuálních
„covid“ nařízeních); bohatý salátový a zeleninový bufet, dezerty;
nápoje za poplatek
■ poznámka - obědy a večeře za příplatek

popis pokojů: ■ Standard 2+1 - balkon - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon; možnost 3. lůžka
formou skládací postele pro děti do 8 let; některé pokoje jsou
bezbariérové
■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se
sprchou, balkon; možnost 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče
či palandou
■ Standard 1 - balkon - pokoj s jedním lůžkem, sociální zařízení se
sprchou, balkon s výhledem na bazén
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, nápojová lednička (minibar), souprava pro přípravu
teplých nápojů
výhody a nevýhody: ■ příjemný venkovní bazén s vodopádem,
plážový servis na pláži zdarma ■ úžasná lokalita - kousek
od pláže a téměř v centru ■ čisté, romanticky zařízené pokoje
s balkony, některé s výhledem na bazén ■ wellness / fitness
centrum v ceně ■ rodinná atmosféra, vstřícný a profesionální
personál, vynikající kuchyně ■ krásné cyklostezky vhodné pro
malé i velké cyklisty i bruslaře přímo „pod okny“ (kolo k dispozici
zdarma) ■ aquapark Aquafollie 3,5 km - možno využít místní
dopravy - autobusová zastávka „za rohem“ ■ domácí mazlíčci
vítáni ■ vyšší finanční náročnost, která naprosto koresponduje
s nabízenou kvalitou
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 23.07.
a od 10.09., od 5 nocí v období od 23.07. do 06.08. a od 03.09.
do 10.09., od 7 nocí v období od 06.08. do 03.09.

REZERVUJTE IHNED

od 5 030 Kč / os. / 4 noci
ANO
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ZDARMA
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♣♣♣

poloha / pláž: Lignano - Riviera, pláž - 300 m, Lignano Sabbiadoro - 7 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, televizní
místnost, wi-fi připojení k internetu, výtah, dětské hřiště, střešní
terasa s lehátky, slunečníky, sprcha, venkovní terasa s posezením,
vyhrazené parkoviště (počet míst omezen), většina společných
prostor hotelu je klimatizovaná
sport a relaxace: bazén 15 x 8 m s pozvolna se svažujícím dnem,
lehátky a slunečníky, půjčovna jízdních kol
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ obědy a večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla
teplých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou a 3 dezertů, salátový
bufet, nápoje za poplatek
■ poznámka - obědy za příplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ Standard 3 - pokoj s manželskou postelí a 3. lůžko formou
přistýlky či gauče pro 1 osobu (o délce 170 cm)
■ Standard 4 - pokoj s manželskou postelí, 3. a 4. lůžko formou
palandy
■ poznámka - za příplatek lze objednat též prostornější pokoje
„comunicanti“ - 2 propojené pokoje až pro 5 osob; k dispozici jsou
též bezbariérové pokoje
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní, nově zrekonstruované
a vybavené pokoje ■ příjemný bazén s pozvolna se svažujícím
dnem od 1,2 - 1,7 m a sluneční terasa ■ české TV kanály,
česky hovořící personál ■ velmi zajímavé cenové podmínky
po celou sezónu ■ dítě zdarma až do 13 let, další dítě platí pouze
50 % (platí v období do 18.06. a od 28.08. do 11.09.) ■ vynikající
kuchyně ■ tenisové kurty poblíž, zábavní vodní park Acquasplash
pouhé 3 km (dostupný taktéž místním busem - zastávka přímo před
hotelem), 2 km golfové hřiště ■ příjemná rodinná atmosféra
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 11.06.
a od 03.09. s nájezdy ve středu, v pátek a v sobotu, od 4 nocí
v období od 11.06. do 02.07. a od 20.08. do 03.09. s nájezdy
ve středu, v pátek a v sobotu, od 6 nocí v období od 02.07.
do 20.08. s nájezdy v sobotu a v neděli

ITÁLIE

HOTEL OLD RIVER

OBSAH 4

3
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. 2.
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5 % do
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ITÁLIE
OBSAH 4

4

RESIDENCE SUNBEACH

♣♣♣♣

poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 0 m, centrum - 80 m
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovací stání / apartmán
(ne SUV, minibus)
popis apartmánů: ■ bilo 5 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchovým koutem, balkon; u typu bilo 5M - balkon s přímým
či bočním výhledem na moře
■ trilo 8 - 75 m² - 2 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchovým boxem, balkon, u typu trilo 8M balkon s přímým či bočním výhledem na moře

vybavenost apartmánů: klimatizace / topení, TV sat, wi-fi připojení
k internetu (1 přístroj), trezor, mikrovlnka, myčka, pračka, fén, kávovar
výhody a nevýhody: ■ moderně vybavené, nadstandardně
prostorné apartmány přímo u pláže ■ typy označené bilo
5M, trilo 8M s krásným výhledem na moře ■ vhodné i pro
náročnější klienty ■ v základním vybavení klimatizace, pračka
i myčka ■ v klidné zóně, přímo u známého mola Terrazza Mare
■ obchody, restaurace, pizzerie, butiky téměř „za rohem“
■ aquapark Aquasplash vzdálený 4,5 km a pohodlně dostupný
místním busem ■ několik vstupních schodů k výtahu je potřeno
bezbariérovou plošinou ■ chybějící bazén
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 noci v období do 04.06.
a od 11.09., minimálně 5 nocí s příjezdem od 01.06. do 04.06.;
minimálně 4 noci od 05.06. do 04.07.; pevně dané týdenní pobyty
od 7 nocí od / do neděle od 04.07. do 11.09.

REZERVUJTE IHNED

od 910 Kč / os. / 4 noci
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♣♣♣

poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 150 m, centrum - 0 m
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovací stání / apartmán
(ne SUV, minibus), některé apartmány mají kryté hlídané parkovací
stání cca 300 m vzdálené, prádelna
sport a relaxace: bazén 7 x 3 m a hloubkou 1,2 m, vybavený
3 bederními hydromasážními tryskami a krčním vodopádem,
relaxační zóna se nachází mezi 1. a 2. patrem a je dostupná pouze
pěšky (cca 20 schodů)

popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 40 až 45 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí a jedním samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou, balkon
■ trilo 6/7 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s jednou samostatnou či manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat, wi-fi připojení
k internetu (1 přístroj), trezor, mikrovlnka, fén, kávovar, pračka
a myčka; u ostatních typů pračka ve společné technické místnosti
výhody a nevýhody: ■ prestižní pětipatrová budova téměř u pláže
a v samém srdci Lignano Sabbiadoro ■ prostorné, moderní,
elegantní byty - včetně klimatizace, pračky i myčky ■ obchody,
restaurace, pizzerie, butiky přímo pod okny ■ aquapark
Aquasplash vzdálený 4,9 km a pohodlně dostupný místním busem
■ malý bazén
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 noci v období do 04.06.
a od 10.09., minimálně 5 nocí s příjezdem od 01.06. do 04.06.;
minimálně 4 noci od 05.06. do 03.07.; pevně dané týdenní pobyty
od 7 nocí od / do neděle od 03.07. do 10.09.

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM FIORE

OBSAH 4

5

REZERVUJTE IHNED
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ITÁLIE
OBSAH 4

6

RESIDENCE VERDE

♣♣♣♣

poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 50 m, centrum - 0 m
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovací stání / apartmán
(ne SUV, minibus)
popis apartmánů: ■ mono 2 - 22 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon (1. - 4. patro)
■ bilo 3/4 - 30 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon; (1. - 4. patro)

■ trilo 6 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
dvěmi samostatnými postelemi, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchovým
boxem, balkon (1. - 4. patro)
■ trilo 6M - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými postelemi, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a gaučem pro 2 osoby, 2 sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem do laguny (5. - 7. patro)
vybavenost apartmánů: klimatizace*, u typu trilo 6M v ceně,
TV sat., wi-fi připojení k internetu (1 přístroj), trezor, mikrovlnka, fén,
kávovar, pračka a myčka u typu trilo 6M; u ostatních typů pračka
ve společné technické místnosti
výhody a nevýhody: ■ moderní sedmipatrová budova téměř
u pláže, přímo v centru ■ v 1. - 4. patře apartmány kompletně
zrekonstruované ■ apartmány v 5. - 7. patře nově postavené, mají
moderní a elegantní vybavení - včetně klimatizace, pračky
i myčky ■ obchody, restaurace, pizzerie, butiky téměř pod okny
■ aquapark Aquasplash vzdálený 4,9 km a pohodlně dostupný
místním busem ■ psí pláž 500 m ■ chybějící bazén
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 noci v období do 04.06.
a od 11.09., minimálně 5 nocí s příjezdem od 01.06. do 04.06.;
minimálně 4 noci od 05.06. do 03.07., typ trilo 6M do 04.07.; pevně
dané týdenní pobyty od 7 nocí od / do soboty od 03.07. do 10.09.,
typ trilo 6M od / do neděle od 04.07. do 11.09.

REZERVUJTE IHNED

od 1 670 Kč / os. / 7 nocí
NE
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poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 0 m, centrum - 0 m
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ trilo 5/6 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s 1 či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon zpravidla s výhledem na moře
■ bilo 4 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon zpravidla s výhledem na moře

♣♣♣

vybavenost apartmánů: klimatizace*, ložní prádlo, TV, zpravidla
trezor a mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ jedinečná poloha přímo u pláže, zároveň
v centru ■ krásný výhled ■ obchody, restaurace, pizzerie,
diskotéky - vše na dosah ■ v bezprostřední blízkosti známého
mola s restaurací Terrazza Mare ■ aquapark Aquasplash 4,5 km pohodlně dostupný i místním busem ■ chybějící bazén
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v obdobích
od 24.04. do 04.06. a od 10.09. do 26.09., ostatní termíny pevně
dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM SPIAGGIA

OBSAH 4

7

REZERVUJTE IHNED

od 1 000 Kč / os. / 4 noci
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ITÁLIE
OBSAH 4

8

APARTMÁNOVÝ DŮM MARE

♣♣♣

poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 150 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovací stání / apartmán
(vzdálené cca 100 m)
popis apartmánů: ■ trilo 7 - přízemí se samostatným
vstupem: 1 ložnice s manželskou postelí a jedním samostatným
lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými postelemi, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchovým boxem
■ trilo 8 - 2 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchovým boxem, balkon

vybavenost apartmánů: klimatizace / topení, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, trezor, mikrovlnka, myčka, pračka, fén, kávovar
výhody a nevýhody: ■ hezké, moderně vybavené apartmány
včetně myčky, pračky, elektrických rolet i klimatizace ■ velká
lednička se samostatným mrazákem samozřejmostí ■ prostorné
balkony ■ jen pár kroků od pláže, v samém centru městečka
■ obchody, restaurace, pizzerie, butiky téměř pod okny
■ aquapark Aquasplash vzdálený 4,3 km a pohodlně dostupný
místním busem ■ chybějící bazén
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 noci v období do 04.06.
a od 11.09., minimálně 5 nocí s příjezdem od 01.06. do 04.06.;
minimálně 4 noci od 05.06. do 04.07.; pevně dané týdenní pobyty
od 7 nocí od / do neděle od 04.07. do 11.09.

REZERVUJTE IHNED

od 964 Kč / os. / 4 noci
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♣♣♣

upřesnění: tři čtyřpodlažní residence v přízemí s obchody a obchůdky
poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 200 m, centrum - 300 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán (další parkování v okolí)
popis apartmánů: ■ mono 3/4 - 30 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro 1 až 2 osoby, částečně
oddělená manželská postel, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 3/4 - 34 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon

vybavenost apartmánů: TV sat.
výhody a nevýhody: ■ pláž i centrum jen pár kroků přesto
však v klidné zóně ■ část apartmánů s fantastickým výhledem
■ pro milovníky sportovních lodí přímo u residence krásný přístav
■ ubytování vhodné pro klienty cestující se svými domácími
mazlíčky bez jakýchkoliv poplatků ■ navíc psí pláž „za rohem“
■ aquapark Aquasplash 4 km pohodlně dostupný místním
autobusem ■ apartmán typu mono vhodnější maximálně pro
3 dospělé osoby
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v obdobích
od 24.04. do 04.06. a od 10.09. do 26.09., ostatní termíny pevně
dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE OLIMPO

OBSAH 4

9

REZERVUJTE IHNED

od 1 120 Kč / os. / 4 noci
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ITÁLIE
OBSAH 4

10

VILLA CARINZIA

♣♣♣

poloha / pláž: Lignano / Sabbiadoro, pláž - 300 m, centrum - 30 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ bilo 5 - 29 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, společný
balkon pro více apartmánů se vstupem ze společných prostor

■ trilo 5 - 40 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
s vanou, terasa; apartmán se umístěn v přízemí
■ trilo 6 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem, sociální zařízení, společný balkon pro více
apartmánů se vstupem ze společných prostor
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV
výhody a nevýhody: ■ hezké apartmány kousek od pláže, téměř
v centru a navíc v klidné zóně ■ vhodné jak pro rodiny s dětmi,
tak starší klienty i mladé páry - každý si zde přijde na své
■ klimatizace v ceně ■ vhodné i pro větší počet klientů, kteří
chtějí být „pod jednou střechou“ ■ aquapark Aquasplash vzdálený
4,5 km a pohodlně dostupný místním busem ■ chybějící výtah
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v obdobích
od 24.04. do 04.06. a od 10.09. do 26.09., ostatní termíny pevně
dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 715 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

LIGNANO

300 m

32

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

upřesnění: prostorný komplex skládající se ze 13 budov umně
zasazených do zeleně přímo u soukromé pláže o délce 1100 m
poloha / pláž: Lidnano Sabbiadoro, pláž - 0 m
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu,
restaurace s obsluhou či se self-service = s bufetovým způsobem,
kongresový a koncertní sál*, prádelna*, bar, dětské hřiště, zahrada,
animační programy, parkoviště, minimarket
sport a relaxace: 2 venkovní bazény s lehátky a slunečníky,
aquapark, vnitřní semi-olympijský* a olympijský bazén* (oba
vyhřívané), plážový servis (slunečník a 2 lehátka / pokoj) na pláž,
posilovna*, 12 kurtů na plážový volejbal, tenis, stolní tenis, fotbalové
hřiště, 3 hřiště na malou kopanou, sálový hokej, venkovní i vnitřní*
hřiště na basketbal, házenou či volejbal, lukostřelba*, vodní sporty*,
půjčovna jízdních kol*

♣♣♣

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ obědy a večeře u pokojů Standard 2/7 - formou bufetu
studených předkrmů, 3 až 4 hlavních jídel, příloh, dezertů, ovoce,
sýrů, nápoje za poplatek
■ obědy a večeře u pokojů Premium 2/5 - formou servírovaného
menu s výběrem zejména teplých předkrmů, z několika hlavních
jídel, příloh a dezerty, salátový bufet, nápoje za poplatek
■ poznámka - obědy a večeře za příplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/7 - ložnice s manželskou postelí,
nebo 2 až 7 samostatnými lůžky, z toho možnost 1 palandy, sociální
zařízení, zřídka balkon
■ Premium 2/5 - ložnice s manž. postelí, nebo 2 až 5 samostatnými
lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon či terasa
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ unikátní areál s velkým množstvím kurtů,
hřišť (volejbalových, tenisových, basketbalových, fotbalových,
…) rozlehlou zahradou, krásnými venkovními i vnitřními
(olympijský i semi) bazény, soukromou pláží dlouhou víc než
1 km ■ vstup do akvaparku i plážový servis samozřejmě zahrnut
v ceně ■ vnitřní víceúčelová sportovní hala i posilovna možná
i k pronájmu ■ bohaté snídaně ■ pokoje „standard“ jednoduše
avšak účelově zařízené, vhodné pro skupiny studentů, sportovců
a početnější rodiny ■ pokoje „premium“ vhodné pro rodiny
a skupiny dospělých ■ speciální ceny pro skupiny na vyžádání
■ vhodné pro osoby s tělesným handicapem ■ celoroční provoz
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 03.07.
a od 21.08., od 5 nocí v období od 03.07. do 21.08.

ITÁLIE

RESORT BELLA ITALIA EFA SPORT & FAMILY

OBSAH 4

11

*
SLEVA
8. 2.

2
10 % do
28. 2.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 856 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BB

NE

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz

LIGNANO

0m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

33

ITÁLIE

BIBIONE

1 990 Kč / os.
100 km TERST
30 km PORTOGRUARO

65 km AQUILEIA
10 km LIGNANO 75 km GRADO

110 km
TREVISO

BIBIONE

CAORLE 45 km

JESOLO
19 km

MESTRE 95 km

OBSAH 4

BENÁTKY 105 km
VERONA 210 km
CHIOGGIA 140 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 760 km, Brno 670 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd Latisana, Bibione
MOŘE A PLÁŽE
jsou vytěsněny až do zcela okrajových částí letoviska, ale ležet
zdarma je povoleno i v části širokého úseku mezi mořem a první
řadou slunečníků pláží soukromých. Pro použití slunečníků a lehátek
vlastních je pak vymezen prostor za řadami slunečníků placených.
Pláž je každodenně precizně udržována, k dispozici jsou sprchy
a WC, hřiště pro plážový volejbal a fotbal, půjčovny vodních šlapadel
i dětské atrakce v podobě houpaček, prolézaček atd. Bibione se
pyšní též několika oceněními „modrou vlajkou“, které je udělováno
mezinárodní neziskovou organizací Nadace pro ekologickou výchovu
(FEE) za čistotu pláží.

Místní moře je čisté, u břehu však může být, pokud vítr zvlní
hladinu, zkaleno zvířeným pískem. Po převážnou většinu roku je
i zcela klidné, není však vhodné pro potápění a nežijí v něm krom
občasných medúz žádní nebezpeční živočichové. Pláž je tvořena
výhradně velmi jemným světlým pískem, je dlouhá 11 kilometrů
a místy široká až 200 metrů, i v nejužších místech však okolo
100 metrů. Vyhlášená je zejména díky pozvolnému a bezpečnému
vstupu do moře, absolutně ideální je především pro malé děti,
zdravotně postižené a neplavce. Pláž je jak veřejná, tak i soukromá,
za poplatek si lze pronajmout plážový servis. Neplacené volné pláže
BENEFITY
jedno z nejznámějších a nejoblíbenějších italských letovisek
populární středisko neustále zkvalitňující své služby
■ infrastruktura uspokojující potřeby náročných rekreantů
■ nejširší možnosti vyžití pro děti i dospělé od rána do noci
■ četné obchody, výběr restaurací s typickou italskou
i mezinárodní kuchyní, bary, široké sportovní zázemí, lunapark
■ nesmírně pestrá škála variant apartmánového ubytování
■ kapacita hotelů i residencí v řádu desítek tisíc lůžek
■ dlouhé široké písečné pláže s pozvolným vstupem do vody
■ prostředí plné zeleně, ráj bruslařů a cykloturistů
■ ideální výchozí bod pro výlety za poznáním okolních měst
■ poloha na severním pobřeží Jadranu, tedy blízko z ČR
■
■

E

VIA BASELEGH

VIA POLA

LIDO DEL SOLE

VIA VAL GRANDE

VIA NETTUNO

BIBIONE CENTRUM

TEA

VIA PROCIONE

VIA LIRA

VIA REGOLO

VIA DEL CIGNO

VIA MARTE

34 32
29 2
1 19
P. LE ZENITH

CORSO DEL SOLE

VIA POLLUCE

VIA CASSIOPEA

VIA ALCIONE

28 8
3 25
23 33
VIA DELLA LUNA 18

LAT

VIA SATURNO

VIA GIOVE

P.ZZA ORIONE

VIA COSTELLAZIONI

VIA

VIA URANO

VIA PERSEO

VIA DEI PIANETI

VIA ORSA MAGGIORE

VIA ANDROMEDA

20

VIA TAIGETE

VIA PLEIONE

VIA ORSA MINORE

30 10 26 26

VIA PLUTONE

VIA STELLA SIRIO

VIA AURIGA

VIA MAIA

VIA ELETTRA

VIA AURORA

VIA PARENZO

VIA DELFINO

CORSO DEL SOLE

VIA EGERIA

VIA ANDROMEDA

VIA MIRA

VIA ANTARES

VIA FENICE

VIA MAIA
VIA ATLANTE

VIA PIRANO

VIA CENTAURO
VIA STELLA POLARE

31
VIA FIRMAMENTO

VIA PEGASO
VIA ERCOLE

VIA DEL SAGITTARIO

VIA DELLO ZODIACO

VIA DELLīACOUARIO

VIA REGHENA

VIA DEL LEONE
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CORSO EUROPA

VIA VEGA

35

VIA ORSA MAGGIORE

VIA EOLO

BIBIONE TERME

21

VIA DELLE COMETE

VIA AQUILA

LUNAPARK

VIA LIBECCIO

VIA PUCCINI
VIALE ITALIA

VIA DELLA BILANCIA

VIA ARIETE

27
12 24

VIA GEMELLI

VIALE DELLA SERENISSIMA

VIA DELLE COLONIE

VIA METEORE

22
4

VIALE PARCO DEI PINI

VIA ORSA MAGGIORE

VIA ARGO

VIA DELLE NEBULOSE

7

VIA SATELLITI

VIA MASCAGNI

VIA VIVALDI
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VIA ASTRALE

OR

VIA CORM

VIA DEL SAGITTARIO

VIA TIMAVO

RRE

VIA TO

DRA

OR
VIA CORM

VIA CROCE DEL SUD

VIA STELLA

VIA BRENTA

VIA SILE

VIA NONC

VIA NATISONE

VIA LE

ELLO

NO

VIA DEGA

VIA CASTORE

VIA IU

DRIO

VIA BABENE
VIA ORTI
VIA ALFA

VIA TERRA

VIA VENERE

VIA MERCURIO

LIDO DEI PINI

17

17 17 17

★★★★

poloha / pláž: Bibione - Lido dei Pini, centrum - 200 m, pláž - 50 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, vnitřní bar, venkovní
snack bar, dětské hřiště, dětská herna s videohrami, dětský koutek,
další společenské prostory, animační programy (od 04.06. do 11.09.)
a miniklub v italském, německém či anglickém jazyce, internet
point, wi-fi připojení k internetu, výtah, garážová či venkovní stání;
služba nabíjení pro elektrická auta, převážná většina společných
prostor hotelu je klimatizovaná; případný transfer z / na letiště
v Benátkách*
sport a relaxace: vyhřívaný venkovní bazén na střeše hotelu 60 m²
s dětským bazénkem, vířivka (1 vstup zdarma, další za poplatek),
sluneční terasa s lehátky a slunečníky (v případě nepřízně počasí
krytá), wellness centrum (posilovna, relaxační koutek s lehátky;
solárium*, masáže* a široká nabídka kosmetických služeb*
a zdravotních kúr*, zdarma k dispozici též některé nápoje), plážový
servis na pláži v ceně (altán se dvěma křesílky, lehátkem a stolkem);
půjčovna jízdních kol pro děti i dospělé
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ obědy a večeře - formou bohatých švédských stolů (studené
i teplé předkrmy, 3 až 5 hlavních jídel s přílohou), široká nabídka
zeleniny, ovoce, dezertů atd., minerální voda; ostatní nápoje
za poplatek
■ poznámka - obědy a večeře za příplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - 12 až 14 m² - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se
sprchou, balkon; 3. lůžko formou přistýlky
■ Standard 3/4 Family Junior suite - 20 až 25 m² - pokoj
s manželskou postelí a 1 či 2 samostatnými lůžky či palandou,
sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, wi-fi připojení k internetu, LCD
TV sat., telefon, trezor, fén, nápojová lednička (minibar); u pokojů
Family Junior Suite - župan, pantofle a plážová taška
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejlepších hotelů s označením
Family Hotel v Bibione ■ nedávno zrekonstruovaný ■ naprosto
dokonalý bazén, vířivka, sluneční terasa na střeše (v případě
nepřízně počasí vše kryté) s bezkonkurenčně nádherným
výhledem na moře ■ fantastická poloha téměř u vyhrazené
pláže a přitom jen pár kroků od centra ■ zcela ojediněle široká
vybavenost, kvalitní pokoje několika typů, vynikající kuchyně
■ některé pokoje jsou bezbariérové ■ k dispozici i pokoje
pro rodiny s větším nárokem na soukromí (2 propojené)
■ apartmány s vlastní kuchyňkou pro maximální komfort
■ game zone pro teenagery, dětský koutek pro ty úplně nejmenší
■ maximálně profesionální personál a mnoho dalšího ■ a s tím
i logicky vyšší finanční náročnost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

ITÁLIE

HOTEL AMBASSADOR

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 3.
4 % do

REZERVUJTE IHNED

od 9 450 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BB

NE

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz
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50 m
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HOTEL AMBURGO

★★★S

poloha / pláž: Bibione - Lido dei Pini, centrum - 300 m, pláž - 200 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, vinotéka, dětský
koutek, další společenské prostory, dětská herna, animační
programy pro děti od 3 let 6 dní ze 7 (cca od 04.06. do 10.09.)
v italském, německém a anglickém jazyce, wi-fi připojení
k internetu, výtah, parkovací stání; převážná většina společných
prostor hotelu je klimatizovaná; případný transfer z / na letiště
v Benátkách*
sport a relaxace: vyhřívaný venkovní bazén na střeše hotelu
13 x 7 m s dětským bazénkem, vířivka, sluneční terasa s lehátky
a slunečníky, fitness (sauna, bio sauna), půjčovna jízdních kol

stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ obědy a večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla
teplých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou, formou bufetu široká
nabídka zeleniny, ovoce a dezertů atd.; nápoje za poplatek
■ poznámka - obědy jsou za příplatek; jednou týdně gala večeře;
2 dny v týdnu odpolední svačinka; v ceně welcome drink
popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - 18 až 20 m² - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se
sprchou, balkon; případně 3. lůžko formou rozkládacího gauče pro
1 osobu (pro děti do 12 let)
■ Standard 3/4/5 Junior Suite - 25 m² - obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, pokoj s manželskou postelí propojený s pokojem
se 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace / topení, LCD TV sat., wi-fi
připojení k internetu, telefon, trezor, fén, nápojová lednička (minibar)
výhody a nevýhody: ■ skvělá poloha u vyhrazené pláže a přitom
jen pár kroků od centra ■ z velké části zrekonstruovaný hotel
■ krásný bazén, příjemná vířivka, sluneční terasa na střeše
s výhledem na moře ■ na 3. lůžku děti do 5 let zdarma ■ pro
zpříjemnění odpoledne je k dispozici malé občerstvení, snack
■ některé pokoje jsou bezbariérové ■ k dispozici i pokoje pro
rodiny s větším nárokem na soukromí (2 propojené pokoje
se 2 koupelnami) ■ dětský koutek pro ty úplně nejmenší
■ maximálně profesionální personál a mnoho dalšího ■ vyšší
finanční náročnost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

SLEVA
. 3.

31
4 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 5 910 Kč / os. / 3 noci
ANO

HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz
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poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, vnitřní
a venkovní bar, wi-fi připojení k internetu, televizní místnost, výtah,
vyhrazené parkoviště, půjčovna jízdních kol; většina společných
prostor hotelu je klimatizovaná
sport a relaxace: na pláži plážový servis (1 slunečník, lehátko
a plážové křeslo / pokoj) v ceně

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
popis pokojů: ■ Classic 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
možnost 3.lůžka
■ Comfort 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
možnost 3. lůžka
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., trezor, fén; pokoje
„Comfort“ jsou zrekonstruované a nově vybavené
výhody a nevýhody: ■ příjemný rodinný hotel pouhé 2 minuty
od pláže ■ zrekonstruované koupelny v pokoji komfort ■ zdarma
půjčení kol ■ nákupní centrum i pěší kolonáda téměř pod okny
■ pro danou oblast vynikající cenové podmínky ■ příjemná
rodinná atmosféra ■ cyklostezka pro malé i velké cyklisty
i bruslaře téměř pod okny ■ chybějící bazén
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 06.08.
a od 03.09., od 4 nocí v období od 27.8. do 03.09., pevně dané
týdenní pobyty v období od 06.08. do 27.08. od / do soboty

ITÁLIE

GARNI HOTEL LOSANNA

OBSAH 4

3

SLEVA

31. 1.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 240 Kč / os. / 3 noci
NE

BB

NE

ZDARMA
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150 m
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4

VILLAGGIO CAMPIELLO DEL SOLE

upřesnění: rozlehlý komplex třípodlažních řadových vilek
s bazénem zasazený do zeleně v první linii od pláže
poloha / pláž: Bibione - Lido del Sole, pláž - 30 m, centrum - 1,7 km
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, sociální zařízení,
sprchy a kabiny na převlékání (šatny), 1 vyhrazené garážové
parkovací stání / apartmán (další v blízkosti)
sport a relaxace: 2 bazény pro dospělé, dětský bazén, sluneční
terasa s lehátky; na pláži též plážový servis (1 slunečník, lehátko
a plážové křeslo / apartmán) v ceně

♣♣♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 až 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se
sprchou, terasa s předzahrádkou či balkon
■ trilo 5 - 45 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, terasa
s předzahrádkou či balkon
■ trilo 6 - 45 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, terasa
s předzahrádkou či balkon; některé apartmány jsou dvoupodlažní,
kdy v 1. patře je obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou; ve 2. patře pak
obě ložnice a sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apt.: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, mikrovlnka, venkovní krb, zpravidla myčka nádobí, pračka
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejlepších a klienty
nejoblíbenějších komplexů v Bibione ■ dokonalá poloha
vzhledem k pláži ■ velmi vkusně, pohodlně vybavené apartmány,
které poskytují maximální komfort ■ nadstandardně velká zahrada,
krásné bazény nejen pro dospělé ■ téměř kompletní vybavenost
apartmánů ■ klimatizace, wi-fi připojení k internetu i plážový
servis v ceně ■ u bazénu sprchy, šatny i sociální zařízení pro
maximální pohodlí ■ ekonomicky nejnáročnější ubytování v naší
nabídce Bibione, které ovšem odpovídá předkládané kvalitě
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
. 1.

31
7 % do
31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 022 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BIBIONE

30 m
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upřesnění: komplex 68 dvoupodlažních a jednopodlažních řadových
vilek, plocha 7 000 m² zeleně, bazénového areálu a dětského hřiště
poloha / pláž: Bibione - Terme, centrum - 250 m, pláž - 550 m
vybavenost a služby: rozlehlá zahrada, dětské hřiště, barbecue,
animační programy v italském, německém a anglickém jazyce, wi-fi
připojení k internetu, vyhrazené kryté parkovací stání / apartmán
(další parkování mimo areál v blízkosti), prádelna, žehlící prkno
a žehlička; jednou týdně pizza party pro děti
sport a relaxace: bazén cca 30 x 12 m s velkou vířivkou,
lehátky a slunečníky, dětský bazének, na pláži též plážový servis
(1 slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán) v ceně; u bazénu
malý fitness s rotopedy; půjčovna kol*

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, terasa
a předzahrádka
■ trilo 5/6 - 78 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení (jen umyvadlo
a toaleta), terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat.s českými kanály,
trezor, mikrovlnka, varná konvice, kávovar, fén, moskytiéra
výhody a nevýhody: ■ velmi pozitivně hodnocený vilkový
komplex i nejnáročnějšími klienty ■ téměř kompletní vybavenost
apartmánů včetně wi-fi připojení k internetu, plážového servisu
a závěrečného úklidu v ceně a jako třešnička na dortu české
TV kanály ■ apartmány typu bilo se nachází výhradně v přízemí
■ ideál pro rodiny s dětmi i pro tělesně hendikepované osoby
■ část areálu pokrývá piniový háj, který vytváří přirozený stín
■ finančně náročnější ubytování, avšak jedno z nejlevnějších
obdobné kvality
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

VILLAGGIO CA’ DEL PINO

OBSAH 4

5

SLEVA

31. 1.
5 % do
31. 3.
3 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 638 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz
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OBSAH 4

6

VILLAGGIO EVANIKE

♣♣♣♣♣

upřesnění: komplex třípodlažních řadových vilek s bazénem
poloha / pláž: Bibione - Terme, pláž - 600 m
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, 3x týdně animační
programy v italském, německém a anglickém jazyce (negarantováno
v nízké sezóně), 1 vyhrazené garážové parkovací stání / apartmán
(další za poplatek či bezplatné parkování mimo areál v blízkosti)
sport a relaxace: bazén cca 400 m² s postupně se svažujícím
dětským bazénem (cca 200 m²), vířivkou (cca 100 m²), skluzavkou
a lehátky

popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 30 až 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, terasa s předzahrádkou; apartmány
orientované na bazén označeny typologií bilo 5 - bazén
■ trilo 6 - 45 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, 1 malá ložnice s 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, terasa s předzahrádkou;
apartmány orientované na bazén označeny typologií trilo 6 - bazén
■ quadrilo 8 - 70 až 85 m² 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, 1 malá ložnice s 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou, 2x balkon; 2. patro (podkrovní):
1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, zpravidla
další sociální zařízení se sprchou; apartmány orientované na bazén
označeny typologií quadrilo 8 - bazén
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, trezor, mikrovlnka, zpravidla varná konvice, myčka
nádobí, pračka, venkovní krb
výhody a nevýhody: ■ pro danou oblast jedno z nejluxusnějších
ubytování apartmánového typu ■ nadstandardně velký bazén
nejen pro dospělé, ale i pro děti ■ velmi oblíbená klouzačka
i dětské hřiště ■ téměř kompletní vybavenost apartmánů včetně
myčky a pračky ■ aquapark Aquasplash 10 km ■ ekonomicky
nejnáročnější ubytování v naší nabídce Bibione
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v obdobích
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od 7 nocí
v obdobích od 02.07. do 10.09. od / do soboty

SLEVA

31. 3.
7 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 070 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BIBIONE

600 m
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upřesnění: komplex dvoupodlažních řadových vilek s bazénem
poloha / pláž: Bibione - Terme, pláž - 500 m (k dopravě na / z pláže
je k dispozici též lokální kyvadlový „shutle“ bus zdarma)
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu*, dětské hřiště,
1 vyhrazené garážové či kryté venkovní parkovací stání / apartmán
(další za poplatek či bezplatné parkování mimo areál v blízkosti)
sport a relaxace: bazén atypického tvaru s dětským bazénkem,
vířivka, lehátka

popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 30 až 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, terasa s předzahrádkou
■ trilo 6 - 45 až 50 m² -1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice s 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, 2 sociální zařízení se sprchou, 2 balkony (jeden s krbem);
apartmán se nachází v 1. patře
■ quadrilo 8 - 50 až 55 m² - 1. patro: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení, 2 balkony (jeden s krbem); podkroví: 1 ložnice
s manželskou postelí (nemá dělící stěny) a sociální zařízení
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, pračka,
mikrovlnka, venkovní krb vždy u typu trilo 6 a u typu bilo 5
výhody a nevýhody: ■ jeden z luxusnějších vilkových komplexů
s bazénem v Bibione ■ pro maximální relaxaci k dispozici
úžasná vířivka ■ komfortní apartmány, typ bilo s krásnou
předzahrádkou ■ typy trilo 6 a quadrilo 8 s prostornými balkóny
a krbem ■ téměř kompletní vybavenost apartmánů, klimatizace
v ceně samozřejmostí ■ jedno z ekonomicky nejnáročnějších
ubytování v naší nabídce Bibione
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

ITÁLIE

VILLAGGIO TULIPANO

OBSAH 4

7

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 671 Kč / os. / 7 nocí
ANO
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ITÁLIE
OBSAH 4

8

RESIDENCE TORRE DI NOÉ

♣♣♣♣

upřesnění: devítipodlažní residence s bazénem a dalším zázemí
včetně zeleně
poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 180 m
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, animační program
v italském, německém a anglickém jazyce, zahrada, prádelna;
1 vyhrazené garážové parkovací stání / apartmán (další parkování
mimo areál)
sport a relaxace: bazén 10 x 5 m s dětským bazénkem, lehátky
a slunečníky, dětský koutek; na pláži plážový servis (1 slunečník,
lehátko a plážové křeslo / apartmán) v ceně

popis apartmánů: ■ trilo 6 - 53 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“)
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, mikrovlnka, elektrický kávovar
výhody a nevýhody: ■ luxusní ubytování s bazénem v centru
Bibione ■ pláž i obchodní centrum téměř pod okny ■ plážový
servis i klimatizace v ceně ■ moderně vybavené a zařízené
apartmány ■ k dispozici zdarma pračka a wi-fi připojení k internetu
■ jedno z finančně náročnějších ubytování v Bibione; cena ovšem
koresponduje s předkládanou kvalitou
délka pobytu: minimálně 7 nocí / po celou sezónu

SLEVA
. 3.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 548 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

BIBIONE

180 m
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♣♣♣♣♣

upřesnění: několikapodlažní residence s 22 apartmány a bazénem
a 3.000 m² rozlehlou zahradou
poloha / pláž: Bibione - Lido del Sole, centrum - 1 km, pláž - 100 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán (další parkování v blízkosti), wi-fi připojení k internetu,
prádelna, ruční myčka auta*, půjčovna kol* (1 kolo / apartmán
zdarma)

sport a relaxace: bazén 12 x 6 m, sluneční terasa s lehátky;
na pláži též plážový servis (1 slunečník, lehátko a plážové křeslo /
apartmán) v ceně
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se
sprchou, terasa
■ trilo 6 - 50 až 58 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s palandou a jedním samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení s vanou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, mikrovlnka,
kávovar
výhody a nevýhody: ■ téměř u pláže a zároveň v záplavě
zeleně ■ moderně vybavené apartmány ■ i plážový servis v ceně
■ apartmány typu trilo s krásnou terasou o velikosti 25 m²
a navíc se sociálním zařízením po rekonstrukci ■ jeden
z nejoblíbenější komplexů v Bibione ■ ideální volba pro všechny,
kteří chtějí maximální pohodlí ■ cyklostezka pro malé i velké cyklisty
a bruslaře téměř pod okny ■ větší vzdálenost od rušného centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE ANNAMARIA

OBSAH 4

9

SLEVA

31. 1.
7 % do
31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 672 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz
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100 m
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ITÁLIE
OBSAH 4

10

RESIDENCE GABBIANO

♣♣♣

poloha / pláž: Bibione, pláž - 200 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní parkovací
stání / apartmán (další parkování ve vzdálenosti cca 300 m)
sport a relaxace: bazén 10 x 6 m²
popis apartmánů: ■ trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon

■ trilo 6 AC - 45 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ
„šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace (jen u „trilo 6 AC“), TV, trezor
výhody a nevýhody: ■ cenově velmi zajímavé ubytování
s bazénem „pod okny“ a centrem i pláží „za rohem“ ■ každý
apartmán disponuje prostorným balkonem ■ apartmány
„trilo 6 AC“ navíc vybaveny klimatizací ■ kapacita vhodná i pro
klienty s malými dětmi ■ jednodušší vybavení, avšak plně funkční
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v obdobích
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty v období
od 02.07. do 10.09.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 852 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

BIBIONE

200 m
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♣♣♣

poloha / pláž: Bibione - centrum, centrum - 200 m, pláž - 0 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní parkovací
stání / apartmán (další parkování ve vzdálenosti cca 300 m)
sport a relaxace: bazén atypického tvaru s dětským bazénkem
popis apartmánů: ■ mono 4 / mono 4 AC / mono 4 AC° 20 až 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími
gauči (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon

bilo 6 / bilo 6 AC / bilo 6 AC° - 30 až 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 6 AC / trilo 7 AC - 40 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice s 1 nebo
2 samostatnými lůžky a palandou či palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ
„šuplík“) pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace (u apartmánů „mono 4AC /
mono 4 AC°; bilo 6 AC / bilo 6 AC° a trilo 6 AC / trilo 7 AC již
v ceně), TV, wi-fi připojení k internetu, trezor, zřídka mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ zcela ojedinělá kapacita v podobě
apartmánového ubytování s bazénem, pláží a centrem „pod
okny“ ■ zdarma wi-fi připojení k internetu ■ všechny byty
s bočním výhledem na moře ■ nově k dispozici i apartmány typu
trilo ■ v roce 2022 po částečné rekonstrukci - s novou fasádou
i balkóny ■ kapacita vhodná i pro klienty s malými dětmi i hůře
se pohybující klienty ■ menší prostornost bytů ■ vyšší cenová
náročnost taktéž jako daň za výše zmíněnou unikátnost polohy
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.
■

ITÁLIE

RESIDENCE ITACA

OBSAH 4

11

SLEVA

31. 3.
8 % do

REZERVUJTE IHNED

od 545 Kč / os. / 3 noci
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz
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ITÁLIE
OBSAH 4

12

RESIDENCE DELLE TERME

♣♣♣♣

poloha / pláž: Bibione - Terme, pláž - 150 m
vybavenost a služby: dětské hřiště, rozlehlá zahrada, 7x výtah,
wi-fi připojení k internetu*, 1 vyhrazené venkovní či kryté parkovací
stání / apartmán (další parkování ve vzdálenosti cca 300 m)
sport a relaxace: 2 střešní terasy se 3 bazény (pro dospělé,
nezkušené a děti) a lehátky

popis apartmánů: ■ trilo 6/7 - 50 m² 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou, v některých případech 2 sociální zařízení, balkon
■ bilo 5 / bilo 5° / bilo 5°° - 35 m² 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon; typ bilo 5° i bilo 5°° má kryté parkovací stání
vybavenost apartmánů: klimatizace, topení, TV sat., trezor,
zpravidla mikrovlnná trouba a pračka
výhody a nevýhody: ■ moderní residence se zcela unikátní
polohou , téměř u pláže, centra i termálních lázní ■ střešní
terasa nejen s bazénem, ale i s okouzlujícím výhledem na moře,
borovicový les, lagunu, termální lázně i město ■ celá residence je
řešena bezbariérově, včetně apartmánů ■ celý areál je oplocen,
pláž dosažitelná dvěma pohodlnými cestami pro pěší uprostřed
zeleně ■ vyšší ceny korespondují s předkládanou kvalitou
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v období od 02.07. do 10.09.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 570 Kč / os. / 3 noci
ANO

BS

INFO

PŘÍPLATEK

INFO
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♣♣♣♣

upřesnění: dva sousední komplexy, každý sestávající
z 5 dvoupodlažních vil (dvoupodlažní apartmány; označení „V“),
4 třípodlažních residencí (jednopodlažní apartmány), bazénového
areálu a dalšího zázemí včetně spousty zeleně
poloha / pláž: Bibione - Lido del Sole, centrum - 1 km, pláž - 600 m
vybavenost a služby: rozlehlá zahrada, dětské hřiště, wi-fi
připojení k internetu v okolí recepce zdarma, barbecue, výtah (jen
u residencí), 1 vyhrazené venkovní či garážové parkovací stání /
apartmán (další parkování přímo před areálem), prádelna*
sport a relaxace: bazén 22,5 x 12,5 m s velkou vířivkou, lehátky
a slunečníky, dětský bazének
popis apartmánů: ■ bilo 5V - 45 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 7 - 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa či předzahrádka zpravidla
s terasou (v ceníku označení trilo 7Z)

■ trilo 7V - 60 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa a předzahrádka; 1. patro:
1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 5 / bilo 5+ / bilo 5 R - 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon či terasa či předzahrádka zpravidla s terasou
(v ceníku označení bilo 5Z)
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., zpravidla trezor,
zřídka fén; typ bilo 5+ pračka
výhody a nevýhody: ■ moderní rekreační komplex v záplavě
zeleně ■ nadstandardně prostorné a kvalitně vybavené
apartmány včetně klimatizace ■ wi-fi připojení k internetu
■ bazény pro děti i dospělé, barbecue, pračka a další zázemí
■ dále od centra, ale jen pár minut od pláže ■ možnost
zkrácených pobytů ■ aquapark Aquasplash 10 km ■ cyklistické
trasy pro velké i malé cyklisty i bruslaře ■ nadmíru zajímavé
cenové relace
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí v obdobích
od 24.04. do 05.06., a od 04.09., pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty v období od 05.06. do 04.09.

ITÁLIE

VILLAGGIO LIDO DEL SOLE

OBSAH 4

13

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 596 Kč / os. / 7 nocí
ANO
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ITÁLIE
OBSAH 4

14

VILLAGGIO TIVOLI

♣♣♣

upřesnění: rozsáhlý komplex přízemních a dvoupodlažních
řadových vilek se 2 bazény
poloha / pláž: Bibione - centrum, centrum - 250 m, pláž - 550 m
vybavenost a služby: dětské hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán (další parkování v blízkosti)
sport a relaxace: 2x bazén 20 x 10 m, 2x dětský bazének

popis apartmánů: ■ mono 4 - 25 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími gauči pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, menší terasa a předzahrádka
■ trilo 6/7 - 52 m² - přízemí: obývací pokoj s rozkládacím gaučem
(možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, případně 1 samostatné lůžko,
samostatný kuchyňský kout či kuchyňský kout v rámci obývacího
pokoje, terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 5/6 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, menší terasa a předzahrádka
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, zpravidla TV sat.,
mikrovlnka, venkovní krb
výhody a nevýhody: ■ nejoblíbenější typ ubytování - přízemní
vilka se zahrádkou a venkovním krbem ■ klimatizace
a mikrovlnka téměř ve všech bytech ■ vhodné pro zájemco
o námi nabízené stravování za zvýhodněnou cenu ■ domácí
mazličci vítáni ■ pestrá škála typologií včetně nejmenšího
typu bytu ■ dostatečná kapacita i pro skupinové zájezdy
■ možnost zkrácených pobytů ■ aquapark Aquasplash 10 km
■ cyklostezky pro velké i malé cyklisty i bruslaře
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v obdobích
do 25.06. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v období od 25.06. do 10.09.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 420 Kč / os. / 7 nocí
ANO
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♣♣♣

upřesnění: rozsáhlý komplex dvoupodlažních vil a řadových vilek se
2 bazény
poloha / pláž: Bibione, pláž - 550 m (k dopravě na / z pláže je
k dispozici lokální kyvadlový „shutle“ bus zdarma), centrum - 250 m
vybavenost a služby: dětské hřiště, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán (další parkování před areálem), wi-fi připojení k internetu*
sport a relaxace: 2x bazén cca 300 m², 2x dětský bazének
popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 30 až 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost
typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
či předzahrádka zpravidla s terasou

■ trilo 5/6/7 - 45 až 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou a případně
1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon či předzahrádka zpravidla s terasou
■ quadrilo 7/8 - 55 až 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, 1 malá ložnice se
2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro
1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či předzahrádka
zpravidla s terasou; některé apartmány označené quadrilo 7/8V
jsou dvoupodlažní, když ve 2. podlaží jsou 2 ložnice a soc. zařízení
vybavenost apartmánů: TV, zpravidla venkovní krb, trezor,
mikrovlnka, klimatizace* (na vyžádání v ČR)
výhody a nevýhody: ■ rozsáhlý komplex plný zeleně, vhodný
nejen pro rodiny s dětmi ■ prostorné apartmány v přízemí
se zahrádkou, v patře s balkónem ■ idylka pro děti - velký
dětský bazének i nedávno renovované dětské hřiště ■ výhodná
poloha vzhledem k centru, lázním, beachvolejbalovým kurtům
i k námi nabízenému stravování ■ dostatečná kapacita i pro
větší skupinové zájezdy ■ ideální alternativa k velmi často
vyprodanému Michelangelu a Tivoli ■ aquapark Aquasplash 10 km
■ u cyklistické trasy pro velké i malé cyklisty i bruslaře ■ velká
nejednotnost bytů, co do modernosti jejich zařízení
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v období od 02.07. do 10.09.

ITÁLIE

VILLAGGIO AZZURRO

OBSAH 4

15
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. 3.
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550 m
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ITÁLIE
OBSAH 4

16

VILLAGGIO MICHELANGELO / SAN SIRO

upřesnění: rozsáhlý komplex dvoupodlažních řadových vilek
s bazény (Michelangelo) a sousední menší komplex jednopodlažních
a dvoupodlažních řadových vilek s jedním bazénem (San Siro)
poloha / pláž: Bibione - centrum, centrum - 450 m, pláž - 700 m
vybavenost a služby: dětské hřiště (jen Michelangelo), 1 vyhrazené
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti), wi-fi
připojení k internetu* (pouze ve villaggio Micheangelo)
sport a relaxace: několik různě velkých bazénů a dětských
bazénků
popis apartmánů: ■ mono 4 - 25 m² - obývací pokoj s
kuchyňským koutem a 2 rozkládacími gauči (možnost typ „šuplík“)
pro 2 osoby či 1 rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“)
a palandou, sociální zařízení se sprchou, předzahrádka; apartmány
jsou výhradně ve Villaggiu San Siro
■ bilo 3/4/5 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ „šuplík“),
sociální zařízení se sprchou, balkon či předzahrádka případně
s terasou; větší počet apartmánů je ve Villaggio San Siro, typ bilo 5
výhradně

♣♣♣

trilo 5/6/7 - 45 až 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či 1 samostatným lůžkem a palandou
(výjimečně délky 180 cm), obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby (možnost typ „šuplík“), samostatný kuchyňský kout
či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení se
sprchou, balkon či terasa a předzahrádka; některé apartmány jsou
dvoupodlažní, když ve 2. podlaží jsou obě ložnice a sociální zařízení
■ quadrilo 7 - 55 m² - přízemí: 1 malá ložnice s 1 samostatným
lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem typu „šuplík“ pro
2 osoby, samostatný kuchyňský kout či kuchyňský kout v rámci
obývacího pokoje, zpravidla sociální zařízení (jen umyvadlo
a toaleta), terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se
sprchou; apartmány jsou výhradně ve Villaggiu Michelangelo
vybavenost apartmánů: klimatizace* (na vyžádání v ČR), zpravidla
TV, trezor; u typologií quadrilo a trilo zpravidla též venkovní krb
výhody a nevýhody: ■ jedno z nejoblíbenějších ubytování - vilka
se samostatným vstupem, zpravidla vlastní předzahrádkou
a krbem ■ bazén i auto „u domku“ ■ flexibilní délky pobytu
■ vhodné pro klienty s malými dětmi ■ dostatek klidu,
soukromí i zeleně ■ ideální poloha vzhledem k rušnému centru
■ dostatečná kapacita i pro skupinové zájezdy ■ aquapark
Aquasplash 10 km ■ cyklistické trasy pro velké i malé cyklisty
i bruslaře ■ u některých apartmánů starší vybavení a zařízení
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v obdobích
do 18.06. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty
■

SLEVA
. 3.

31
7 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 300 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BIBIONE

700 m
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BEACHVOLEJBALOVÉ
KEMPY

Chcete si zahrát či naučit beach volejbal?
Pojeďte s námi na kemp pro jednotlivce
nebo pro celé rodiny s dětmi.

https://www.nev-dama.cz/akce

ITÁLIE
OBSAH 4

17

APT. DOMY ATOLLO / BILOBA / LANDORRA / CARINA

upřesnění: téměř identické a téměř sousední apartmánové domy
v první linii od pláže
poloha / pláž: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 30 m, centrum 800 m
vybavenost a služby: výtah, zpravidla 1 vyhrazené venkovní
či garážové parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ mono 3/4 - 20 až 25 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“)
pro 2 osoby a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ
„šuplík“) či palandou, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa

♣♣♣

■ bilo 3/4/5 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem či přistýlkou, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ „šuplík“), samostatná
kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa a předzahrádka; některé
apartmány jsou dvoupodlažní, když ve 2. podlaží je ložnice a zřídka
2. sociální zařízení (jen umyvadlo a toaleta); apartmány vybavené
klimatizací označeny bilo 3/4/5 AC
■ trilo 6 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, samostatná kuchyňka
či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení se
sprchou, balkon či terasa a předzahrádka; některé apartmány jsou
dvoupodlažní, když ve 2. podlaží jsou obě ložnice a zřídka 2. sociální
zařízení (jen umyvadlo a toaleta); apartmány vybavené klimatizací
označeny trilo 6 AC
vybavenost apartmánů: klimatizace u typu bilo 3/4/5 AC, trilo 6 AC,
u typu mono* (na vyžádání), zpravidla TV
výhody a nevýhody: ■ dokonalá poloha v první linii od moře
■ klidné prostředí zelené části Bibione nazývané Lido dei Pini
■ nedaleká veřejná pláž a o kus dál naleznete i jedinou místní
pláž přístupnou i se psy a maják ■ pestrá paleta nabízených
typologií ■ ideální poloha i pro zájemce o cykloturistiku - cyklotrasa
přímo pod okny ■ aquapark Aquasplash 10 km ■ velká
nejednotnost bytů, co se týká jejich modernosti zařízení ■ větší
vzdálenost od centra i kanceláře CK
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
od 02.07. do 10.09.; ostatní délky pobytů na vyžádání

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 990 Kč / os. / 7 nocí
NE
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www.nev-dama.cz
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30 m
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♣♣♣

poloha / pláž: Bibione, pláž - 0 m, centrum - 0 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro
1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon

vybavenost apartmánů: TV
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha residence u pláže a jen
pár kroků od centra ■ vkusně zařízené apartmány se zpravidla
bočním výhledem na pláž ■ pěší i cyklistická stezka přímo pod
okny ■ možnost zkrácených pobytů ■ aquapark Aquasplash
10 km ■ prostorově menší apartmány
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty v období
od 02.07. do 10.09. od / do soboty

SLEVA

31. 3.
5 % do

ITÁLIE

RESIDENCE IPPOCAMPO

OBSAH 4

18

REZERVUJTE IHNED

od 1 064 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

BIBIONE

0m
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ITÁLIE
OBSAH 4
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APARTMÁNOVÉ DOMY GIRASOLE

upřesnění: 1 čtyřpodlažní a 3 šestipodlažní apartmánové domy
v první linii od pláže
poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 30 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: zpravidla výtah (ve 3 domech nabízející
typy trilo 5 a trilo 6), 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování ve vzdálenosti 300 m), malá technická místnost (komora)
v přízemí

♣♣♣

sport a relaxace: plážový servis (1 slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán) v ceně
popis apartmánů: ■ trilo 5 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení se sprchou, 2x terasa
■ trilo 6 - 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a zpravidla
1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 či 3 samostatnými lůžky
či palandou a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se
sprchou, 2x terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV
výhody a nevýhody: ■ ubytování přímo u pláže ■ nákupní
centrum jen pár kroků daleko ■ v ceně již zahrnut plážový
servis ■ některé apartmány po rekonstrukci ■ apartmány typu
trilo 6 s výhledem na moře ■ aquapark Aquasplash 10 km
■ cyklostezka pro malé i velké cyklisty i bruslaře přímo pod
okny ■ větší vzdálenost ke kanceláři CK
délka pobytu: min. 7 nocí / od 26.06., min. 3 noci / do 26.06.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 910 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

BIBIONE

30 m
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poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž 0 m
vybavenost a služby: výtah, zpravidla 1 vyhrazené venkovní
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
sport a relaxace: plážový servis (1 slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán) v ceně
popis apartmánů: ■ mono 3 - 21 m² obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu či se 3 rozkládacími gauči pro
1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon

♣♣♣

■ mono 4 - 24 m² obývací pokoj s kuchyňským koutem,
rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby a výklopnou
palandou pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 4/5 / bilo 4/5 M - 35 až 40 m² 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“)
pro 2 os. a případně 1 lůžkem, soc. zařízení se sprchou, balkon;
bilo 4/5 M - s výhledem na moře
■ bilo 6 - 35 až 40 m² 1 ložnice s manželskou postelí, palandou,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno
i typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 6/7 - 50 m² 1 ložnice s manželskou postelí a případně
palandou, 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno
i typ „šuplík“) pro 1-2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, zpravidla trezor, pračka
a mikrovlnka (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ výborná poloha - pláž pod okny, nákupní
centrum a večerní ruch jen pár kroků ■ některé apartmány
po renovaci, některé s výhledem na moře ■ nabídka téměř všech
typologií apartmánů ■ vhodné pro páry, rodiny s dětmi i pro
seniory ■ domácí mazlíčci vítání - psí pláž vzdálena 1,5 km
■ chybějící bazén i širší zázemí
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM LAGUNA GRANDE

OBSAH 4

20

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 038 Kč / os. / 7 nocí
NE
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APARTMÁNOVÉ DOMY AURORA / SMERALDA

upřesnění: téměř identické apartmánové dvojdomy v první a druhé,
resp. ve druhé a třetí linii od pláže
poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 50 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a případně palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem (možnost
typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon

♣♣♣

■ trilo 5/6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možnost typ
„šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon
■ quadrilo 6/7/8 - 50 až 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, 1 menší ložnice
s palandou a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby (možnost typ „šuplík“), soc. zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace* (na vyžádání v ČR), TV
výhody a nevýhody: ■ ideální kombinace výhodné polohy aneb
pláž, centrum i termální lázně jen pár kroků daleko ■ již po
řadu let nadmíru oblíbené ubytování ■ kapacita vhodná pro
rodiny s malými dětmi, i pro skupiny ■ aquapark Aquasplash
10 km ■ cyklotrasy pro malé i velké cyklisty i bruslaře, beach
volleybalové kurty téměř pod okny ■ některé apartmány se starším
vybavením
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 18.06. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 18.06. do 10.09.

SLEVA

31. 3.
8 % do

Aurora

Smeralda
REZERVUJTE IHNED

od 555 Kč / os. / 3 noci
NE
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poloha / pláž: Bibione - Lido del Sole, pláž - 80 m, centrum - 1,5 km
vybavenost a služby: 2x výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ bilo 4/5N - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možno i typ
„šuplík“), sociální zařízení se sprchou, zpravidla se sprchovým
boxem, balkon; apartmány označené bilo 4/5N a bilo 4/5N* jsou
kompletně zrekonstruované a nově vybavené

♣♣♣

■ trilo 6N - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s palandou a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“)
pro 1-2 osoby, sociální zařízení se sprchovým boxem, balkon;
apartmány označené trilo 6/7N a trilo 6/7N* jsou kompletně
zrekonstruované a nově vybavené
■ mono 3 - 21 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem,
rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 os. a rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, trezor, TV sat.; bilo 4/5N
a trilo 6/7N navíc mikrovlnka, pračka; myčka u typologie bilo 4/5N*
a trilo 6/7N*
výhody a nevýhody: ■ velmi hezké ubytování v klidné části
Bibione, navíc jen pár kroků od pláže ■ většina apartmánů
po nedávné rekonstrukci ■ vhodné i pro náročnějšího klienta klima, pračka i mikrovlnka a případně i myčka k dispozici
■ každoročně velmi pozitivně hodnocené ubytování ■ aquapark
Aquasplash 10 km ■ cyklostezka pro malé i velké cyklisty
a bruslaře na dosah ■ chybějící širší zázemí a bazén
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 18.06. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty v období
od 18.06. do 10.09. od / do soboty

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM QUERCIA

OBSAH 4

22

SLEVA

31. 3.
8 % do

REZERVUJTE IHNED

od 523 Kč / os. / 3 noci
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APARTMÁNOVÉ DOMY TIEPOLO / TIZIANO

upřesnění: téměř identické sousední apartmánové domy
poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 100 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti), wi-fi
připojení k internetu

OBSAH 4

ITÁLIE

23

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 5 - 35 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchovým boxem, balkon
■ trilo 6 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchovým boxem, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, wi-fi připojení k internetu,
TV sat., mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ výborná poloha po všech směrech aneb
pláž, nákupní centrum a večerní ruch jen pár kroků apartmány
po částečné renovaci ■ v ceně klimatizace, wi-fi připojení
■ vhodné pro milovníky dovolené v klidu, ale zároveň v „centru
dění“ ■ prostorné balkóny, velká lednice s mrazákem i mikrovlnka
■ možnost zkrácených i prodloužených pobytů ■ dostatečná
kapacita i pro skupinové zájezdy ■ aquapark Aquasplash 10 km
■ prostorově menší apartmány, některé se starším vybavením,
chybějící bazén i širší zázemí
délka pobytu: libovolné dny od min. 5 nocí od 23.04. do 18.06.
a od 03.09. do 02.10., 7 nocí od 18.06. do 03.10. od / do soboty

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 033 Kč / os. / 5 nocí
NE

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BIBIONE

100 m
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poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 150 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ mono 4 - 23 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby
a dalším rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby
či skříňovou palandou, sociální zařízení se sprchou, balkon

♣♣♣

■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon; apartmány označené bilo 4N jsou
zrekonstruované
■ trilo 6/7 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou či 1 samostatným lůžkem
a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon;
apartmány označené trilo 6/7N jsou zrekonstruované a mají
2 sociální zařízení
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV; apartmány označené
bilo 4N a trilo 6/7N pračka, mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ našimi klienty ověřené a velmi
oblíbené ubytování ■ všechny apartmány s klimatizací v ceně
■ zrekonstruované apartmány navíc vybavené pračkou,
mikrovlnkou ■ ideální poloha kousek od moře i nákupního centra
■ velké balkony, některé s výhledem na moře ■ prostorově spíše
menší byty
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 04.06.,
od 18.06. do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty v období
od 04.06. do 18.06. a od 02.07. do 10.09. od / do soboty

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM VERA CRUZ

OBSAH 4

24

SLEVA

31. 3.
8 % do

REZERVUJTE IHNED

od 522 Kč / os. / 3 noci
NE

BS
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ITÁLIE
OBSAH 4

25

APARTMÁNOVÝ DŮM ELPADO

poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 150 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté parkovací stání /
apartmán (další parkování v blízkosti)
sport a relaxace: plážový servis (1 slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán) v ceně
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou,
balkon ■ trilo 5 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon

♣♣♣

vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat., wi-fi připojení,
mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ jedna z našich nejoblíbenějších a nejdříve
vyprodaných ubytovacích kapacit ■ v ceně apartmánu zahrnut
plážový servis a závěrečný úklid i wi-fi připojení k internetu
■ nedávno nově vybavený a zařízený obývací pokoj i s kuchyňskou
linkou ■ ubytování vhodné a velmi oblíbené jak rodinami s dětmi,
tak i dříve narozenými klienty ■ maximálně možná kombinace
výhodné polohy aneb pláž i centrum jen pár kroků daleko
■ chybějící nejmenší typologie apartmánů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
. 1.

31
5 % do
31. 3.
3 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 438 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz
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150 m

60

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

upřesnění: téměř identické sousední apartmánové domy
poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 200 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ mono 2 - 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby,
soc. zařízení se sprchou, balkon; apartmány jsou jen v domě Athena

♣♣♣

■ bilo 4/5 - 35 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, balkon; typy bilo 4/5N zrekonstruované
■ trilo 6 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., u typu bilo 4/5N
mikrovlnka, pračka, sprchový box
výhody a nevýhody: ■ výborná poloha po všech směrech aneb
pláž, nákupní centrum a večerní ruch jen pár kroků ■ všechny
apartmány s klimatizací, některé krásně zrekonstruované
(bilo 4/5N), navíc s pračkou i sprchovým boxem ■ nabídka téměř
všech typologií apartmánů ■ vhodné pro milovníky dovolené
v klidu, ale zároveň v „centru dění“ ■ vhodné i pro zájemce
o cykloturistiku ■ aquapark Aquasplash 10 km ■ prostorově
menší apartmány, zejména typ mono ■ chybějící bazén i širší
zázemí
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 04.06.,
od 18.06. do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty v období
od 04.06. do 18.06. a od 02.07. do 10.09. od / do soboty

ITÁLIE

APARTMÁNOVÉ DOMY ATHENA / ISOLA CLARA

OBSAH 4

26

SLEVA

31. 3.
8 % do

REZERVUJTE IHNED

od 565 Kč / os. / 3 noci
NE
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ITÁLIE
OBSAH 4

27

APARTMÁNOVÝ DŮM SAN MICHELE

poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 200 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možnost typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou, balkon; typ trilo 6N je zrekonstruovaný;
typ trilo 6N s klimatizací v ceně

♣♣♣

■ bilo 4AC - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace (typy bilo 4AC a trilo 6N), TV,
zpravidla mikrovlnka a trezor
výhody a nevýhody: ■ ideální kombinace pláž, centrum i termální
lázně jen pár kroků ■ prostorné balkony zejména u typologie
trilo, klidná část Bibione ■ dostatečná kapacita i pro skupiny
■ aquapark Aquasplash 10 km ■ cyklotrasy pro malé i velké
cyklisty i bruslaře, beach volleybalové kurty téměř pod okny
■ některé apartmány se starším vybavením
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

SLEVA
. 3.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 723 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz
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♣♣♣♣

poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 250 m
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, 1 vyhrazené
parkovací stání / apartmán (další v blízkosti)
popis apartmánů: ■ bilo 5 - 37 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchovým boxem, terasa či balkon

■ trilo 6/7 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 lůžkem, 1 ložnice s jedním lůžkem či 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchovým boxem, velká terasa
či balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace/topení, TV sat., pračka, trezor,
mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ jedna z nejnovějších možností ubytování
v Bibione ■ fantastická poloha; přímo v samém centru, na pěší
zóně - obchody, restaurace přímo „pod okny“ a pláž pouhých
5 minut chůze ■ prostorné, moderní apartmány, některé
s nadstandardně velkou terasou ■ klimatizace, pračka,
mikrovlnka i wi-fi připojení k internetu samozřejmostí
■ aquapark Aquasplash 10 km ■ ekonomicky náročnější
ubytování, cena však odpovídá předkládané kvalitě
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 18.06. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v období od 18.06. do 10.09.

ITÁLIE

RESIDENCE ARGONAUTI

OBSAH 4

28

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 130 Kč / os. / 7 nocí
NE
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ITÁLIE
OBSAH 4

29

APARTMÁNOVÉ DOMY SEQUOIA

upřesnění: dva propojené šestipodlažní apartmánové domy v klidné
části Lido dei Pini
poloha / pláž: Bibione - Lido dei Pini, centrum - 100 m, pláž - 200 m
vybavenost a služby: 2x výtah, wi-fi připojení k internetu,
1 vyhrazené venkovní či kryté parkovací stání / apartmán, typ
quadrilo 7 - 2 vyhrazená venkovní či krytá parkovací stání /
apartmán (další parkování v blízkosti)

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 5 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, soc. zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 6/7 - 45 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či 1 lůžkem a palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ
„šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon a terasa
■ quadrilo 7 - 50 až 55 m² - 2 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení se sprchou, 2x balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace* (na vyžádání v ČR), TV sat.
výhody a nevýhody: ■ praktické a velmi dobře řešené apartmány,
u typu trilo velká terasa ■ nově wi-fi připojení k internetu zdarma
■ ideální poloha po všech směrech aneb klidné místo s pláží
i centrem téměř za rohem ■ pro větší rodinu, partu přátel,
která upřednostňuje pohodlí - 3 ložnice, 2 sociální zařízení
i 2 parkovací místa ■ velká lůžková kapacita vhodná i pro
skupiny ■ ideální poloha i pro zájemce o cykloturistiku - cyklotrasa
téměř pod okny ■ aquapark Aquasplash 10 km ■ větší vzdálenost
od kanceláře CK
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

SLEVA

31. 3.
4 % do

REZERVUJTE IHNED

od 544 Kč / os. / 3 noci
NE

BS
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ZDARMA
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♣♣♣

poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 180 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní
parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ mono 3/4 / mono 3/4AC - 25 m² - obývací
pokoj s kuchyňským koutem, rozkl. gaučem (možno i typ „šuplík“)
pro 1 či 2 osoby a dalším rozkládacím gaučem (možno i typ
„šuplík“) pro 2 osoby či palandou, soc. zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 4/5 / bilo 4/5AC - 30-35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
sociální zařízení se sprchou, balkon

■ trilo 4/5/6 / trilo 4/5/6AC - 40 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací
pokoj s kuchyňským koutem s rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby
(možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze typy označené
mono 3/4AC, bilo 4/5AC a trilo 4/5/6AC), TV, zpravidla mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ poloha v jedné z nejoblíbenějších částí
Bibione pár kroků od pláže i od centra ■ supermarket pod okny
■ prostorné balkony ■ některé apartmány po částečné rekonstrukci
■ aquapark Aquasplash 10 km ■ cyklostezka pro cyklisty
či bruslaře téměř pod okny ■ některé apartmány mají starší zařízení
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
v období od 02.07. do 10.09.

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM TONIN

OBSAH 4

30

SLEVA
. 3.

31
3 % do

REZERVUJTE IHNED

od 898 Kč / os. / 7 nocí
180 m

31
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NE

APARTMÁNOVÝ DŮM TUCANO

poloha / pláž: Bibione - centrum, pláž - 350 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 6 - trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem
pro 2 osoby (možnost typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou,
balkon; typ trilo 6 Z se nachází v přízemí, má oplocenou zahrádku

♣♣♣

vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
trezor, zpravidla kávovar a pračka*
výhody a nevýhody: ■ menší apartmánový dům s apartmány
s klimatizací i wi-fi připojením k internetu v ceně ■ každý
apartmán disponuje prostornými balkony či oplocenou zahradou
(typy trilo 6Z) ■ dostatečná kapacita i pro skupiny ■ aquapark
Aquasplash 10 km ■ Piazza Fontana i Lunapark „za rohem“ =
spousta zábavy i obchodů a obchůdků na dosah ■ apartmány typu
trilo s patrovými postelemi v jedné z ložnic
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

SLEVA

REZERVUJTE IHNED

od 1 168 Kč / os. / 7 nocí
350 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

32

APARTMÁNOVÝ DŮM ALTAN

♣♣♣

poloha / pláž: Bibione - Lido dei Pini, pláž - 300 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené kryté či venkovní
parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ
„šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 6/7 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možnost typ
„šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon

vybavenost apartmánů: klimatizace* (na vyžádání v ČR), TV,
zpravidla mikrovlnka, pečící trouba
výhody a nevýhody: ■ skvělá poloha - kousek od pláže i centra
■ část apartmánů vybavena klimatizací ■ některé apartmány
s nadstandardně prostornými balkony ■ ideální, mnohokrát
osvědčená alternativa pro skupinové zájezdy ■ vhodné i pro
klienty s domácími mazlíčky ■ dům má od roku 2021 novou
fasádu ■ ideální poloha i pro zájemce o cykloturistiku - cyklotrasa
přímo pod okny ■ aquapark Aquasplash 10 km ■ apartmány se
starším vybavením
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

SLEVA
. 3.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 309 Kč / os. / 3 noci
300 m

33
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VILLA BUNGALOW PARK

♣♣♣

poloha / pláž: Bibione - centrum, centrum - 150 m, pláž - 80 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ trilo 6/ trilo 6* - 45 až 50 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou,
terasa či balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, mikrovlnka;
u typu trilo 6* sprchový box a pračka

výhody a nevýhody: ■ nejpoptávanější varianta ubytování - vilka,
zároveň blízko pláže i centra ■ idylka pro rodinnou dovolenou
■ přízemní apartmán vhodný i pro hůře se pohybující klienty
či rodiny s malými dětmi ■ cyklostezka vhodná pro malé i velké
bruslaře i cyklisty téměř pod okny ■ aquapark Aquasplash
10 km ■ omezený počet bytů a s tím i velmi brzká vyprodanost
■ nabídka pouze jediné typologie
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty v období
od 02.07. do 10.09. od / do soboty

SLEVA

BIBIONE

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 580 Kč / os. / 3 noci
80 m
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♣♣♣

upřesnění: 4 řadové domky se čtyřmi apartmány v přízemí a čtyřmi
v prvním patře
poloha / pláž: Bibione - centrum, centrum - 200 m, pláž - 300 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ trilo 6 - 45 až 50 m² - 1. patro: 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os. (možno
i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon; apartmány
označené trilo 6Z se nachází v přízemí a mají terasu a předzahrádku

vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze typ trilo 6), TV, krb
výhody a nevýhody: ■ samostatný vstup, vlastní předzahrádka,
krb ■ nejoblíbenější typ ubytování - apartmán umístěný ve vilce,
blízko pláže i centra ■ ideál pro rodinnou dovolenou, ale nejen
pro ni ■ přízemní apartmán vhodný i pro hůře se pohybující
klienty i malé děti ■ pejsci vítáni ■ cyklostezka vhodná pro malé
i velké bruslaře i cyklisty „za rohem“ ■ aquapark Aquasplash
10 km ■ omezený počet bytů, nabídka pouze jediné typologie
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konce sezóny, pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

SLEVA

ITÁLIE

VILLA MARY

OBSAH 4

34

31. 3.
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REZERVUJTE IHNED

od 495 Kč / os. / 3 noci
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poloha / pláž: Bibione, pláž - 500 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ trilo 6 - 45 až 50 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňkou a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
se sprchovým boxem, terasa s předzahrádkou; 1. patro: 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchovým boxem, balkon

vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, mikrovlnka,
kávovar, pračka, venkovní krb
výhody a nevýhody: ■ nejpoptávanější varianta ubytování - vilka
se samostatným vstupem a oplocenou zahradou ■ ideální
pro rodinnou dovolenou - krb i auto přímo „u apartmánu“
■ supermarket přes ulici ■ cyklostezka vhodná pro malé i velké
bruslaře i cyklisty přímo u vilky ■ aquapark Aquasplash 10 km
■ omezený počet bytů a s tím i velmi brzká vyprodanost ■ nabídka
pouze jedné typologie
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 02.07. a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od 02.07.
do 10.09. od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 1 330 Kč / os. / 7 nocí
500 m
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ITÁLIE

CAORLE

1 990 Kč / os.
115 km TRIESTE
30 km PORTOGRUARO

75 km AQUILEIA
45 km LIGNANO 85 km GRADO

55 km
TREVISO

BIBIONE 45 km
JESOLO

MESTRE 60 km

CAORLE

19 km

OBSAH 4

VENEZIA 70 km
VERONA 180 km
CHIOGGIA 110 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 780 km, Brno 690 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd Latisana, dále směr
Portogruaro, Caorle
MOŘE A PLÁŽE
Místní moře je čisté, u břehu však může být zkaleno zvířeným
pískem. Po převážnou většinu roku je i zcela klidné, není však
vhodné pro potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové.
Pláž je tvořena výhradně velmi jemným pískem, je dlouhá téměř
18 kilometrů a v průměru široká více než 50 metrů. Vyhlášená je
zejména díky pozvolnému a bezpečnému vstupu do moře, absolutně
ideální je především pro malé děti, zdravotně postižené a neplavce.
Pláž je jak veřejná, tak i soukromá, a z převážné části i každodenně
udržovaná. Kromě neplacených volných pláží v okrajových částech
BENEFITY
jedno z nejbližších přímořských letovisek k našim hranicím
harmonie cenné historické architektury a moderní výstavby
■ nejmodernější komplexy u dlouhých písčitých pláží a zároveň
jen pár minut od 2000 let starého historického centra
■ díky poloze na laguně Caorle nazýváno „malými Benátkami“
■ románský dóm s kampanilou vystavěný již okolo roku 1 000
■ město, jež ve 30. letech okouzlilo Ernesta Hemingwaye
■ vyhlášené rybářské centrum s dodnes živoucí tradicí
■ neobyčejně krásná pláž tvořená jemným zlatavým pískem
■ pestrá paleta zábavy a sportu včetně akvaparku Aquafollie
■ moderní Lido Altanea, v pobřežní zeleni zasazený residenční
komplex snů s pěšími zónami, cyklostezkami a bazény
■

CAORLE

■
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jednotlivých středisek a několika úseků mezi plážemi soukromými
je veřejný i pás ležící těsně u vody, kde je zpravidla možno používat
i vlastní slunečníky. Na soukromých plážích si lze pronajmout
plážový servis, k dispozici jsou zde bary, sociální zařízení, sprchy
a u některých i restaurace, sportovní zázemí (hřiště na míčové
sporty, lodičky, šlapadla atd.), dětská hřiště, animační programy,
plavčíci apod. Stabilita některých pláží a klidná hladina moře je
zabezpečena také betonovými moly vybíhajícími několik desítek
metrů do moře.

★★★★S

upřesnění: atypický areál skládající se z luxusního hotelu a několika
dependancí umně zasazených do zahrady s bazénem
poloha / pláž: Caorle / Levante, pláž - 0 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, vnitřní a venkovní bar,
dětské hřiště, výtah, vyhrazené parkoviště* (počet míst omezen),
wi-fi připojení k internetu; celý hotel je klimatizovaný
sport a relaxace: venkovní bazén 130 m² s dětským bazénkem,
lehátka, fitness / wellness centrum o rozloze 200 m², s malým
krytým bazénem, saunou, tureckými lázněmi, Kneippovým
chodníkem a relaxační místností (pro osoby starší 16 let), půjčovna
jízdních kol; na pláži též plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka /
pokoj) v ceně

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - tříchodové menu s výběrem z 2 variant, bohatý salátový
a zeleninový bufet, dezerty; nápoje za poplatek
■ poznámka - večeře za příplatek
popis pokojů: ■ Comfort / Harmony 2/3/4 - 20 až 30 m² - pokoj
s manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon s bočním
výhledem na moře; možnost 3. a 4. pevného lůžka; čtyřlůžkové
pokoje s palandou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, nápojová lednička (minibar)
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha přímo u pláže a téměř
v centru ■ rozlehlá zahrada s venkovním bazénem, plážový
servis na pláži zdarma ■ krásné pokoje s balkony s bočním
výhledem na moře ■ wellness / fitness centrum s vnitřním
bazénkem v ceně ■ profesionální personál, vynikající kuchyně
■ cyklostezka vhodná pro malé i velké cyklisty i bruslaře přímo
„pod okny“ (kolo k dispozici zdarma) ■ aquapark Aquafollie
1 km - možno využít místní dopravy - autobusová zastávka
„za rohem“ ■ domácí mazlíčci vítáni ■ vyšší finanční náročnost,
která naprosto koresponduje s nabízenou kvalitou
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 09.07
a od 04.09. do 03.10., od 4 nocí v období od 09.07. do 06.08.,
od 28.08. do 04.09., od 5 nocí v období od 06.08. do 28.08.

ITÁLIE

HOTEL MARINA PALACE

OBSAH 4

1
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31. 1.
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1. 3.
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

DEPENDANCE MARINA PALACE - BUNGALOW

upřesnění: jedna z dependancí (vedlejších budov) ve formě řadových
vil s 23 apartmány, organizačně související s hlavní budovou,
hotelem Marina Palace ****S, který zajišťuje plný rozsah služeb
poloha / pláž: Caorle / Levante, pláž - 0 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, vnitřní a venkovní bar,
výtah, dětské hřiště, vyhrazené parkoviště* (počet míst omezen),
wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: venkovní bazén 130 m² m s dětským bazénkem,
lehátka, fitness / wellness centrum* o rozloze 200 m² s malým
krytým bazénem, saunou, tureckými lázněmi, Kneippovým
chodníkem a relaxační místností (pro osoby starší 16 let), půjčovna
jízdních kol

♣♣

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ obědy, večeře - mezinárodní bufet včetně vybraných nápojů
nealkoholických a vybraných alkoholických jako např. stolní víno,
pivo; všechny ostatní nápoje za poplatek
■ poznámka - stravování je za příplatek
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 35 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa
s předzahrádkou; 1.patro: 1 ložnice s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchovým boxem
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
ložní a koupelnové prádlo, trezor
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha téměř přímo u pláže
a téměř v centru ■ jednodušší ubytování s komfortem zázemí
čtyřhvězdičkového hotelu ■ ložní a koupelnové prádlo,
klimatizace i wi-fi v ceně ■ možnost dokoupení snídaní,
večeří či denního úklidu ■ rozlehlá zahrada s bazénem pro
děti i dospělé ■ profesionální personál ■ krásné cyklostezky
vhodné pro malé i velké cyklisty i bruslaře přímo „pod okny“
(kolo k dispozici zdarma) ■ aquapark Aquafollie 1 km - možno
využít místní dopravy - autobusová zastávka „za rohem“ ■ domácí
mazlíčci vítáni
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období od 14.05.
do 02.06. a od 06.06. do 26.06. a od 04.09. do 18.09., 4 nocí
v období od 02.06. do 06.06., a od 26.06. do 03.07. a od 28.08.
do 04.09., pevně dané týdenní pobyty od / do neděle v období
od 03.07. do 28.08.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 220 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

CAORLE

0m

70

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha / pláž: Caorle - Ponente, pláž - 0 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, vnitřní i venkovní bar,
wi-fi připojení k internetu, výtah, venkovní parkovací stání - počet
míst omezen* (vzdálené cca 800 m); převážná většina společných
prostor hotelu je klimatizovaná
sport a relaxace: sluneční střešní terasa s whirlpoolem, plážový
servis (1 slunečník, 2 lehátka / pokoj) v ceně, půjčovna jízdních kol
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu
včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 zpravidla teplých
předkrmů, 2 hlavních jídel s přílohou, dezert, zelenina, ovoce; nápoje
za poplatek
■ poznámka - večeře za příplatek

popis pokojů: ■ Mare 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s bočním výhledem na moře; možnost 3. a 4. lůžka; čtyřlůžkové
pokoje s palandou
vybavenost pokojů: klimatizace, wi-fi připojení k internetu, TV sat.,
trezor, fén, nápojová lednička (minibar)
výhody a nevýhody: ■ hotel přímo u písečné pláže, pěší
promenády a jen pár kroků od historického centra ■ nedávno
zrenovovaný hotel s příjemnou střešní terasou a whirlpoolem
■ nové a moderní pokoje s pohodlnými postelemi, hezký výhled
■ bohaté snídaně - vždy vše čerstvé a v dostatečném množství
■ milý, vždy nápomocný, profesionální personál ■ dobrá
volba pro páry, ale nejen pro ně (děti do 12 let s 50% slevou)
■ k dispozici kola zdarma i plážový servis ■ domácí mazlíčci
vítáni ■ vodní park Aquafolile 1,2 km ■ menší pokoje
délka pobytu: minimálně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 09.07. a od 04.09. do 11.09., od 4 nocí v období od 09.07.
do 06.08. a od 28.08. do 04.09., pevně dané týdenní pobyty
v období od 06.08. do 28.08.

ITÁLIE

HOTEL AUSTRIA

OBSAH 4

3

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 740 Kč / os. / 3 noci
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ITÁLIE
OBSAH 4

4

VILLAGGIO LAGUNA BLU

♣♣♣♣♣

poloha / pláž: Caorle / Lido Altanea, centrum Altanea - 2 km;
centrum Porto S. Margherita - 1 km, Caorle - 6 km, pláž - 0 m
vybavenost a služby: dětské hřiště, wi-fi připojení k internetu;
1 vyhrazené venkovní či garážové parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)
sport a relaxace: bazén atypického tvaru s vířivkou a dětským
bazénkem, sluneční terasou, lehátky a slunečníky, na pláži též
plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka / apartmán) v ceně, půjčovna
kol*; zdarma vstup do městského bazénu, tělocvičny Technogym
a sportovního centra (beach volejbalové kurty, fotbalové hřiště)

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchovým boxem, balkon;
apartmány v přízemí mají terasu s předzahrádkou
■ trilo 6 - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchovým
boxem, balkon, apartmány v přízemí mají terasu s předzahrádkou
■ trilo 6 V - 65 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchovým
boxem, 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, 2. patro: prostorná terasa
s lehátky a výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon (volání na
pevné linky v rámci EU zdarma), LAN připojení k internetu, trezor,
mikrovlnka, myčka nádobí, pračka
výhody a nevýhody: ■ luxusní rekreační komplex s dostatkem
prostoru, zeleně i soukromí ■ prostorné, moderně vybavené
apartmány včetně klimatizace a pračky, myčky ■ v ceně
i plážový servis ■ neuvěřitelně velký bazén s whirlpoolem
■ ideální pro klienty s malými dětmi i pro náročné ■ aquapark
Aquafollie 5 km ■ cyklostezka vhodná pro celou rodinu na kolo
i brusle „pod okny“ ■ vyšší, přesto však zcela odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v období do 29.05.
a od 19.06. do 03.07. a od 11.09 do 02.10., pevně dané týdenní
pobyty v období od 29.05. do 19.06. a od 03.07. do 11.09.

SLEVA

31. 3.
8 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 642 Kč / os. / 7 nocí
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upřesnění: komplex dvoupodlažních apartmánů v rámci řadových
vilek (označení „V“), dvoupodlažních apartmánů v rámci třípodlažních
residencí (označení „Z“) a jednopodlažních apartmánů v rámci tří
a čtyřpodlažních residencí (označení „R“), bazénový areál
poloha / pláž: Caorle / Lido Altanea, centrum Altanea - 200 m;
centrum Caorle - 6 km, pláž - 200 m (k dopravě na / z pláže je
k dispozici též lokální motorový vláček zdarma)
vybavenost a služby: restaurace - pizzerie s barem, dětské hřiště,
wi-fi připojení k internetu, 2x barbecue, výtah (jen u residencí),
1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán s označením „V“,
resp. 1 vyhrazené venkovní či garážové parkovací stání / apartmán
s označením „R“ (další parkování v blízkosti); animační programy
v italském, německém či anglickém jazyce, prádelna*
sport a relaxace: bazén cca 800 m² s vířivkou, sluneční terasou,
lehátky a slunečníky, dětský bazének, půjčovna jízdních kol*
popis apartmánů: ■ bilo 5 R - 36 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby, soc. zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 5 Z / bilo 5 V - 44 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, terasa a předzahrádka;
1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem,
sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 7 R - 53 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon

■ trilo 7 Z / trilo 7 V - 60 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení (jen umyvadlo a toaleta), terasa a předzahrádka; 1. patro:
1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky (v některých případech je tato ložnice
v přízemí), sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 8 R - 62 m² - 2 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení se
sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, fén,
mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ již tradičně našimi (a nejen našimi) klienty
nejoblíbenější a zároveň nejžádanější moderní rekreační komplex
s dostatkem prostoru, zeleně i soukromí ■ pro apartmánový typ
ubytování v dané oblasti vůbec nejmenší možná vzdálenost
od pláže ■ po všech směrech velmi kvalitní apartmány včetně
klimatizace ■ až neuvěřitelně velký bazén ■ restaurace pizzerie přímo v areálu ■ půjčovna kol za zvýhodněné půjčovné
■ možnost zkrácených pobytů ■ aquapark Aquafollie 6 km
■ velké množství cyklostezek vhodných pro celou rodinu na kolo
i brusle ■ vyšší, přesto však zcela odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 21.05.
a od 10.09., od 4 nocí v období od 21.05. do 25.06. a od 03.09.
do 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 26.06. do 04.09.

ITÁLIE

VILLAGGIO AI PINI

OBSAH 4
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VILLAGGIO AMARE

♣♣♣♣♣

upřesnění: rozsáhlý komplex apartmánů v rámci třípodlažních
a čtyřpodlažních residencí, řadových vilek, samostatných vil
a bazénový areál a prostor s parkovou úpravou
poloha / pláž: Caorle / Lido Altanea, centrum Altanea - 2 km;
centrum Porto S. Margherita - 1 km, Caorle - 4 km, pláž - 450 m
vybavenost a služby: výtah (jen u residencí), recepce, restaurace /
pizzerie, různé obchody a obchůdky; amfiteátr a dětské hřiště, wi-fi
připojení k internetu; 1 vyhrazené venkovní či garážové parkovací
stání / apartmán (další parkování v blízkosti), 2 parkovací místa
u apartmánu typu quadrilo 8N - villa

sport a relaxace: bazén atypického tvaru s vířivkou a dětským
bazénkem, sluneční terasou, lehátky a slunečníky, na pláži plážový
servis (1 slunečník a 2 lehátka / apartmán), půjčovna kol*; zdarma
vstup do městského bazénu, tělocvičny Technogym a sportovního
centra (beach volejbalové kurty, fotbalové hřiště)
popis apartmánů: ■ bilo 4R - 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchovým boxem,
balkon; apartmány v přízemí mají terasu zpravidla s předzahrádkou
(v ceníku označeno bilo 4Z)
■ trilo 6R - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchovým
boxem, balkon

SLEVA
. 3.

31
7 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 392 Kč / os. / 7 nocí
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■ trilo 6 - penthouse - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky (možnost palandy), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
2x sociální zařízení se sprchovým boxem, prostorná terasa;
apartmány se nachází ve 3. či nejvyšším patře
■ bilo 4/5H - baz./amf. - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, krytá terasa s dřevěnou pergolou s výhledem do příslušné
soukromé zahrady (apartmán v přízemí) nebo velký balkon
(apartmány v 1, či 2.patře); apartmány jsou orientovány na bazén
■ trilo 6I - baz./amf. - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky (možnost palandy), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou; krytá terasa s dřevěnou pergolou s výhledem
do příslušné soukromé zahrady (apartmán v přízemí) nebo velký
balkon (apartmány v 1, či 2.patře); apartmány jsou orientovány
na bazén

■ trilo 6L - villetta - přízemí: prostorný obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení (WC, umyvadlo), krytá terasa s dřevěnou pergolou
a s výhledem do příslušné soukromé zahrady; 1. patro: 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchovým boxem
■ quadrilo 8M - villetta - přízemí: prostorný obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení (WC, umyvadlo), krytá terasa s dřevěnou pergolou
a s výhledem do příslušné soukromé zahrady; 1. patro: 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchovým boxem; 2.patro: jedna ložnice s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchovým boxem, menší terasa se
2 lehátky
■ quadrilo 8N - villa - přízemí: prostorný obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky s lodžií a sociální zařízení se
sprchovým boxem, krytá terasa s dřevěnou pergolou s výhledem
do příslušné soukromé zahrady; suterén: 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými postelemi, sociální zařízení
se sprchovým boxem; apartmány orientované na bazén mají
označení quadrilo 8N - bazén
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, LAN připojení
k internetu, trezor, mikrovlnka, myčka nádobí (pouze typy trilo),
pračka
výhody a nevýhody: ■ luxusní rekreační komplex s dostatkem
prostoru, zeleně i soukromí ■ kvalitně vybavené apartmány
včetně klimatizace a pračky, u typu trilo i myčky ■ v ceně
i plážový servis ■ až neuvěřitelně velký bazén ■ idylka pro
klienty s malými dětmi ■ vhodné i pro náročnější klienty
■ aquapark Aquafollie 5 km ■ velké množství cyklostezek
vhodných pro celou rodinu na kolo i brusle ■ vyšší, přesto však
zcela odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v období do 15.05.
a od 04.09., pevně dané týdenní pobyty
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RESIDENCE CARPINI

♣♣♣♣

upřesnění: residence skládající se z 29 apartmánů různých typologií
rozdělených do 2 budov, bazénový areál a prostor s parkovou
úpravou
poloha / pláž: Caorle / Lido Altanea, pláž - 400 m (k dopravě
na / z pláže je k dispozici též lokální motorový vláček zdarma),
centrum Altanea - 100 m; centrum Caorle - 6 km
vybavenost a služby: zahrada s dětským hřištěm, barbecue,
výtah, 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán s označením (další
parkování v blízkosti), wi-fi připojení k internetu

sport a relaxace: bazén atypického tvaru cca 990 m² s vířivkou,
sluneční terasa s lehátky a slunečníky, dětský bazének
popis apartmánů: ■ bilo 5 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon
■ trilo 7 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, fén,
mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejluxusnějších rekreačních
areálů v dané oblasti ■ až neuvěřitelně velký bazén s krásnou
sluneční terasou ■ po všech směrech velmi kvalitní, prostorné
apartmány včetně klimatizace ■ aquapark Aquafollie 6 km
■ velké množství cyklostezek vhodných pro celou rodinu na kolo
i brusle ■ vyšší, přesto však zcela odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 21.05.
a od 10.09., od 4 nocí v období od 21.05. do 25.06. a od 03.09.
do 10.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 26.06. do 04.09.
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poloha / pláž: Caorle / Levante, centrum - 200 m; centrum - 400 m,
pláž - 200 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené venkovní parkovací stání /
apartmán, wi-fi připojení k internetu*
sport a relaxace: bazén, sluneční terasa s lehátky, dětský bazének;
na pláži plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka / apartmán) v ceně

popis apartmánů: ■ bilo 5 - 47 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou, balkon či terasa; typ bilo 5 comfort s výhledem
na bazén; bilo 5 family podkrovní s terasou či přízemní s teráskou
a předzahrádkou
■ trilo 6/7 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 rozkládacím lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa
■ trilo 8 - 90 m² - 2 ložnice s manželskou postelí a palandou,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení se
sprchou, 2x balkon či terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, mikrovlnka,
pračka
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbený moderní komplex
■ naprosto úžasná poloha - jen pár kroků od pláže i historického
centra ■ po všech směrech velmi kvalitní apartmány včetně
klimatizace a pračky ■ v ceně zcela výjimečně, i plážový servis
■ letos nově s rozšířenou nabídkou apartmánů ■ aquapark
Aquafoliie 450 m ■ velké množství cyklostezek vhodných pro
celou rodinu na kolo i brusle ■ vyšší, přesto však odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 11.06.
a od 03.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 11.06. do 03.09.

ITÁLIE

RESIDENCE ROBERTA

OBSAH 4
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RESIDENCE GRAN MADO

♣♣♣♣

poloha / pláž: Caorle / Levante, pláž - 200 m, centrum - 200 m,
Caorle / centrum - 400 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán, wi-fi připojení k internetu*
sport a relaxace: bazén, sluneční terasa s lehátky, dětský bazének;
na pláži plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka / apartmán) v ceně,
fitness*

popis apartmánů: ■ mono 4 - 40 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, manželskou postelí a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby či 2 rozkládacími křesly, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa
■ bilo 5 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ trilo 7 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či palandou
a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, mikrovlnka,
pračka
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbený moderní komplex
■ naprosto úžasná poloha - jen pár kroků od pláže i historického
centra ■ po všech směrech velmi kvalitní apartmány včetně
klimatizace a pračky ■ plážový servis v ceně ■ aquapark
Aquafolie 450 m ■ velké množství cyklostezek vhodných pro
celou rodinu na kolo i brusle ■ vyšší, přesto však odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 11.06.
a od 03.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 11.06. do 03.09.
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poloha / pláž: Caorle / Ponente, pláž - 50 m, centrum - 0 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené garážové parkovací stání /
apartmán, wi-fi připojení k internetu*
sport a relaxace: střešní bazén pro dospělé, dětský bazének,
sluneční terasa s lehátky a panoramatickým výhledem; na pláži
plážový servis (slunečník a 2 lehátka) v ceně
stravování: ■ poznámka - stravování za příplatek; v nedaleké
italské restauraci; lze dokoupit polopenzi či pouze snídaně nebo
večeře; večeře - výběr z menu, obsahuje vždy zeleninový salát,
hlavní jídlo a vodu

♣♣♣

popis apartmánů: ■ mono 4 - 35 až 40 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
2 rozkl. křesly pro 2 osoby či manželskou postelí, rozkládacím
křeslem a skříňovou postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 4/5 - 45 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 rozkládacím křeslem či skříňovým lůžkem pro 1 osobu
(může být i v obývacím pokoji), obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon či předzahrádka
■ trilo 6/7 - 65 až 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí (u typu
trilo 7A bez okna), 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou
a případně 1 lůžkem (u typu trilo 7A s vnitřním oknem), obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a případně 1 rozkládacím křeslem či skříňovým lůžkem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou, balkon či předzahrádka
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., fén, zpravidla
mikrovlnka a pračka
výhody a nevýhody: ■ nadstandardně prostorné apartmány
■ naprosto dokonalá poloha - kousek od pláže i nákupního
centra ■ možnost dokoupit stravování ve formě polopenze
či pouze snídaně nebo večeře (cca 250 m od residence)
■ klimatizace i plážový servis v ceně ■ většina apartmánů
i s pračkou a mikrovlnkou ■ střešní prostorná terasou
a nádherným výhledem ■ aquapark Aquafollie 1,4 km ■ vyšší,
přesto však zcela odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 11.06.
a od 03.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 11.06. do 03.09.

ITÁLIE
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RESIDENČNÍ KOMPLEX SELENIS

upřesnění: komplex sestávající ze 3 třípodlažních residencí,
bazénového areálu a prostoru s parkovou úpravou
poloha / pláž: Caorle / Ponente, pláž - 150 m, centrum - 800 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené venkovní či garážové parkovací
stání / apartmán (další parkování v blízkosti), pronájem ložního
prádla / týden
sport a relaxace: bazén 20 x 10 m, 2x dětský bazének, plážový
servis (1 slunečník a 2 lehátka) / apartmán v ceně
stravování: ■ poznámka - stravování za příplatek; v nedaleké
italské restauraci; lze dokoupit polopenzi či pouze snídaně nebo
večeře; večeře - výběr z menu, obsahuje vždy zeleninový salát,
hlavní jídlo a vodu
popis apartmánů: ■ mono 2+1 - 23 m² - zvýšené přízemí:
obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí,
na vyžádání možná postel pro dítě do 1 m, sociální zařízení s vanou
či sprchovým koutem, menší terasa
■ bilo 4 / bilo 4 bazén - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu
„šuplík“ pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou či sprchovým koutem,
balkon či terasa; apartmány označené bilo 4 - bazén s balkonem
či terasou výhledem na bazén

♣♣♣

■ trilo 6 - 50 m² - 1. či 2. patro: 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, menší balkon, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu „šuplík“ pro
2 osoby, sociální zařízení s vanou či sprchovým koutem, velký
balkon s výhledem na bazén
■ trilo 7 - 50 m² - přízemí či 1. patro: 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s palandou a 1. samostatným lůžkem, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu „šuplík“
pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, některé TV sat.,
pračka, trezor
výhody a nevýhody: ■ jedna z nejoblíbenějších variant ubytování
v Caorle pro rodiny s malými dětmi pro velkou uzavřenou zahradu
s krásnými námořními borovicemi, které vytvářejí příjemné
zastíněné oblasti ■ 3 bazény, jejichž bezpečnost je zaručena
přítomností plavčíka, každý z nich uspokojuje potřeby jiného člena
rodiny ■ ideální poloha v klidné části Caorle - kousek od pláže,
minigolfového i tenisového hřiště ■ ložní prádlo i plážový servis
v ceně ■ aquapark Aquafollie 2 km ■ pouhých 20 minut chůze
od malebného historického centra ■ chybějící restaurace přímo
v objektu a nabídka jen jediné typologie apartmánů

REZERVUJTE IHNED

od 2 298 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

NE

NE

www.nev-dama.cz

CAORLE

150 m

80

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

♣♣♣♣

upřesnění: residenčně-komerční komplex ve tvaru „H“; v centrální
části se nachází obchodní centrum, nad kterým je velká terasa
s bazénem, části boční jsou residenční; jižní residenční část
typu řadových vilek do tvaru „U“ sestává ze 32 dvoupodlažních
apartmánů (označení „V“) kolem prostoru s parkovou
úpravou, severní residenční část, také do tvaru „U“, sestává
z 24 dvoupodlažních apartmánů (označení „V“) typu řadových vilek
a třípodlažní residence se 13 jednopodlažními apartmány
poloha / pláž: Caorle / Lido Altanea, centrum Altanea - 0 m;
centrum Caorle - 5,5 km, pláž - 600 m (k dopravě na / z pláže je
k dispozici též lokální motorový vláček zdarma)

vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, celá řada obchodů
a dalších služeb v rámci obchodního centra, 1 vyhrazené venkovní
či garážové parkovací stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
sport a relaxace: bazén 18,5 x 10 m se sluneční terasou, dětským
bazénkem, lehátky a slunečníky
popis apartmánů: ■ bilo 5V - 42 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 7V - 54 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
terasa a předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, fén, kávovar
výhody a nevýhody: ■ atypický komplex, který nabízí zcela
ojedinělou kombinaci ubytování s nákupním centrem ■ ubytování
výhradně v řadových vilkách s hezkou předzahrádkou
■ nadmíru příjemná sluneční terasa s bazénem pro děti i dospělé
■ aquapark Aquafollie 5,5 km ■ velké množství cyklostezek
vhodných pro celou rodinu na kolo i brusle ■ precizně fungující
místní vláček jako částečná protiváha limitní pěší vzdálenosti
od moře ■ chybějící nejmenší typy apartmánů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v obdobích
do 21.05. a od 10.09., od 4 nocí v obdobích od 21.05. do 25.06.
a od 04.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 25.06. do 03.09.

ITÁLIE

VILLAGGIO LA QUERCIA
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VILLAGGIO CENTRO VACANZE SAN FRANCESCO

poloha: Caorle / Duna Verde, pláž - 0 m
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu*,recepce, bar
a restaurace, 2 pizzerie, snack bar, jogurteria a zmrzlinárna,
minimarket, obchod s ovocem, zeleninou, suvenýry, tabákem,
divadlo, herny, diskotéka, lékařská pohotovost (v hlavní sezóně),
kadeřnictví*, dětský koutek, bankomat, prádelna*, myčka aut*,
dětský klub a animační programy (cca od 20.05. - 13.09.),
parkoviště, místní motorový vláček

★★★★★

sport a relaxace: 4 venkovní bazény se skluzavkami a vířivkou
(v nízké sezóně 1 vyhřívaný). pro děti Spray Park s fontánami
a vodními hrami, fitness centrum, lehátka a slunečníky
(na vyžádání)*, tenisové kurty, basketbalové, fotbalové a volejbalové
hřiště, petanque, minigolf, stolní tenis, půjčovna kol, šlapadel, loděk
a kajaků, dětský koutek, dětské hřiště i na pláži
popis apartmánů: ■ mobilhome 4/7 premium - 29 m² - ložnice
s manželskou postelí, 2. ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osoby,
sociální zařízení se sprchou, částečně zastřešená dřevěná terasa
s venkovním posezením
vybavenost apartmánů: klimatizace*, trezor, venkovní krb
či elektrický gril
výhody a nevýhody: ■ cenově výhodné ubytování v moderně
vybavených a zařízených mobilhomech s částečně zastřešenou
dřevěnou terasou ideální k posezení i k oblíbenému grilování
■ celý areál (32 ha) umně zasazený do piniového háje, podél
400 m dlouhé písčité pláže ■ dokonalá dovolená pro rodiny
s dětmi i partu přátel ■ fantastické zázemí včetně nedávno
zrekonstruovaného vodního parku i různých sportovišť ■ parkování
a animační programy i vstup do všech bazénových areálů
zdarma ■ vzdálenost od historického centra Caorle 10 km
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí do 04.06.
a od 03.09., od 7 nocí od 04.06. do 25.06.; pevně dané týdenní
pobyty od / do soboty od 25.06. do 03.09.

REZERVUJTE IHNED

od 1 823 Kč / os. / 7 nocí
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poloha: Caorle / Levante, pláž - 100 m, centrum 2 km
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu*,recepce, bar,
restaurace, pizzerie, snack bar, sluneční terasa, minimarket, dětský
koutek, bankomat, dětský klub a animační programy pro děti
i dospělé (cca od 14.05. do 11.09.), prádelna*, parkoviště
sport a relaxace: venkovní bazén s dětským bazénem a vodní
skluzavkou, vířivka, lehátka a slunečníky (na vyžádání)*, stolní tenis,
půjčovna kol*, kurty na plážový volejbal a volejbal, fotbalové hřiště,
petanque, dětský koutek, dětské hřiště i na pláži

★★★

popis apartmánů: ■ mobilhome 4/7 premium - 29 m² - ložnice
s manželskou postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osoby,
sociální zařízení se sprchou, částečně zastřešené dřevěná terasa
s venkovním posezením
vybavenost apartmánů: klimatizace*, trezor, krb či elektrický gril
výhody a nevýhody: ■ cenově výhodné ubytování u piniového
háje a v krátké pěší vzdálenosti od písečné pláže ■ příjemné
zázemí vhodné pro rodiny s dětmi i díky animačním
a sportovním aktivitám ■ v pěší vzdálenosti i historického
centra Caorle se zábavním a aqua parkem ■ připojení k internetu
pouze na recepci a v nákupním centru ■ parkování a animační
programy jsou zahrnuty v klubové kartě za povinný příplatek v místě
délka pobytu: llibovolně dlouhé pobyty od 3 nocí do 04.06.
a od 03.09., od 7 nocí od 04.06. do 25.06.; pevně dané týdenní
pobyty od / do soboty od 25.06. do 03.09.

ITÁLIE

VILLAGGIO HAPPY CAMP LAGUNA

OBSAH 4
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LIDO DI JESOLO / CAVALLINO

2 090 Kč / os.
145 km TRIESTE

40 km PORTOGRUARO

110 km AQUILEIA
60 km LIGNANO

45 km
TREVISO

MESTRE 44 km

BIBIONE 55 km

GRADO
120 km

CAORLE 30 km
LIDO DI JESOLO /
CAVALLINO

OBSAH 4

VENEZIA 45 km
VERONA 150 km
CHIOGGIA 90 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 800 km, Brno 710 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd San Donà di Piave /
Noventa di Piave, dále směr Passarella, Jesolo, Lido di Jesolo
MOŘE A PLÁŽE
Místní moře je čisté, u břehu však může být zkaleno zvířeným
jemným pískem, který přinášejí nedaleko ústící horské řeky Sile
a Piave. Po převážnou většinu roku je moře klidné, k čemuž
přispívají i vlnolamy kolmo vybíhající z pláží do moře. V moři se
nachází i několik zajímavých míst vhodných k potápění. Pláž je
tvořena výhradně velmi jemným pískem, v obou střediscích je
dlouhá úctyhodných 15 kilometrů a zčásti ji lemují borové háje.
Je v průměru široká 50 až 100 metrů, když před první řadou
slunečníků je ponechán rozsáhlý prostor pro slunění, procházky

LIDO DI JESOLO / CAVALLINO

BENEFITY

84

populární střediska plná zábavy na dohled od Benátek
Lido di Jesolo jako největší středisko benátské oblasti
■ každý z obou resortů s 15 km dlouhou písečnou pláží
■ snadná cesta z Cavallina do Benátek parníčkem vaporetto
■ strategická poloha k průzkumu ostrovů Benátské laguny
■ lákavé aquaparky, zábavní parky, kavárny, bary a obchody
■ výtečné restaurace s čerstvými pokrmy z darů moře
■ pestré možnosti pro vyznavače turistiky a cykloturistiky
■ nespočet aktivit pro všechny kategorie návštěvníků
■ čisté a dobře vybavené pláže, mírný vstup do moře
■
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

a hry. Vyhlášené jsou tyto pláže svým pozvolným a bezpečným
vstupem do moře, doslova ideální jsou proto pro děti, zdravotně
postižené a neplavce. Nacházejí se zde jak pláže veřejné, tak
i soukromé. Pás ležící u vody před slunečníky je vždy veřejný
a je možno zde použít vlastní slunečníky, výše položená část je
naopak z velké většiny soukromá a lze si zde pronajmout plážový
servis. Pláže jsou denně udržovány po celé délce, k dispozici jsou
sprchy a WC, hřiště pro míčové sporty, půjčovny vodních šlapadel
i dětské atrakce.

poloha / pláž: Cavallino Treporti, pláž - 250 m, centrum - 1,5 km,
Camping Village Cavallino - 20 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
vyhrazená restaurace, bar, zahrada s posezením, výtah, vyhrazené
parkoviště* (počet míst omezen)
sport a relaxace: plážový servis (slunečník a 2 lehátka, k dispozici
od 14.05. do 01.10.), vnitřní bazén* s lehátky, sauna*, pára*,
kneipův chodník*; nabídka Camping Village Cavallino: bazénový
komplex s tobogány a lehátky* (funkční od 14.05. do 01.10.), dětský
bazének, vířivka*, posilovna*, hřiště na beach volley, hřiště pro psy,
dětské hřiště na pláži, pláž pro psy*, masáže*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
se sprchou, balkon
■ Standard Family 2/3/4 - 36 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou
■ Superior Family 2/3/4 - 42 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, 2x sociální
zařízení se sprchou, terasa
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minibar, osušky* (jen na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ novinka loňské sezóny předkládající menší
luxusní hotel nedaleko pláže ■ stavba hotelu dokončena v červnu
2019 ■ v klidné části letoviska a pouhých 29 pokojů jako záruka
odpočinkové dovolené ■ zkrácené pobyty od 3 nocí ■ plážový servis
v základní ceně a navíc pestrá nabídka sousedícího Camping Village
Cavallino ■ omezená kapacita čtyřlůžkových pokojů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pavně dané
týdenní pobyty od / do soboty v období od 29.07. do 27.08.

REZERVUJTE IHNED
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HOTEL THE GREEN PARK

LIDO DI JESOLO / CAVALLINO

1
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

HOTEL EXCELSIOR

★★★★

poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 10 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: recepce / velká lobby / wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, venkovní
bar, zahrada s posezením, místnost pro úschovu zavazadel, výtah,
vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: vyhřívaný bazén 14 x 5 m s dětským bazénkem
a lehátky*, plážový servis (slunečník a 2 lehátka pokoj v ceně),
úschovna jízdních kol, půjčovna jízdních kol* (2 hodiny zdarma),
biliár, stolní tenis
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bufet studených a teplých předkrmů, 3 až 4 hlavních
jídel s přílohou, dezertů, ovoce a sýrů; nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Basic 1/2/3 - pokoj se samostatným lůžkem
či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, boční výhled
na moře (s výjimkou jednolůžkového pokoje)
■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon, boční výhled na moře
■ De Luxe 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon, boční výhled na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha přímo u pláže ■ plážový
servis zahrnut již v základní ceně ■ prostorné pokoje De Lux
v klidnější části hotelu ■ velmi poptávané večeře formou bufetu
s menu pro vegetariány a celiaky ■ možnost zkrácených pobytů
od 3 nocí ■ česky mluvící zástupce přímo v hotelu ■ lehátka
u bazénu pouze za poplatek ■ v rušnější části letoviska
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí ve vybraných termínech a pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty; speciální nabídka „7 za 6“, „6 za 5“, „5 za 4“
a „4 za 3“

*

SLEVA

LIDO DI JESOLO / CAVALLINO
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poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 250 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / menší lobby / wi-fi připojení
k internetu, TV místnost, vyhrazená restaurace, bar, sluneční terasa
s posezením, dětské hřiště, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst
omezen)

sport a relaxace: bazén 12 x 5 m s lehátky a slunečníky, dětský
bazének (funkční od 21.05. do 17.09.), plážový servis (slunečník
a 2 lehátka / pokoj v ceně), úschovna jízdních kol
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 balkon - pokoj se samostatným
lůžkem či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně
s rozkládacím gaučem na lůžko či 1 přistýlkou, sociální zařízení
se sprchou, balkon
■ Standard 2+2 balkon - pokoj s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky a případně s rozkládacím gaučem na palandu
či 2 přistýlkami (vhodné pro děti do 12 let), sociální zařízení se
sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor, fén
(na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ oblíbený rodinný hotel s příjemnými
majiteli ■ ideální poloha v blízkosti pláže a zároveň u promenády
■ vzhledem k předkládanému prodeji velmi zajímavé cenové
relace ■ dítě do 6 let zdarma ■ pokoje s klimatizací i novým
vybavením ■ vodní park 9 km od hotelu ■ menší rozměry koupelen
i některé starší zařízení
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

1

od 7 990 Kč / os. / 7 nocí
250 m
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HOTEL HARRY’S

★★★

poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 50 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace, bar, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen,
další parkování v blízkosti), kavárna
sport a relaxace: bazén 10 x 5 m s lehátky a slunečníky (funkční
od 04.06. do 10.09.), plážový servis* (slunečník, plážové křeslo
a lehátko), masáže*

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých
předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou, dezertu či ovoce, salátový
bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 balkon - pokoj se samostatným
lůžkem či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení
se sprchou, balkon; možnost 2 přistýlek formou rozkládacího gauče
na lůžko či palandu
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minilednička*
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbený menší rodinný hotel
s bazénem a plážovým servisem ■ pohodlná pěší vzdálenost
od pláže ■ řada nákupních možností v blízkém okolí ■ vstřícní
majitelé, domácí kuchyně a výhodné týdenní pobyty ve vybraných
termínech ■ poloha přímo na promenádě v klidnější části letoviska
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí ve vybraných termínech a pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty; speciální nabídka „7 za 6“

SLEVA

LIDO DI JESOLO / CAVALLINO

30. 3.
5 % do
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poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 50 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
vyhrazená restaurace, restaurace / pizzerie, bar, střešní sluneční
terasa s posezením, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst
omezen, další parkování 50 m)
sport a relaxace: bazén 14 x 5 m s lehátky (funkční od 04.06.
do 03.09.), plážový servis* (slunečník a 2 lehátka), úschovna
jízdních kol, půjčovna jízdních kol*

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 až 4 zpravidla teplých
předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou, dezertu či ovoce, nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 balkon - pokoj se samostatným
lůžkem či manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou, balkon; 3. lůžka pevná, čtyřlůžkové pokoje vždy
s palandou či skříňovou palandou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ výhodné finanční podmínky vzhledem
k předkládané kvalitě hotelu ■ zajímavá poloha v blízkosti
pláže a zároveň v klidné části na konci promenády ■ možnost
výběru polopenze formou obědů či večeří ■ nedaleko vodního
parku Aqualandia ■ moderně vybavené pokoje ■ některé pokoje
po rekonstrukci koupelen ■ čtyřlůžkové pokoje spíše menších
rozměrů a pouze s palandou ■ malé koupelny a většinou se starším
zařízením
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí ve vybraných
termínech a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 7 390 Kč / os. / 7 nocí
50 m
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5
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6

HOTEL ALLA ROTONDA

★★★

poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 50 m, centrum - 450 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, sluneční terasa
s posezením, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: bazén 110 m² s vířivkou a lehátky (funkční
od 21.05. do 24.09.), plážový servis (slunečník a 2 lehátka / pokoj
v ceně)

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých
předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou, dezert či ovoce, salátový
bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 balkon - pokoj se samostatným
lůžkem či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou, balkon (s výjimkou jednolůžkových pokojů;
jen za příplatek); 3. lůžka pevná či formou přistýlky, 4. lůžka jen
formou přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ oblíbený rodinný hotel s nově
vybudovaným bazénem ■ zajímavá poloha v blízkosti pláže
a zároveň jen 800 m od aquaparku Caribe Bay ■ klimatizace,
wi-fi i plážový servis zahrnuty v základní ceně ■ vzhledem
k předkládanému velmi zajímavé cenové relace ■ některé
starší vybavení společných prostor hotelu ■ návštěva bazénu
pouze s koupací čepicí, omezená parkovací místa
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 7 890 Kč / os. / 7 nocí
50 m
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poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 150 m, centrum - 3 km
vybavenost a služby: recepce / menší lobby / wi-fi připojení
k internetu, bar, restaurace, sluneční terasa s posezením, vyhrazené
parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: půjčovna jízdních kol (na vyžádání), plážový servis
(slunečník a 2 lehátka / pokoj v ceně)

stravování: ■ snídaně - bohatý kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých
předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou, dezertu či ovoce, salátový
bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 balkon - pokoj se samostatným
lůžkem či manželskou postelí nebo 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou, balkon; 3. a 4. lůžko formou přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ menší rodinný hotel nacházející se
v centrální zóně letoviska nedaleko promenády ■ zajímavé ceny
a 1 dítě do 10 let zdarma ■ klimatizace, wi-fi připojení i plážový
servis v ceně ■ v blízkosti vodního parku Caribe Bay ■ možnost
dokoupení plné penze
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

1

od 7 690 Kč / os. / 7 nocí
150 m
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HOTEL VERDI

★★★

poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 80 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
bar, restaurace, TV místnost, terasa s posezením, venkovní dětský
koutek, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: plážový servis* (slunečník a 2 lehátka); půjčovna
jízdních kol

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem ze 2 až 3 zpravidla teplých
předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, dezertu či ovoce, salátový
bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj se samostatným
lůžkem či manželskou postelí s možností až 2 přistýlek, sociální
zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ další letošní novinka nabízející hotel jen
pár kroků od pláže ■ restaurace vyhlášená bohatou benátskou
kulinářskou tradicí ■ vodní park Caribe Bay jen 300 m od hotelu
■ možnost dokoupení plážového servisu ■ prakticky vybavené
pokoje ■ promenáda přímo před hotelem
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 7 890 Kč / os. / 7 nocí
80 m
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■ mobilhome Comfort 4 - 20 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obytná kuchyň, sociální zařízení
se sprchou, 1x WC, terasa
■ mobilhome Classic 4 - 22 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obytná kuchyň, sociální zařízení
se sprchou, 1x WC, terasa
■ mobilhome Blu Romantic 4+2 - 24 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a 1 zvýšeným lůžkem,
obytná kuchyň s rozkládacím gaučem na lůžko (vhodné pro děti
do nedovršených 12 let), sociální zařízení se sprchou, 1x WC, terasa
■ mobilhome Lux 4+1 - 31 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obytná kuchyň s možností
1 přistýlky (vhodné pro děti do nedovršených 12 let), sociální
zařízení se sprchou, terasa
■ mobilhome Revolution 6 - 34 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice
s mimoúrovňovou palandou, obytná kuchyň, 2x sociální zařízení,
terasa (jen na vyžádání)
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ velmi poptávané ubytování v rámci kempu
s bazénovým komplexem ■ hezky a prakticky zařízené ■ široká
vybavenost celého areálu ■ omezený prostor odpovídající velikosti
jednotlivých mobilhomů ■ mobilhome Revolution s nejmodernějším
vybavením ■ v sezóně vyšší, přesto však odpovídající cena
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí ve vybraných termínech a pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

REZERVUJTE IHNED

od 1 665 Kč / os. / 7 nocí
100 m
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upřesnění: většina mobilhomů se nachází ve vzdálenosti 200 až
400 m od pláže
poloha / pláž: Cavallino Treporti, pláž - 100 m, centrum - 1,5 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / pizzerie, wi-fi připojení
k internetu*, bar, zastřešené dětské hřiště, animační programy,
1 vyhrazené parkovací stání / apartmán
sport a relaxace: bazénový komplex s tobogány a lehátky* (funkční
od 15.5. do 30.9.), dětský bazének, vířivka*, masáže*, posilovna*,
hřiště na beach volejbal, hřiště pro psy, dětské hřiště na pláži, pláž
pro psy*
popis apartmánů: ■ mobilhome San Marco 4 - 18 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obytná
kuchyň, sociální zařízení se sprchou, terasa

★★★★

OBSAH 4

CAMPING VILLAGE CAVALLINO

LIDO DI JESOLO / CAVALLINO

9
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10

VILLAGGIO LE BRICOLE

♣♣♣

poloha / pláž: Cavallino, pláž - 250 m, centrum - 2,5 km
vybavenost a služby: zahrada, 1 vyhrazené parkovací stání / apt.
sport a relaxace: bazén 10 x 6 m s lehátky, dětský bazének
(k dispozici od 04.06. do 10.09.)
popis apartmánů: ■ trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, terasa a terasa s předzahrádkou či balkon a terasa

vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat., trezor, trouba,
barbecue
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbené ubytování v residenčním
komplexu patrových budov s bazénem ■ v blízkosti téměř
liduprázdné pláže s majákem a zároveň v klidné části letoviska
■ vhodné pro rodiny s dětmi ■ moderně vybavené apartmány
s klimatizací ■ ideální volba i pro skupiny ■ cenové relace
odpovídající předkládané kvalitě
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 865 Kč / os. / 7 nocí
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250 m
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RESIDENCE CA D’ORO

♣♣♣

poloha / pláž: Cavallino, pláž - 300 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: zahrada, 1 vyhrazené parkovací stání / apt.
sport a relaxace: bazén 10 x 6 m, dětský bazének (od 20.06.
do 30.09. není k dispozici)
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 37 až 42 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa

■ trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
terasa či terasa s předzahrádkou
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat., trezor, trouba,
pračka, barbecue
výhody a nevýhody: ■ velmi kvalitní residenční komplex
s bazénem i dětským bazénkem ■ příjemně vybavené apartmány
s klimatizací ■ ubytování vhodné pro rodiny s dětmi i skupiny
■ zajímavé slevy za včasný nákup až do 31.03. ■ v hlavní sezóně
vyšší cenová náročnost
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

REZERVUJTE IHNED

od 1 865 Kč / os. / 7 nocí
300 m
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♣♣♣

poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 250 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / menší lobby / wi-fi připojení
k internetu, TV místnost, vyhrazená restaurace, bar, sluneční terasa
s posezením, dětské hřiště, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst
omezen)
sport a relaxace: bazén 12 x 5 m s lehátky a slunečníky, dětský
bazének (funkční od 21.05. do 17.09.), plážový servis (slunečník
a 2 lehátka / apartmán v ceně), úschovna jízdních kol

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou, 2x balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat. a trezor (jen
za vratnou kauci), mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ loňská novinka předkládající i apartmánový
typ ubytování ■ zajímavá poloha v blízkosti pláže a zároveň
u promenády ■ vzhledem k předkládanému zájmu velmi zajímavé
cenové relace ■ možnost dokoupení polopenze ■ vodní park
9 km od hotelu ■ menší rozměry koupelen i některé starší zařízení
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

APARTHOTEL VIANELLO
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ZDARMA

APARTHOTEL ALLA ROTONDA

poloha / pláž: Lido di Jesolo, pláž - 50 m, centrum - 450 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
vyhrazená restaurace, sluneční terasa s posezením, výtah,
vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: bazén 110 m² s vířivkou a lehátky (funkční
od 21.05. do 24.09.), plážový servis (slunečník a 2 lehátka /
apartmán v ceně)

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou, balkon
■ trilo 6 - 38 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha jen pár kroků od pláže
i centra města ■ bazén, klimatizace, wi-fi připojení i plážový servis
již v základní ceně ■ možnost dokoupení snídaní, večeří i polopenze
■ vyhledávaná kapacita všemi věkovými kategoriemi, zejména pak
rodinami s dětmi
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 2 750 Kč / os. / 7 nocí
50 m
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ROSOLINA MARE

2 090 Kč / os.
MESTRE 65 km
VENEZIA 70 km
PADOVA 60 km

22 km CHIOGGIA

OBSAH 4

ROSOLINA MARE

55km
ROVIGO

ADRIA 30 km
160 km 175 km
90 km
RAVENNA RIMINI SAN MARINO

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 870 km, Brno 780 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
dálniční sjezd Verona Sud, Rovigo, Adria, Rosolina, Rosolina Mare
nebo
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd Venezia Est, Ravenna,
Chioggia, Rosolina Mare
MOŘE A PLÁŽE
8 km dlouhá pláž začíná na severu u ústí druhé největší italské
řeky Adiže a končí na jihu u průlivu oddělujícího Rosolinu Mare
od luxusního residenčního ostrova Albarella. Je tvořena výhradně
velmi jemným pískem, místy dosahuje šířky až přes 100 m a je
vyhlášená pozvolným a bezpečným vstupem do moře, absolutně
ideálním pro malé děti a neplavce. Plavat se dá ve vzdálenosti
od 50 až 100 m od břehu. Voda je z důvodu blízkosti ústí dvou
největších italských řek (Pádu a Adiže) méně slaná a kvůli jemnému
písku bývá u břehu často lehce zakalená, není však znečištěná.
Zdejší moře bývá většinou poklidné, není však vhodné pro potápění
a nežijí v něm nebezpeční živočichové. K dispozici jsou zde jak pláže
veřejné, tak i pláže soukromé. Celkem 7 pláží volných je rozmístěno
mezi plážemi placenými, v jižní části poloostrova nalezneme též

další, přes 3 kilometry dlouhou a téměř liduprázdnou pláž přírodní.
Na volné pláže je vstup zdarma, můžete si tam cokoli přinést,
ale nejsou upravovány a nemají sociální zařízení. Na každodenně
udržovaných soukromých plážích si lze pronajmout plážový servis,
k dispozici jsou zde bary, sociální zařízení, sprchy a u některých
i restaurace, sportovní zázemí (hřiště, lodičky, šlapadla atd.), dětská
hřiště, animační programy, plavčíci apod. Některé ubytovací kapacity
nabízejí plážový servis v ceně pobytu v úvodní a závěrečné části
letní sezóny. Laguna, jež obklopuje poloostrov z protilehlé strany,
vhodná ke koupání není a nenacházejí se zde ani žádné pláže.
BENEFITY
jedno z nejnavštěvovanějších středisek italského Jadranu
poloha v chráněném území, v přírodním parku Delta Pádu
■ dokonalá symbióza neposkvrněné přírody a širokého zázemí
■ pestré ubytovací možnosti převážně do 500 metrů od pláže
díky poloze střediska na dlouhém a úzkém poloostrově
■ souvislý pás 8 kilometrů pláží s nejjemnějším zlatavým pískem
■ dostatek místa pro slunění a velmi pozvolný vstup do moře
■ příznivý vliv rozlehlých piniových lesů na dýchací problémy
■ široká nabídka sportovního i kulturně-společenského vyžití
■ hlavní promenáda s nepřeberně pestrou paletou zábavy
■ pro golfisty lákavé 18jamkové hřiště na ostrově Albarella
■
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ROSOLINA MARE

■

NOR

D

★★★

poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 350 m, centrum - 0 m
vybavenost a služby: recepce / velká lobby s TV / wi-fi připojení
k internetu, restaurace, bar s terasou, 2x výtah, vyhrazené
parkoviště (počet míst omezen, další parkování v blízkosti)
sport a relaxace: plážový servis* (slunečník, lehátko a plážové
křeslo), půjčovna jízdních kol*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 4 zpravidla
teplých předkrmů, 2 až 4 hlavních jídel s přílohou, dezert či ovoce,
0,25 l stolního vína a 0,25 l vody, ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 balkon - pokoj se samostatným
lůžkem či manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon (s výjimkou jednolůžkových
pokojů); možnost až 2 přistýlek
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV, telefon
výhody a nevýhody: ■ až překvapivě výhodné finanční
podmínky a to v celoitalském měřítku ■ zajímavá poloha přímo
na promenádě v centru a zároveň i nedaleko pláže ■ prakticky
zařízené pokoje s možností příplatku klimatizace ■ slabší zázemí,
zejména pak chybějící bazén ■ v okrajových částech sezóny
možnost menší pestrosti stravování
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

HOTEL SOLE

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 6 990 Kč / os. / 7 nocí

2

NE

HB+

NE

www.nev-dama.cz

ZDARMA

RESIDENČNÍ KOMPLEX ACQUAMARINA

upřesnění: komplex dvoupodlažních residencí s 1 centrálním
bazénovým areálem
poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 550 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 20 x 10 m s plážovými křesly, dětský
bazének, plážový servis* (slunečník, lehátko a plážové křeslo)
popis apartmánů: ■ trilo 6 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa

♣♣♣♣

vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, wi-fi připojení k internetu*
výhody a nevýhody: ■ již osvědčená kapacita předkládající
moderní residenční komplex s bazénem ■ výhodná poloha
v centrální ale zároveň i klidné části letoviska ■ možnost
zkrácených pobytů ■ pláž dostupná příjemnou procházkou
■ bazén s dětským bazénkem již v základní ceně ■ velmi
kvalitně vybavené apartmány ■ vyšší cenová hladina odpovídající
předkládané kvalitě v dané oblasti ■ nabídka pouze jediné typologie
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka ve vybraných
termínech; speciální nabídka pro týdenní pobyty - sleva 10 %
v období od 15.05. do 29.05. a od 04.09. do konce sezóny
a sleva 5 % v období od 05.06. do 19.06.

SLEVA
. 3.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 250 Kč / os. / 7 nocí
550 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

PŘÍPLATEK

ROSOLINA MARE

350 m
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ITÁLIE
OBSAH 4

3

VILLAGGIO SOLMARE

♣♣♣♣

upřesnění: komplex několika dvoupodlažních residencí typu
řadových vilek s 1 centrálním bazénovým areálem
poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 700 m, centrum - 250 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 25 x 12 m se slunečníky a lehátky*, dětský
bazének, plážový servis* (slunečník, lehátko a plážové křeslo)

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, balkon či malá terasa
■ trilo 6 - 43 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon či malá terasa
■ quadrilo 7 - 75 m² - 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou,
balkon; 2. patro: 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím
gaučem na lůžko pro 1 osobu, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou
vybavenost apartmánů: zpravidla klimatizace*, TV, wi-fi připojení
k internetu*, mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejkvalitnějších residenčních
komplexů v Rosolina Mare vybudovaný v roce 2004 ■ pro danou
oblast vysoce nadstandardní apartmány a to včetně zde tak
neobvyklé typologie quadrilo ■ velký bazén pro dospělé i menší
bazének pro děti ■ nabídka zkrácených pobytů v okrajových
částech sezóny ■ poloha ve velmi klidné části letoviska ■ cenové
relace odpovídající předpokládané kvalitě ■ větší vzdálenost
od pláže ■ lehátka u bazénu za poplatek
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka ve vybraných
termínech; speciální nabídka pro týdenní pobyty - sleva 10 %
v období od 15.05. do 29.05. a od 04.09. do konce sezóny
a sleva 5 % v období od 05.06. do 19.06.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 248 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

PŘÍPLATEK
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ROSOLINA MARE

700 m
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♣♣♣

poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 350 m, centrum - 300 m
vybavenost a služby: zahrada s dětským hřištěm, 1 vyhrazené
parkovácí stání / apartmán (další parkování v blízkosti)
sport a relaxace: bazén 10 x 6 m s dětským bazénkem a lehátky,
plážový servis* (slunečník, lehátko a plážové křeslo)

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon; přestože je k dispozici 6 míst, maximální obsazenost jsou
4 osoby
■ trilo 5/6 - 45 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
malá terasa
vybavenost apartmánů: ventilátor (jen trilo 5), TV, zřídka pračka
(jen trilo 6)
výhody a nevýhody: ■ velmi dobré cenové podmínky ■ bazén již
v základní ceně ■ poloha nedaleko pláže a zároveň i v blízkosti
centra ■ rozměrově průměrné, ale příjemně zařízené ■ některé
starší vybavení apartmánů ■ hrozba brzkého vyprodání
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka ve vybraných
termínech; speciální nabídka pro týdenní pobyty - sleva 10 %
v období od 15.05. do 29.05. a od 04.09. do konce sezóny
a sleva 5 % v období od 05.06. do 19.06.

ITÁLIE

RESIDENCE SPORTING

OBSAH 4

4

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 265 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

NE
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ROSOLINA MARE

350 m
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ITÁLIE
OBSAH 4

5

RESIDENČNÍ KOMPLEX PATIO

poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 100 m, centrum - 550 m, zóna
San Giorgio - 750 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)
sport a relaxace: bazén 15 x 8 m, plážový servis* (slunečník,
lehátko a plážové křeslo)
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, terasa či terasa
s předzahrádkou

♣♣♣

■ trilo 5 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem
na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV
výhody a nevýhody: ■ jedna z vůbec nejžádanějších místních
kapacit pracující zejména se stálou klientelou ■ ideální poloha
téměř na půl cesty mezi centrem a další obchodní zónou San
Giorgio a současně v blízkosti pláže ■ atraktivní bazén a nabídka
nejžádanějších typologií ■ kvalitativně a rozměrově ne zcela jednotné
apartmány ■ omezená kapacita a tedy brzy zcela vyprodáno
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 1 622 Kč / os. / 7 nocí
100 m

6

ANO

BS

NE

RESIDENČNÍ KOMPLEX LA PIAZZETTA

ROSOLINA MARE

poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 150 m, centrum - 1 km, zóna
San Giorgio - 150 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti); malé domácí zvíře za poplatek viz ceník
sport a relaxace: bazén 20 x 10 m s dětským bazénkem, plážový
servis* (slunečník, lehátko a plážové křeslo)

♣♣♣

popis apartmánů: ■ trilo 4 - 50 m² - přízemí: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a gaučem, předzahrádka; 1. patro: 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 malá ložnice s palandou, sociální zařízení se
sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV
výhody a nevýhody: ■ výborné cenové podmínky ■ bazén již
v základní ceně ■ poloha nedaleko pláže, o to dále však od centra
■ rozměrově spíše podprůměrné apartmány i nepříliš pohodlné
schodiště ■ velmi malá ložnice s palandou a s omezeným výhledem
■ nabídka pouze jediné typologie
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*
SLEVA
8. 2.

2
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 773 Kč / os. / 7 nocí
150 m

100
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♣♣♣

poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 400 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m, plážový servis* (slunečník,
lehátko a plážové křeslo)

popis apartmánů: ■ trilo 5 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a 1 samostatným
skříňovým lůžkem či lůžkem typu „šuplík“, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV
výhody a nevýhody: ■ velmi poptávané ubytování v residenci
s bazénem ■ zajímavá poloha v klidné části letoviska a zároveň
i nedaleko pláže i centra ■ prodloužená nabídka slevy za včasné
objednání až do 31.03. ■ apartmány po částečné rekonstrukci
a zcela nové kuchyňské linky ■ omezená kapacita
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE PARK

OBSAH 4

7

REZERVUJTE IHNED

od 1 418 Kč / os. / 7 nocí

8

ANO

BS

INFO
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NE

RESIDENČNÍ KOMPLEX MEDITERRANEO

upřesnění: komplex řadových vilek s dvoupodlažními apartmány
s předzahrádkou typu trilo 6 V a residenční částí s apt., s terasou
či předzahrádkou typu trilo 6 R a s 1 centrálním bazénovým areálem
poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 600 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén, dětský bazének, plážový servis*
(slunečník, lehátko a plážové křeslo)
popis apartmánů: ■ trilo 6 R - 37 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, předzahrádka či terasa

♣♣♣

■ trilo 6 V - 40 až 50 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předzahrádka
s krbem, 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, zpravidla balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, pračka* (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ kvalitní residenční komplex s bazénem
■ nabídka zkrácených pobytů v okrajových částech sezóny
■ poloha ve velmi klidné části letoviska ■ zajímavé cenové relace
týdenních pobytů ve vybraných termínech ■ větší vzdálenost
od pláže
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 132 Kč / os. / 7 nocí
600 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

NE

NE

ROSOLINA MARE

400 m
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ITÁLIE
OBSAH 4

9

RESIDENCE CORALLO

♣♣♣

upřesnění: residenční dvoupodlažní objekt s centrálním bazénovým
areálem
poloha: Rosolina Mare, pláž - 550 m, centrum - 150 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)
sport a relaxace: bazén 25 x 11 m, plážový servis* (slunečník,
lehátko a plážové křeslo)

popis apartmánů: ■ trilo 5 - 42 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 malá ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem na lůžko, sociální zařízení se
sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, trezor, pračka
výhody a nevýhody: ■ kvalitní residenční komplex v Rosolina
Mare postavený v létě 2004 ■ pro danou oblast vysoce
nadstandardní a prostorné apartmány s klimatizací v základní
ceně ■ poloha nedaleko centra, přesto v klidné části letoviska
částečně obklopená stromy ■ pláž dostupná delší procházkou
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA

28. 2.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 554 Kč / os. / 7 nocí
550 m

10

ANO

BS

VILA MARIA

NE

NE

♣♣♣

ROSOLINA MARE

upřesnění: dvě sousední dvoupodlažní vily ve společné zahradě;
v jedné jsou umístěny 2 apartmány v přízemí a 2 v 1. patře,
ve druhé 3 apartmány v přízemí a 3 v 1. patře
poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 100 m, centrum - 350 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)
sport a relaxace: plážový servis* (slunečník, lehátko a pláž. křeslo)
popis apartmánů: ■ trilo 5 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s palandou a 1 lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa

vybavenost apartmánů: TV, klimatizace*, mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ výhodná poloha nedaleko pláže i centra
■ prostorné kvalitní zrekonstruované apartmány s klimatizací
■ pohodlné venkovní posezení na terase či balkonu ■ zkrácené
pobyty ve vybraných termínech ■ nabídka jediné typologie ■ často
již velmi brzy vyprodáno
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka ve vybraných
termínech; speciální nabídka pro týdenní pobyty - sleva 10 %
v období od 15.05. do 29.05. a od 04.09. do konce sezóny
a sleva 5 % v období od 05.06. do 19.06.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 798 Kč / os. / 7 nocí
100 m
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♣♣♣

upřesnění: velká dvoupodlažní vila ve tvaru písmene „L“;
13 apartmánů je v přízemí a 13 v 1. patře
poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 150 m, centrum - 750 m, zóna
San Giorgio - 600 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)

popis apartmánů: ■ trilo 7 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu „šuplík“ pro
1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV
výhody a nevýhody: ■ po částečné rekonstrukci a některé nové
zařízení apartmánů ■ klidné prostředí jen pár kroků od pláže
■ prakticky vybavené apartmány ■ výhodné ceny při maximální
obsazenosti ■ dostatečná kapacita i pro velké skupiny ■ větší
vzdálenost od centra ■ i zde nabídka pouze jediné typologie
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*
SLEVA
8. 2.

ITÁLIE

VILA MARTINA

OBSAH 4

11

2
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 056 Kč / os. / 7 nocí

12

NE

BS

INFO

www.nev-dama.cz

NE

APARTMÁNOVÝ DŮM FIUME

♣♣♣

poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - 350 m, centrum - 250 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán (další
parkování v blízkosti)

popis apartmánů: ■ trilo 6+2 - 60 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky
a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby o šířce 140 cm (vhodné pro 1 dospělou osobu
či 2 děti do nedovršených 13 let), soc. zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, trouba, pračka, wi-fi
připojení k internetu*
výhody a nevýhody: ■ prostorné apartmány s širší vybaveností
■ pro danou oblast po všech směrech kvalitní apartmány
■ kratší vzdálenost od pláže ■ jedna z mála kapacit i s wi-fi
připojením k internetu ■ zajímavé slevy za včasný nákup
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*
SLEVA
8. 2.

2
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 971 Kč / os. / 7 nocí
350 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

PŘÍPLATEK

ROSOLINA MARE

150 m
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ITÁLIE
OBSAH 4

13

APARTMÁNOVÝ DŮM MARA

♣♣♣

poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž 400 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: výtah, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán, další parkování v blízkosti
popis apartmánů: ■ mono 3 - 26 m² - obývací pokoj s manželskou
postelí a kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ trilo 5 - 38 m² - 2 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon

■ trilo 6 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s palandou a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se
sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, trezor, pračka
výhody a nevýhody: ■ kvalitní apartmány jen pár kroků od centra
■ zajímavá nabídka slev za včasný nákup ■ pláž dostupná krátkou
procházkou ■ velmi zajímavé cenové relace ■ omezená lůžková
kapacita zapovídající skupiny i hrozba bzkého vyprodání
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*

SLEVA

28. 2.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 240 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

ROSOLINA MARE

400 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

♣♣♣

upřesnění: několik desítek privátních apartmánů v rámci celé řady
více apartmánových vil po celém středisku
poloha / pláž: Rosolina Mare, pláž - do 700 m, centrum - do 1,2 km
vybavenost a služby: zpravidla vyhrazené parkoviště
či 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán, případně další dle
konkrétní vily

sport a relaxace: plážový servis* (slunečník, lehátko a plážové
křeslo)
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ trilo 4/5/6/7/8 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 zpravidla
menší ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj
s případně 1 či 2 rozkládacími gauči pro 1 či 2 osoby, samostatná
kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ poznámka - přesné rozmístění a charakter nespecifikovaných
lůžek je dle konkrétního apartmánu; rozloha jednotlivých apartmánů
je rozlišná, obecně se jedná o apartmány průměrně prostorné
vybavenost apartmánů: dle konkrétního apartmánu
výhody a nevýhody: ■ nejběžnější a i finančně nejvýhodnější
ubytování v dané oblasti ■ jistá nekonkrétnost polohy i skladby
některých lůžek ■ složitěji řešitelné požadavky větších skupin
na ubytování v rámci jednoho objektu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od soboty do čtvrtka

ITÁLIE

VILY ROSOLINA MARE

OBSAH 4

14

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 937 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

ROSOLINA MARE

do 700 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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110 km
VENEZIA
LIDO DI POMPOSA

OBSAH 4

ITÁLIE

LIDI DI COMACCHIO

35 km
MARINA DI RAVENNA

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 895 km, Brno 820 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
dálniční sjezd Verona Sud, Rovigo, Adria, Rosolina, Taglio di Po,
Mesola, Lido di Pomposa
nebo
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg,
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd Venezia Est, Chioggia,
Rosolina, Taglio di Po, Mesola, Lido di Pomposa
MOŘE A PLÁŽE
Pláže jsou dlouhé mnoho kilometrů a přecházejí pozvolna
z jednoho sousedního střediska do druhého; odděleny jsou jen
ústími řek a kanálů. Na severu je oblast ohraničena ústím ramene
Pádu Po di Volano do moře a nejsevernější pláže jsou proto
charakterizovány menší slaností vody a drobným sedimentem u dna.
Kvůli tomuto velmi jemnému písku je voda u břehu často jakoby
zakalená, není však znečištěná. Drobounké pískové částice jsou totiž
náchylné ke zvíření při každém sebenepatrnějším pohybu moře.
Pláže jsou tvořeny výhradně prachově jemným pískem a dosahují
BENEFITY
7 letovisek na pobřeží Jadranu v provincii Ferrara souhrnně
nazývaných Lidi di Comacchio
■ již od počátku 90. let oblast oblíbená mezi našimi turisty
■ Lido di Pomposa - menší středisko nazvané dle nedalekého
slavného raně středověkého benediktinského kláštera
■ rybářské městečko Comacchio protkané romantickými
kanály lemovanými barevnými domy, hlavní atrakcí kuriózní
most Trepponti z roku 1634, „srostlý“ ze 3 mostů
■ restaurace servírující zejména proslulou místní specialitu úhoře z laguny
■ letoviska řadící se mezi nejsugestivnější lokality Jadranu
s ohledem na své přírodní podmínky
■ poloha jižně od ústí řeky Pád do moře, uprostřed chráněného
území Parco del Delta Po, sevřeného mezi řeky, laguny,
piniové lesy a dlouhé zlatavé písečné pláže

LIDI DI COMACCHIO

■
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šířky až 100 metrů. Od rezidenčních zón jsou místy odděleny
piniovými háji. Po celé své délce jsou pláže charakteristické nadmíru
pozvolným a bezpečným vstupem do moře, zcela ideální jsou pro
malé děti a neplavce. Plavat se místy dá ve vzdálenosti až 100 metrů
od břehu, směrem k jihu se hloubka i slanost moře zvyšují. Zdejší
moře bývá většinou velmi poklidné, není vhodné pro potápění a nežijí
v něm nebezpeční živočichové. K dispozici jsou jak pláže veřejné,
tak množství pláží soukromých (za poplatek, který však je na italské
zvyklosti neobvykle nízký) se servisem a sportovním vybavením
(hřiště na míčové sporty, dětské atrakce, lodičky, šlapadla, animační
programy, plavčíci, bary). Pláže volné jsou rozmístěny po okrajích
pláží placených. Na pláže volné je vstup zdarma, můžete si tam
cokoli přinést, ale nejsou upravovány a nemají sociální zařízení.
Laguny, jež částečně obklopují Lidi di Comacchio z vnitrozemské
strany, sice nabízejí fantastická panoramata zejména při západu
slunce, vhodné ke koupání však nejsou.

poloha / pláž: Lido di Pomposa, centrum - 500 m,
písečná pláž - 10 m
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace / pizzerie, wi-fi
připojení k internetu, bar na pláži, minimarket, trafika, dětské
hřiště, animační programy, pračka a sušička na žetony, 1 vyhrazené
parkovací stání / mobilhome

★★★★

sport a relaxace: 2 bazény, 1 bazének pro děti, hřiště na minikopanou,
psí hřiště, pláž pro psy, plážový servis*, půjčovna kol*
popis apartmánů: ■ mobilhome Standard pet 4 - 25 m² 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 lůžky, obývací část
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, terasa se
stolem a židlemi (14 m²)
■ mobilhome Standard gold pet 4+1 - 25 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 lůžky, vyvýšeným lůžkem
na způsob palandy (pro dítě do 9,99 let), obývací část s kuchyňským
koutem, soc. zařízení se sprchou, terasa se stolem a židlemi (8 m²)
■ mobilhome Comfort silver 4+1 - 27 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 lůžky, vyvýšeným lůžkem na způsob palandy
(pro dítě do 9,99 let), obývací část s kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou, terasa se stolem a židlemi (12 m²)
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV
výhody a nevýhody: ■ mobilhome Standard a Gold 350 m
od pláže, mobilhome Silver 90 m ■ prázdninový komplex
s pěkným bazénovým komplexem a přímým vstupem na pláž
■ obklopený přírodním parkem Delta del Po ■ výborné zázemí i pro
domácí mazlíčky ■ na vyžádání možnost prodloužených pobytů
i v hlavní sezóně ■ v sezóně vyšší, ale odpovídající cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3, 5, resp. 7 nocí
dle termínu

ITÁLIE

VILLAGE FAMILY CAMPING VIGNA SUL MAR

OBSAH 4

1

SLEVA

o 28. 2.
20 % d

REZERVUJTE IHNED

10 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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LIDI DI COMACCHIO

od 1 944 Kč / os. / 3 noci
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ITÁLIE

RAVENNA

2 190 Kč / os.
RAVENNA
RUSSI 20 km

MARINA ROMEA 12 km
MARINA DI RAVENNA 12 km
LIDO ADRIANO 10 km

BOLOGNA 82 km
MILANO MARITTIMA 23 km
32 km
CESENATICO

OBSAH 4

FORLI
28 km
CESENA
35 km
ROMA 350 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

RIMINI 53 km

Praha 910 km, Brno 835 km

Plzeň, Rozvadov, München, Innsbruck, Brenner, dálniční sjezd
Verona Sud, Rovigo, Adria, Rosolina, Taglio di Po, Mesola,
Marina Romea nebo Marina di Ravenna nebo Lido Adriano
nebo
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
Villach, Tarvisio, Udine, dálniční sjezd Venezia Est, Chioggia,
Rosolina, Taglio di Po, Mesola, Marina Romea nebo
Marina di Ravenna nebo Lido Adriano
MOŘE A PLÁŽE
Pláže jsou dlouhé mnoho kilometrů a přecházejí pozvolna z jednoho
sousedního střediska do druhého; odděleny jsou jen ústími řek
a kanálů. Kvůli velmi jemnému písku je voda u břehu často jakoby
zakalená, není však znečištěná. Drobounké pískové částice jsou
totiž náchylné ke zvíření při každém sebenepatrnějším pohybu
moře. Pláže jsou tvořeny výhradně jemným pískem a dosahují
šířky až 100 metrů. Od rezidenčních zón jsou místy odděleny
BENEFITY
Ravenna jako perla raně středověké architektury
jedno z historicky nejvýznamnějších míst v Itálii
■ sídlo posledních římských císařů a řada památek z 5. a 6. stol.
■ slavné byzantské mozaiky na seznamu dědictví UNESCO
■ půvabné středověké centrum města a náhrobek Danteho
■ Lidi Ravennati, 9 přímořských lokalit s celkově 36 km pláží
■ široké a naprosto klidné pláže riviéry oblasti Romagna
■ Marina Romea, středisko ponořené do nádherného borového
lesa táhnoucího se až k pláži
■ Marina di Ravenna, pláž posetá slunečníky, večer se měnící
na diskotéku pod širým nebem
■ Lido Adriano, menší moderní, ale velmi rušné letovisko plné
společenského života
■

RAVENNA

■
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piniovými háji. Po celé své délce jsou pláže charakteristické
nadmíru pozvolným a bezpečným vstupem do moře, zcela ideální
jsou pro malé děti a neplavce. Plavat se místy dá ve vzdálenosti
až 100 metrů od břehu, směrem k jihu se hloubka i slanost moře
zvyšují. Zdejší moře bývá většinou velmi poklidné, není vhodné pro
potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové. K dispozici jsou
jak pláže veřejné, tak množství pláží soukromých (za poplatek,
který však je na italské zvyklosti neobvykle nízký) se servisem
a sportovním vybavením (hřiště na míčové sporty, dětské atrakce,
lodičky, šlapadla, animační programy, plavčíci, bary). Pláže volné
jsou rozmístěny vesměs po okrajích pláží placených. Na pláže
volné je vstup zdarma, můžete si tam cokoli přinést, ale nejsou
upravovány a nemají sociální zařízení.

poloha: Marina Romea, centrum - 2 km, písečná pláž - 250 m,
Ravenna - 12 km
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace / pizzeria, wi-fi
připojení k internetu, minimarket, dětské hřiště, animační programy,
pračka a sušička na žetony, konferenční místnost, nabíjecí stanice
pro elektromobily, mini opravna kol, 1 vyhrazené parkovací stání /
mobilhome / chalet

♣♣♣

sport a relaxace: venkovní bazén, bocce (italský petanque), fitness
zóna, stolní tenis, plážový volejbal, plážový tenis, půjčovna kol*
popis apartmánů: ■ mobilhome Superior 3 - 20 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací část s kuchyňským koutem
a rozkládacím lůžkem, sociální zařízení se sprchou, terasa se stolem
a židlemi (14 m²)
■ chalet Comfort 4 - 23 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s lůžkem rozložitelným na paladnu, obývací část
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, terasa se
stolem a židlemi (11 m²)
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ prázdninový komplex v piniovém háji
■ vynikající zázemí a velký výběr sportovních i zábavních aktivit
■ 20 minut autem od Ravenny a necelých 30 minut od zábavního
parku Mirabilandia ■ skvělá volba pro rodiny s dětmi i větší
skupiny ■ bohužel nejsou povoleni domácí mazlíčci
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3, 5, resp. 7 nocí
dle termínu

ITÁLIE

VILLAGE FAMILY CAMPING SOLE

OBSAH 4

1

SLEVA
8. 2.

o2
20 % d

REZERVUJTE IHNED

od 1 890 Kč / os. / 3 noci
ANO
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NE
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250 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

VILLAGE FAMILY CAMPING RIVAVERDE

poloha / pláž: Marina di Ravenna, písečná pláž - 150 m,
centrum - 1,5 km
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace / pizzerie, wi-fi
připojení k internetu, minimarket, dětské hřiště, animační programy
(v hlavní sezóně), pračky a sušičky na žetony, nabíječka na elektro
auta, 1 vyhrazené parkovací stání / mobilhome
sport a relaxace: bazén, stolní tenis, plážový volejbal, plážový tenis,
půjčovna kol*

★★★

popis apartmánů: ■ mobilhome Standard 4 - 16 m² - 1 pokoj
se 2 lůžky rozložitelnými na palandy a obývací částí s kuchyňským
koutem, bez sociálního zařízení, venkovní posezení se stolem
a židlemi (společné s dalšími mobilhomy)
■ mobilhome Superior 4 - 24 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s lůžkem rozložitelným na palandu, obývací část
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, terasa se
stolem a židlemi (10 m²)
■ mobilhome Deluxe 5 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 lůžky a vyvýšeným lůžkem na způsob palandy (pro
dítě do cca 12 let), obývací část s kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou, terasa se stolem a židlemi (12 m²)
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze superior a deluxe),
TV (pouze superior a deluxe)
výhody a nevýhody: ■ prázdninový komplex ponořený do zeleně
pinií ■ jen 10 km od Ravenny a 20 km od zábavního parku
Mirabilandia ■ na vyžádání možnost prodloužených pobytů
i v hlavní sezóně ■ jen 2 menší bazény ■ pobyt se psy není možný
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3, 5, resp. 7 nocí
dle termínu

SLEVA

o 28. 2.
20 % d

REZERVUJTE IHNED

od 1 328 Kč / os. / 3 noci
ANO

BS

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz

RAVENNA

150 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

♣♣

poloha / pláž: Lido Adriano, pláž / písečná - 50 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: výtah, 1 parkovací místo / apartmán
popis apartmánů: ■ trilo 5/6 - ložnice s manželskou postelí,
ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem
a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon

vybavenost apartmánů: TV, pračka
výhody a nevýhody: ■ residence oddělená od pláže jen parčíkem
■ jen 10 km od Ravenny a 20 km od zábavního parku Mirabilandia
■ na vyžádání možný pobyt s domácím mazlíčkem ■ velmi
jednoduše až skromně zařízené apartmány ■ bez výhledu na moře
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE TERESA

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 965 Kč / os. / 7 nocí

4

NE

BS

INFO

RESIDENCE GIOTTO

NE

www.nev-dama.cz

♣♣

poloha / pláž: Lido Adriano, pláž / písečná - 250 m, centrum - 1,5 km
vybavenost a služby: společná zahrada s grilem, 1 parkovací
místo / apartmán
popis apartmánů: ■ trilo 5 - ložnice s manželskou postelí, ložnice
s manželskou postelí (šíře cca 140 cm), obývací pokoj s rozkládacím
gaučem a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou bez
zástěny, 2 balkony

vybavenost apartmánů: TV
výhody a nevýhody: ■ residence se zahradou vhodná i pro skupiny
■ klidná část letoviska nedaleko Ravenny i zábavního parku
Mirabilandia ■ na vyžádání možný pobyt s domácím mazlíčkem
■ výhodné cenové podmínky odpovídající kvalitě apartmánů
■ velmi jednoduché a starší zařízení apartmánů ■ větší vzdálenost
od centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 898 Kč / os. / 7 nocí
250 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

NE

RAVENNA

50 m

www.nev-dama.cz
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ITÁLIE

RIMINI

2 190 Kč / os.
126 km
BOLOGNA

CERVIA 35 km
25 km
CESENATICO
40 km
GATTEO A MARE 20 km
CESENA
SAN GIULIANO MARE 1 km

OBSAH 4

RIMINI

25 km
S. MARINO
ROMA 375 km

CATTOLICA 22 km
RICCIONE
10 km
35 km PESARO
ANCONA
104 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

50 km FANO

MAROTTA 60 km

Praha 1.050 km, Brno 980 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Tarvisio, Udine, Mestre, Padova
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Bologna, dálniční sjezd Rimini Nord, Rimini
MOŘE A PLÁŽE
40 km dlouhá pláž je tvořena převážně velmi jemným pískem,
v průměru dosahuje šířky kolem 50 m a je vyhlášená pozvolným
a bezpečným vstupem do moře, absolutně ideálním pro malé děti
a neplavce. Plavat se dá zpravidla až ve vzdálenosti od 100 až
150 metrů od břehu, za vlnolamy, díky kterým je hladina u břehu
téměř stále zcela poklidná. Voda zde bývá kvůli jemnému písku
u břehu často lehce zakalená, není však znečištěná. Zdejší moře
není vhodné pro potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové.
K dispozici jsou zde jak pláže soukromé, tak i pláže veřejné, těch
BENEFITY
absolutní legenda, hlavní město italské Jaderské riviéry
extrémně živé letovisko s vysokým standardem služeb
a pestrou škálou sportovních, kulturních i nákupních aktivit
■ souvislá 40kilometrová rekreační zóna podél pobřeží
■ řada nejvyhlášenějších velkých italských zábavních parků
■ velmi dobře udržované písčité pláže se širokým zázemím
■ pozvolný a bezpečný vstup do moře, ideální pro děti
■ vyhlídkové plavby podél pobřeží či vyjížďky s rybáři
■ pohodlná dostupnost po dálnici, výtečná místní kuchyně
■ nepřeberné množství historicky cenných míst v blízkém okolí
■ nesmírně bohatá historie sahající až do dob antických
■ Rimini rodištěm největšího italského režiséra F. Felliniho
■

RIMINI

■
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je však výrazně méně. Na každodenně udržovaných soukromých
plážích si lze pronajmout plážový servis, k dispozici jsou zde bary,
sociální zařízení, sprchy a u některých i restaurace, sportovní
zázemí (hřiště na míčové sporty, lodičky, šlapadla atd.), dětská
hřiště, animační programy, plavčíci apod. Na volné pláže si lze
přinést cokoli včetně vlastních slunečníků, ale nejsou pravidelně
upravovány a nemají sociální zařízení. Pozor, v oblasti Rimini není
tolerováno jinde v Itálii poměrně běžné slunění se mezi první řadou
slunečníků pláží soukromých a hranicí moře.

★★★

poloha / pláž: Rivazzurra, pláž - 300 m, Rimini / centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, výtah, sluneční terasa, vyhrazené parkoviště
(200 m od hotelu, počet míst omezen)
sport a relaxace: venkovní bazén s lehátky, plážový servis
(slunečník a 2 lehátka / pokoj v ceně)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet,
voda neomezeně; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou pevného lůžka,
přistýlky či palandy, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní rodinný hotel s bazénem
■ za příplatek v CK plná penze či plážový servis včetně nápojů
■ velmi dobré cenové relace po celou sezónu ■ autobusová
zastávka do centra Rimini 300 m od hotelu ■ v pěší vzdálenosti
i tematický park Fiabilandia ■ parkovací místa jsou omezena
a nelze rezervovat předem ■ v blízkosti hotelu prochází železniční trať
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí od 28.05. do 25.06. a od 27.08. do 10.09., od 7 nocí
od 25.06. do 27.08.; speciální nabídka „7 za 6“ v období od 28.05.
do 25.06. a od 20.08. do 10.09.

ITÁLIE

HOTEL COSMOS

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 3 090 Kč / os. / 3 noci

2

ANO

HB

HOTEL SUSY

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

★★★

poloha / pláž: Rimini - Rivazzurra, pláž 270 m,
Rimini / centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, výtah, vyhrazené
parkoviště *(počet míst omezen)
sport a relaxace: venkovní bazén a dětský bazén s lehátky
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet, 0,5 l vody
a 0,25 l vína na osobu; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
3. a 4. lůžko formou pevných lůžek či přistýlky či palandy, balkon
■ Standard 1 - pokoj s 1 lůžkem, soc. zařízení se sprchou, bez balkonu
vybavenost pokojů: klimatizace,TV, telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ oblíbený rodinný hotel s bazénem
■ krátká pěší vzdálenost na pláž ■ klimatizované pokoje s wi-fi
připojením ■ vybrané nápoje již v základní ceně ■ autobusová
zastávka 300 m od hotelu ■ volně přístupná pláž jen 300 m
od hotelu ■ parkovací místa jsou ve vzdálenosti 500m, kapacita
omezena, za příplatek
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 až 7 nocí ve vybraných termínech; speciální nabídka „7 za 6“
v období od 01.06. do 25.06. a od 27.08. do 17.09.

REZERVUJTE IHNED

od 2 430 Kč / os. / 3 noci
270 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB+

INFO

ZDARMA

RIMINI

300 m

www.nev-dama.cz
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ITÁLIE
OBSAH 4

3

HOTEL FANTASY

★★★

poloha / pláž: Rimini - Marina Centro, pláž - 100 m, centrum - 3 km
vybavenost a služby: recepce / restaurace / bar, společenská
místnost s TV / wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, výtah,
garážová stání, vyhrazené parkoviště* (počet míst omezen, nelze
rezervovat předem), půjčovna jízdních kol
sport a relaxace: plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka / pokoj
v ceně)

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla servírovaný s výběrem z menu, salátový bufet,
0,5 l vody a 0,25 l vína
■ večeře - zpravidla servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet,
0,5 l vody a 0,25 l vína
■ open bar - po celý den k dispozici formou samoobsluhy čepované
nápoje (voda, nealko, víno)
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
možnost 3. a 4. lůžka formou přistýlky či palandy
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, trezor, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ příjemný hotel na hlavní třídě ■ ideální
poloha jen pár kroků od pláže ■ open bar i plážový servis v ceně
■ pro danou oblast vynikající cenová relace ■ nikterak velké, přesto
kvalitní pokoje ■ omezené parkoviště s nemožností rezervovat místo
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí, kromě období od 06.08. do 27.08. kdy jsou pobyty
od 7 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ od 28.05. do 06.08.
a od 21.08. do 03.09.

SLEVA

20. 4.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 3 690 Kč / os. / 3 noci
NE

AI

INFO

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

RIMINI

100 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha / pláž: Rimini Rivabella, pláž - 0 m, Rimini / centrum - 1,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah,
parkovací stání (místa omezena, nelze objednat předem)
sport a relaxace: plážový servis* (slunečník a 2 lehátka, nutno
objednat předem, platba na místě)

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované, výběr z menu, salátový bufet; nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor,
minichladnička, fén
výhody a nevýhody: ■ příjemný rodinný hotel přímo u pláže
■ volný úsek pláže hned u hotelu ■ klidná pozice ■ v nabídce
pouze dvoulůžkové pokoje ■ nelze připlatit pokoj s výhledem
na moře
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ v období od 28.05.
do 25.06. a od 27.08. do 10.09.

ITÁLIE

HOTEL IONES

OBSAH 4

4

SLEVA
. 5.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 5 490 Kč / os. / 7 nocí
0m

5

NE

HB

INFO

www.nev-dama.cz

ZDARMA

HOTEL GIORGETTI PALACE

★★★

poloha / pláž: Bellaria, pláž - 10 m, Bellaria / centrum 400 m,
Rimini / centrum - 16 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah, hotelový
trezor, parkovací stání*(místa omezena)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet; nápoje
za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
3. lůžko formou pevného lůžka nebo přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha u pláže ■ všechny
pokoje s balkonem ■ klimatizace za příplatek ■ sluneční terasa
s výhledem na moře ■ volně přístupná pláž ve vzdálenosti 1 km
■ parkovací místo za poplatek, nelze rezervovat předem
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí, od 7 nocí v období
od 06.08. do 20.08.

SLEVA

REZERVUJTE IHNED

od 2 670 Kč / os. / 3 noci
10 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB

INFO

ZDARMA

RIMINI

20. 4.
5 % do
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ITÁLIE
OBSAH 4

6

HOTEL GIN

★★★

poloha / pláž: Rimini - Viserba, pláž - 10 m,
Rimini / centrum - 3,6 km
vybavenost a služby: recepce / menší lobby / wi-fi připojení
k internetu, bar, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, hotelový
trezor, výtah
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet, 0,5 l
vody a 0,25 l vína; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou bez závěsu;
3. a 4. lůžko formou palandy, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, telefon, TV, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ rodinný hotel přímo u pláže ■ jednoduše
zařízené pokoje s balkonem s bočním výhledem na moře ■ wi-fi
připojení a klimatizace v základní ceně ■ za příplatek v CK
pokoje s výhledem na moře ■ za příplatek v CK možnost plné
penze ■ autobusová zastávka 130 m od hotelu ■ volně přístupná
pláž ve vzdálenosti 2 km ■ hotel nemá vlastní parkovací stání
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, možnost
jiného příjezdového dne na vyžádání, v období od 06.08. do 27.08.
příjezdy a odjezdy pouze od / do soboty

SLEVA
0. 5.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 390 Kč / os. / 7 nocí
0m

7

NE

HB+

INFO

HOTEL NEW JOLIE

www.nev-dama.cz

ZDARMA

★★★

poloha / pláž: Rimini - Marina Centro, pláž - 350 m,
Rimini / centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah,
parkovací místa* (omezená kapacita, nelze rezervovat předem)
sport a relaxace: půjčovna kol (dle dostupnosti), plážový servis*
(1 slunečník a 2 lehátka / pokoj)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované, výběr z menu, salátový bufet, 0,5 l vody
a 0,25 l vína; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou (možno i bez závěsu)
■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. a 4. lůžko formou přistýlky či palandy, sociální zařízení se
sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ v pěší vzdálenosti historické centrum
Rimini ■ výhodná poloha k poznávání města i k odpočinku na pláži
■ za příplatek v CK plážový servis i plná penze ■ volně přístupná
pláž ve vzdálenosti 2 km ■ parkovací místa za poplatek a bez
možnosti rezervace
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, od 7 nocí v období
od 30.07. do 20.08.

SLEVA
1. 5.

RIMINI

3
15 % do

od 2 280 Kč / os. / 3 noci
350 m

116

REZERVUJTE IHNED

1

NE

HB+

INFO

ZDARMA
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ZDARMA

www.nev-dama.cz
* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha / pláž: Rimini - Miramare, pláž - 80 m,
Rimini / centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované, výběr z menu, 0,5 l vody a 0,25 l vína;
ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou přistýlky, sociální zařízení
se sprchou bez závěsu, balkon

■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. a 4. lůžko formou palandy, sociální zařízení se sprchou bez
závěsu, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV, telefon, trezor,
minichladnička* (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ jednoduché ubytování jen pár kroků od pláže
■ nedaleko zábavního parku Fiabilandia ■ přímo na hlavní třídě
s obchody, bary a restauracemi ■ hotel nemá vlastní parkoviště
■ koupelny se sprchou bez závěsu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí, pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 06.08. do 20.08.; speciální nabídka „7 za 6“ v období od 14.05.
do 30.07. a od 20.08. do 17.09.

ITÁLIE

HOTEL MARINELLA

OBSAH 4

8

SLEVA
0. 4.

2
10 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 2 280 Kč / os. / 3 noci

9

NE

HB+

INFO

HOTEL KARIBA

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

★★

poloha / pláž: Viserba, pláž 80 m, Rimini / centrum - 3,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení k
internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah, parkovací
stání* (místa omezena, nelze objednat předem)
sport a relaxace: plážový servis (slunečník a 2 lehátka / pokoj
v ceně)
stravování: ■ snídaně - kontinentální servírovaná včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované, výběr z menu, salátový bufet,
0,5 l vody a 0,25 l vína; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 1 - pokoj s lůžkem, sociální zařízení se
sprchou se závěsem, bez balkonu
■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou se závěsem, zpravidla balkon;
3. a 4. lůžko formou pevného lůžka, přistýlky či palandy
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, fén
výhody a nevýhody: ■ rodinný hotel blízko pláže ■ za příplatek
v CK plná penze ■ v základní ceně nápoje k večeři i plážový servis
■ v pěší vzdálensoti obchody, restaurace a bary ■ slevy pro
děti, za včasný nákup i pro týdenní pobyty ■ parkovací stání je
za poplatek ■ jednoduchý hotel se službami odpovídajími kategorii
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
s nájezdy v sobotu; speciální nabídka „7 za 6“ ve všech termínech

REZERVUJTE IHNED

2

od 5 390 Kč / os. / 7 nocí
80 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB+

INFO

ZDARMA

ZDARMA

RIMINI

80 m
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ITÁLIE

RICCIONE

2 190 Kč / os.
126 km
BOLOGNA

47 km
CERVIA
35 km
45 km CESENATICO
GATTEO A MARE 32 km
CESENA
RIMINI 12 km

OBSAH 4

RICCIONE

10 km CATTOLICA A GABICCE MARE
S. MARINO
ROMA 25 km
ANCONA
395 km
110 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

PESARO 30 km
45 km FANO

MAROTTA 55 km

Praha 1.060 km, Brno 990 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Tarvisio, Udine, Mestre, Padova
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Bologna, dálniční sjezd Riccione, Riccione
MOŘE A PLÁŽE
40 kilometrů dlouhá pláž sahající od Gabicce na jihu po Cesenatico
na severu je tvořena převážně velmi jemným pískem, v průměru
dosahuje šířky kolem 50 metrů a je typická pozvolným a bezpečným
vstupem do moře, absolutně ideálním pro malé děti a neplavce.
Voda zde bývá kvůli jemnému písku u břehu často lehce zakalená,
není však znečištěná. Zdejší moře není vhodné pro potápění
a nežijí v něm nebezpeční živočichové. K dispozici jsou zde jak
pláže veřejné, tak i převažující pláže soukromé. Na každodenně
BENEFITY
dozajista nejprestižnější letovisko italské Jaderské riviéry
historie Riccione sahající až do 2. století před Kristem
■ turistický boom Riccione ve druhé polovině 20. století
■ mondénní resort vyhledávaný slavnými osobnostmi italského
showbusinessu i světového sportu
■ nebývale vysoký standard služeb a přepestrá škála aktivit
■ koncentrace slavných módních značek na hlavních třídách
■ pro rodiny s dětmi velké množství atraktivních zábavních
parků podél pobřeží v pohodlné dojezdové vzdálenosti
■ výhodná poloha vzhledem k zajímavým výletům do okolí
■ gastroturistika za proslulou kuchyní regionu Emilia Romagna
■

RICCIONE

■
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udržovaných soukromých plážích si lze pronajmout plážový servis,
k dispozici jsou zde bary, sociální zařízení, sprchy a u některých
i restaurace, sportovní zázemí (hřiště na míčové sporty, lodičky,
šlapadla, mořské kajaky atd.), dětská hřiště, rozmanité animační
programy, plavčíci apod. Na volné pláže si lze přinést cokoli včetně
vlastních slunečníků, nejsou však pravidelně upravovány a nemají
sociální zařízení. Na plážích soukromých je použití vlastních
slunečníků striktně zakázáno.

★★★

poloha / pláž: Riccione / centrum - 2 km, pláž - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah,
dětský koutek, vyhrazené parkoviště* (počet míst omezen, nelze
rezervovat předem)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet;
neomezené množství vody a vína; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 moře - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s bočním výhledem na moře, 3. a 4. lůžko formou přistýlky či palandy
■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha u pláže ■ klimatizované
pokoje s wi-fi připojením ■ vybrané nápoje k jídlu zahrnuty
v ceně ■ za příplatek v CK možno objednat plnou penzi
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, od 7 nocí v období
od 25.06. do 06.08., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty nebo
od / do neděle v období od 06.08. do 28.08.

ITÁLIE

HOTEL KENT

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 5.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 510 Kč / os. / 3 noci
10 m

2

NE

HB+

HOTEL ELISEO

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

★★★

poloha / pláž: Riccione / centrum 2 - km, pláž - 80 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, terasa
s posezením, výtah, hotelový trezor, vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: pláž. servis (1 slunečník a 2 lehátka / pokoj v ceně)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet;
neomezené množství čepovaných nealko nápojů a vína

popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, 3. a 4. lůžko formou přistýlky
či palandy, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ jen pár kroků od pláže ■ vynikající poměr
kvality a ceny, vstřícný personál ■ plážový servis a nápoje
v ceně ■ možnost využívat bazén na blízké pláži (v místě 6 € /
den / pokoj) ■ slevy za včasný nákup a při pobytu na 7 nocí
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí,
od 7 v období od 06.08. do 03.09.; speciální nabídka „7 za 6“ platí
pro pobyty v období od 21.05. do 25.06. a od 27.08. do 24.09.

SLEVA
0. 4.

REZERVUJTE IHNED

od 7 000 Kč / os. / 5 nocí
80 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB+

NE

ZDARMA

RICCIONE

2
10 % do
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ITÁLIE

CATTOLICA

2 190 Kč / os.
136 km
BOLOGNA

57 km
CERVIA
45 km
55 km CESENATICO
GATTEO A MARE 42 km
CESENA

OBSAH 4

RIMINI 22 km

35 km
S. MARINO
ROMA 385 km

RICCIONE
CATTOLICA
10 km
20 km PESARO
ANCONA
100 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

35 km FANO

MAROTTA 45 km

Praha 1.070 km, Brno 1.000 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena, Bologna
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Tarvisio, Udine, Mestre, Padova, Bologna
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova, Bologna
a dále
dálniční sjezd Cattolica, Cattolica
MOŘE A PLÁŽE
Pláže Cattoliky jsou od letoviska Gabicce Mare odděleny jachetním
přístavem. Charakteristikami se neliší od severněji položených
středisek; jsou tvořeny jemným pískem, v průměru dosahují šířky
kolem 50 m a od volného moře je dělí vlnolamy; skýtají pozvolný
a bezpečný vstup do moře, ideálním pro malé děti a neplavce.
Hladina u břehu je díky vlnolamům stále poklidná. Voda je zde
nejčistší v rámci celé provincie Rimini. Místa vhodná pro potápění
se nacházejí až v sousedním resortu Gabicce Mare. K dispozici jsou
zde jak pláže veřejné, tak i soukromé. Na každodenně udržovaných
BENEFITY
Cattolica jako nejjižnější středisko rovinaté oblasti Riviera
romagnola, hraničící s členitějším pobřežím regionu Marche
■ populární, živé a prestižní letovisko italské Jaderské riviéry
■ historie města sahající až do 2. století před naším letopočtem
■ turistický boom Cattoliky datující se již do 19. století
■ mondénní resort navštěvovaný mnoha známými osobnostmi
■ na náměstí Piazza Primo Maggio oblíbená „zpívající fontána“
■ vyhledávaný přístav s množstvím kotvících luxusních jachet
■ velmi vysoký standard služeb a nadmíru pestrá paleta aktivit
■ pro rodiny s dětmi mnoho atraktivních zábavních parků
■ excelentní poloha letoviska vzhledem k výletům do okolí

CATTOLICA

■
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soukromých plážích si lze pronajmout plážový servis, k dispozici
jsou zde bary, sociální zařízení, sprchy a u některých i restaurace,
sportovní zázemí (hřiště na míčové sporty, lodičky, šlapadla atd.),
dětská hřiště, animační programy, plavčíci apod. Volných pláží je
výrazně méně, najdete je zpravidla na okrajích každého střediska,
lze si na ně přinést cokoli včetně vlastních slunečníků, ale nejsou
pravidelně upravovány a nemají sociální zařízení. Oblíbená je
malá pláž Vallugola pod kopci mysu Fiorenzuola di Focara jižně
od Gabicce - je zde malý přístav a několik výborných rybí restaurací.

★★★

poloha / pláž: Cattolica, pláž - 80 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah, sluneční
terasa, vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: vyhřívaný bazén s vířivkou a protiproudem
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou pevného lůžka,
přistýlky či palandy, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ na svou kategorii velmi kvalitní hotel
■ vynikající poloha blízko pláže ■ k dispozici vyhřívaný bazén
a panoramatická terasa ■ volně přístupná pláž ve vzdálenosti
450 m ■ parkovací místa za poplatek 300 m od hotelu)
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí resp. 5 nocí,
v období od 11.06. do 27.08. minimálně 7 nocí

SLEVA
. 4.

ITÁLIE

HOTEL GABBIANO

OBSAH 4

1

8
8 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 360 Kč / os. / 4 noci
80 m

2

ANO

BB

INFO

ZDARMA

HOTEL PHILADELPHIA

www.nev-dama.cz

★★★

poloha / pláž: Cattolica, pláž - 60 m, centrum - 900 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, terasa
s posezením, výtah, vyhrazené parkoviště 2 km od hotelu
s dopravou zdarma
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou pevného lůžka,
přistýlky či palandy, sociální zařízení se sprchou se zástěnou
či závěsem, balkon na vyžádání
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV sat, telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ příjemný rodinný hotel téměř u pláže
■ kousek od pěší zóny ■ pouze ubytování se snídaní ■ volně
přístupná pláž ve vzdálenosti 650 m ■ parkování na parkovišti*
(cca 2 km) s hotelovou přepravou zdarma
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí, od 7 nocí
v období od 30.07. do 20.08.

SLEVA

REZERVUJTE IHNED

od 3 950 Kč / os. / 5 nocí
60 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BB

INFO

ZDARMA

CATTOLICA

31. 5.
5 % do
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ITÁLIE

GABICCE MARE

2 190 Kč / os.
136 km
BOLOGNA

57 km
CERVIA
45 km
55 km CESENATICO
GATTEO A MARE 42 km
CESENA

OBSAH 4

RIMINI 22 km

35 km
S. MARINO
ROMA 385 km

RICCIONE
GABICCE MARE
10 km
20 km PESARO
ANCONA
100 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

35 km FANO

MAROTTA 45 km

Praha 1.070 km, Brno 1.000 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Tarvisio, Udine, Mestre, Padova
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Bologna, dálniční sjezd Cattolica, Gabicce Mare
MOŘE A PLÁŽE
Pláže letovisek Gabicce Mare a Cattolica jsou od sebe odděleny
jachetním přístavem, jejich charakteristiky se však vzájemně neliší;
jsou tvořeny jemným pískem, v průměru dosahují šířky kolem 50 m
a od volného moře je dělí vlnolamy; skýtají pozvolný a bezpečný
vstup do moře, ideální pro malé děti a neplavce. Hladina u břehu
je díky vlnolamům stále poklidná. Voda je zde čistší, než v rámci
celé provincie Rimini. Místa vhodná pro potápění se nacházejí až
v nejjižnější části Gabicce Mare, kde sejiž pobřeží svedá do kopců.
Ve zdejším moři nežijí žádní nebezpeční živočichové. K dispozici
jsou zde jak pláže veřejné, tak i soukromé. Na každodenně
BENEFITY
přímořské středisko těsně sousedící se známější Cattolikou
velmi dobře udržované písečné pláže s perfektním zázemím
■ začátek členitějšího pobřeží Marche pokračující dále na jih
■ pohodlná cyklostezka severně přes Cattolicu do Rimini
■ na pahorkatině chráněné přírodní území Monte San Bartolo
■ u ústí řeky Tavollo jachetní přístav, společný i pro Cattolicu
■ velmi výhodná poloha vzhledem výletům do okolí a zábavě
■ návštěvy nákupního ráje jménem Republika San Marino
■ pod kopci promontoria Fiorenzuola di Focara jižně od Gabicce
malý přístav Vallugola s výbornými rybími restauracemi
■

GABICCE MARE

■
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udržovaných soukromých plážích si lze pronajmout plážový servis,
k dispozici jsou zde bary, sociální zařízení, sprchy a u některých
i restaurace, sportovní zázemí (hřiště na míčové sporty, lodičky,
šlapadla atd.), dětská hřiště, animační programy, plavčíci apod.
Volná pláž Sottomonte je umístěna na úpatí kopce blízko jižního
okraje střediska Gabicce Mare u baru Star. Lze si na ni přinést
cokoli včetně vlastních slunečníků, ale není pravidelně upravována
a nemá sociální zařízení. Oblíbená je malá pláž Vallugola pod kopci
promontoria Fiorenzuola di Focara jižně od Gabicce - je zde malý
přístav Porto di Vallugola a několik výborných rybích restaurací.

★★★★

poloha: Gabicce Mare, pláž - 100 m, centrum 250 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar, restaurace, wi-fi
připojení k internetu, Tv místnost, výtah, dětský koutek, zahrada,
sluneční terasa, parkovací stání (pro pokoje s výhledem na moře,
místa omezena), další parkovací místa ve vzdálenosti 2 km
od hotelu (pro pokoje s výhledem na bazén, doprava minibusem
zdarma, místa omezena)

sport a relaxace: vyhřívaný bazén s vířivkou, plážový servis
(1 slunečník a 2 lehátka / pokoj), půjčovna kol (dle dostupnosti)
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírovaná s výběrem z menu, předkrmy
a saláty formou bufetu, 0,5 l vody a 0,25 l vína nebo piva; ostatní
nápoje za poplatek
■ open bar - během dne v určených časech k dispozici formou
samoobsluhy čepované nealkoholické nápoje a káva
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s bočním výhledem na bazén
■ Standard 3 moře - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky, sociální zařízení se
sprchou, balkon s bočním či přímým výhledem na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, Tv sat, wi-fi připojení k internetu,
telefon, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ moderní hotel s bazénem a kvalitním
zázemím ■ všechny pokoje s balkonem ■ ideální vzdálenost
na pláž a do centra ■ parkovací staní omezena a bez možné
rezervace
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

HOTEL LOSANNA

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 11 990 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB+

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz

GABICCE MARE

100 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

HOTEL BELLAVISTA

★★★

poloha / pláž: Gabicce Mare, pláž - 50 m, centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / internet point, restaurace,
bar, sluneční terasa, animační programy, vyhrazené parkoviště*
(místa omezena)
sport a relaxace: bazén, fitness a wellness* zóna, úschovna kol,
půjčovna jízdních kol*

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované, výběr z menu, salátový bufet,
voda; ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - pokoj s 1 lůžkem, sociální zařízení
se sprchou, balkon
■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, soc. zařízení se sprchou, balkon; 3. a 4. lůžko formou přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel s bazénem a pár kroků
od pláže ■ klimatizované pokoje s balkonem ■ výborná
regionální kuchyně ■ wellness zázemí a půjčovna kol za poplatek
■ slevy za včasný nákup i pro rodiny s dětmi ■ volně přístupná
pláž ve vzdálenosti 350 m ■ parkování za poplatek na místě
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
0. 4.

1
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 9 790 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB

NE

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

GABICCE MARE

50 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha / pláž: Gabicce Mare / centrum - 150 m, pláž - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace, bar, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: venkovní bazén na střeše hotelu
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet; nápoje
za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou; čtyřlůžkové
pokoje mohou mít palandu, výhled na moře za příplatek
vybavenost pokojů: klimatizace, telefon, TV, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ moderní hotel přímo u pláže a pár
kroků do centra ■ v základní ceně vstup do bazénu s výhledem
na moře ■ plážový servis včetně nápojů k jídlu za příplatek v CK
■ klimatizované pokoje i wifi připojení v ceně ■ parkovací místo
nelze rezervovat předem
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 5 nocí, od 7 nocí ve vybraných termínech; speciální nabídka
„7 za 6“ platí pro pobyty od 30.04. do 11.06. a od 03.09. do 17.09.

ITÁLIE

HOTEL NAPOLEON

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 8 160 Kč / os. / 7 nocí

4

ANO

HB

INFO

HOTEL MADISON

ZDARMA

www.nev-dama.cz

★★★

poloha / pláž: Gabicce Mare, pláž - 200 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, výtah, trezor,
sluneční terasa, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: plážový servis (1 slunečník a 2 lehátka / pokoj
v ceně)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované, výběr z menu, salátový bufet;
0,5 l vody a 0,25 l vína; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou se zástěnou
či závěsem, balkon na vyžádání
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, minichladnička, fén
výhody a nevýhody: ■ příjemné zázemí rodinného hotelu
nedaleko pláže ■ v ceně plážový servis i vybrané nápoje
k večeři ■ klimatizované pokoje s wi-fi připojením ■ parkování
nelze předem rezervovat
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci, od 7 nocí
v období od 11.06. do 27.08.

SLEVA

30. 5.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 490 Kč / os. /1 noc
200 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB+

INFO

ZDARMA

GABICCE MARE

10 m

www.nev-dama.cz
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ITÁLIE

PESARO

2 190 Kč / os.
105 km
RAVENNA

CERVIA 70 km
CESENATICO 63 km

RIMINI 40 km
CATTOLICA 22 km

OBSAH 4

SAN MARINO
58 km

PESARO

ANCONA
80 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

11 km FANO

SENIGALLIA 50 km

Praha 1.090 km, Brno 1.020 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Tarvisio, Udine, Mestre, Padova
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Bologna, Rimini, dálniční sjezd Pesaro-Urbino, Pesaro
MOŘE A PLÁŽE
Pláž je obdobného charakteru jako v nedalekém Rimini, Riccione
či Cattolice; je tvořena jemným okrovým pískem, v průměru
dosahuje šířky kolem 50 m a nabízí pozvolný vstup do moře,
ideální pro malé děti a neplavce. Zdejší moře není příliš vhodné
pro potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové. K dispozici
jsou zde jak pláže veřejné, tak i pláže soukromé, jež jasně dominují
v centrální části přiléhající k centru města. Na každodenně
udržovaných soukromých plážích si lze pronajmout plážový servis,
BENEFITY
prosperující město s plážemi oceněnými Modrou vlajkou
unikátní skloubení krásného historického města
a nádherných písečných pláží
■ díky přírodním podmínkám produkce potravin nejvyšší kvality
■ v centru řada významných památek včetně románskogotické katedrály z 15. století a rodného domu skladatele
Gioacchina Rossiniho s muzeem
■ každoročně v létě v Pesaru Rossiniho operní festival
■ živá pobřežní promenáda lemovaná kvalitními hotely
■ na dosah starobylé Urbino, rodiště Raffaela Santiho, renesanční
klenot zbudovaný vévodou Federicem da Montefeltro
■ republika San Marino a jiné atraktivní výlety do okolí
■

PESARO

■
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k dispozici jsou zde bary, sociální zařízení, sprchy, restaurace,
sportovní zázemí (hřiště na míčové sporty, lodičky, šlapadla atd.),
dětská hřiště, animační programy, plavčíci apod. Volné pláže jsou
umístěny na okraji střediska, lze si na ně přinést cokoli včetně
vlastních slunečníků, ale nejsou pravidelně upravovány a nemají
sociální zařízení. Od roku 2005 jsou místní pláže oceněny za svou
čistotu tzv. Modrou vlajkou udělovanou mezinárodní nevládní
organizací FEE (Foundation for Environmental Education).

★★★

poloha / pláž: Pesaro, pláž - 10 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace, bar, televizní místnost, dětský koutek, vyhrazená
parkovací stání* (místa omezena)
sport a relaxace: venkovní bazén s posezením, půjčovna jízdních kol
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované s výběrem z menu, salátový bufet;
nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 Ginestra - pokoj s manž. postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, 3. a 4. lůžko
formou přistýlky či palandy; balkon s bočním výhledem na moře
■ Standard 1 - pokoj s 1 lůžkem, sociální zařízení se sprchou;
výhled do ulice
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, trezor, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha a kvalitní kuchyně
■ klimatizované pokoje s bočním výhledem na moře
■ v základní ceně vstup do bazénu i půjčovna kol ■ za příplatek
v CK plážový servis včetně vybraných nápojů ■ volně přístupná
pláž ve vzdálenosti 1 km ■ parkovací místo je za poplatek v místě
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
do 06.08 a od 22.08., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
nebo od / do neděle v období od 06.08 do 21.08.

ITÁLIE

HOTEL BELLEVUE

OBSAH 4

1

SLEVA
0. 4.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 410 Kč / os. / 3 noci

2

ANO

HB

NE

HOTEL MAJESTIC

ZDARMA

www.nev-dama.cz

★★★

poloha / pláž: Pesaro, pláž - 10 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / velká lobby / internet point, bar,
jídelna pro snídaně, jídelna pro snídaně, restaurace, TV místnost,
sluneční terasa s posezením, vyhrazené parkoviště*, garážová stání*
sport a relaxace: bazén se slunečníky a lehátky, půjčovna jízdních kol
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované s výběrem z menu, salátový bufet;
nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
3. a 4. lůžko formou pevného lůžka či palandy; výhled na město
■ Standard 2/3/4 moře - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
3. a 4. lůžko formou pevného lůžka či palandy; boční výhled na moře
vybavenost pokojů: ventilátor, TV sat., telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel u pláže s výborným zázemím
■ prakticky zařízené i prostorné pokoje ■ slevy pro rodiny s dětmi
■ možnost plné penze za příplatek v CK ■ volně přístupná pláž
ve vzdálenosti 1 km ■ parkovací místa za poplatek a dle dostupnosti
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 6 720 Kč / os. / 7 nocí
10 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB

NE

ZDARMA

PESARO

10 m

www.nev-dama.cz
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ITÁLIE

GARGANO

2 450 Kč / os.
60 km

10 km

SAN MENAIO
RODI GARGANICO
4 km

30 km

40 km
MATTINATA

50 km

OBSAH 4

’

ROMA 390 km

55 km
70 km

80 km

NAPOLI

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.500 km, Brno 1.425 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Tarvisio, Udine, Mestre, Padova
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Bologna, Rimini, Ancona, Pescara, dálniční sjezd Poggio
Imperiale,
a dále
Rodi Garganico, San Menaio (udané vzdálenosti)
nebo
Vieste, Mattinata
MOŘE A PLÁŽE
Pláže jednotlivých středisek Gargana se velmi liší, některé jsou
dlouhé jen několik desítek metrů, jiné naopak i několik kilometrů,
všechny bez rozdílu jsou ale od sebe odděleny mohutnými skalními
útesy. Ve středisku San Menaio nalezneme pláž dlouhou 6 km
a širokou v průměru kolem 50 m. V oblasti Vieste je pobřeží členitější,
pláží je více, ale jsou kratší. Na sever i na jih od tohoto letoviska
se krátké i několikakilometrové úseky pláží střídají s vysokými
skalami, nalezneme zde i překrásné podmořské jeskyně a několik
malých pláží dostupných jen lodí. Všechny pláže Gargana bez rozdílu
jsou tvořeny výhradně velmi jemným světlým pískem a vynikají
BENEFITY
poloostrov s lesnatým vnitrozemím a členitým pobřežím
příroda Národního parku Gargano a rezervace Foresta Umbra
■ unikátní pobřežní jeskynní systémy dostupné z lodí
■ kilometrové úseky pláží střídající se s vysokými skalami
■ průzračně čisté moře, pláže tvořené jemným světlým pískem
■ klidná oblast s venkovskou příjemnou atmosférou, přesto
s infrastrukturou potřebnou pro dokonalou letní dovolenou
■ vynikající gastronomie založená na rybách, olivách a zelenině
■ působivá městečka Vieste a Peschici na skalách nad mořem
■ atraktivní výlety lodí na blízké čarokrásné souostroví Tremiti
■ zajímavé varianty hotelového i apartmánového ubytování
■

GARGANO

■
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pozvolným a bezpečným vstupem do moře, absolutně ideálním i pro
malé děti a neplavce. Moře je velmi čisté, v blízkosti skalnatých částí
pobřeží vhodné pro potápění a nežijí v něm nebezpeční živočichové.
K dispozici jsou jak pláže veřejné, tak i privátní. Na soukromých
plážích se nabízí pronájem plážového servisu a zpravidla zde
jsou i bary, restaurace, sportovní zázemí i veškerý další „plážový
komfort“. Na pláže veřejné, kterých je ve všech částech pobřeží
dostatek, je vstup zdarma, můžete si tam cokoli přinést, ale nejsou
pravidelně upravovány a nemají sociální zařízení. Z větší části se ale
nacházejí dále od hlavních center letovisek.

★★★★

poloha / pláž: Vieste, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 200 m, centrum - 1,2 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, konferenční
místnost, zahrada s dětským hřištěm, miniklub, animační programy
(od 28.05. do 03.09.), vyhrazená parkovací stání, wi-fi připojení
k internetu

sport a relaxace: bazén s vířivkou a dětskou částí (od 28.05.
do 14.09.), plážový servis (v ceně pobytu od 21.05. do 30.06.
a od 01.09. do 01.10., v ostatních termínech za poplatek), půjčovna
kol (do vyčerpání kapacity), stolní tenis
stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného kontinentálního bufetu
včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírovaná s výběrem z menu, salátový bufet;
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon;
3. a 4. lůžka pevná či formou přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, minibar*
výhody a nevýhody: ■ velmi pěkný hotel s velkým bazénem
■ atraktivní umístění u plážové promenády a v blízkosti centra
■ vhodné pro náročnější klientelu ■ soukromá pláž s plážovým
servisem v ceně mimo hlavní sezónu ■ možnost dokoupení plné
penze
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty (na vyžádání možnost prodloužených pobytů, příp. jiný
nájezdový den); speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL I MELOGRANI

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 9 490 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

GARGANO

200 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

HOTEL MARECHIARO

★★★★

poloha / pláž: San Menaio, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 15 m, centrum - 600 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV sat. / wi-fi připojení
k internetu, restaurace, malé dětské hřiště, animační programy
(zpravidla od 01.06. do 10.09.), 2x výtah, vyhrazená parkovací stání
(ve vzdálenosti 350 m), prádelna*
sport a relaxace: plážový servis (slunečník a 2 lehátka / pokoj),
hřiště na plážový volejbal, terasa na aerobik a půjčovna* vodních
šlapadel a kajaků
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel, přílohy, ovoce či dezertu, neomezené množství vody
a čepovaných nealko nápojů; ostatní nápoje za poplatek

■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých
předkrmů a 3 hlavních jídel, přílohy, ovoce či dezertu, neomezené
množství vody a čepovaných nealko nápojů; ostatní nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Economy 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
a případně 1 či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou;
možnost 3. a 4. lůžka formou pevného lůžka či rozkládacího křesla
pro 1 osobu či rozkládacího gauče pro 2 osoby
■ Economy 2/3/4 M balkon - pokoj s manželskou postelí
a případně 1 či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou,
balkon s výhledem na moře; možnost 3. a 4. lůžka formou pevného
lůžka či rozkládacího křesla pro 1 osobu či rozkl. gauče pro 2 osoby
■ Comfort 2/3/4 M balkon - pokoj s manželskou postelí a případně
1 či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na moře; možnost 3. a 4. lůžka formou pevného lůžka
či rozkládacího křesla pro 1 osobu či rozkládacího gauče pro 2 os.
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minichladnička
výhody a nevýhody: ■ oblíbená stálice naší nabídky ■ před
sezonou 2022 budova kompletně zrekonstruovaná a změněná
na 4* hotel ■ 1 dítě zdarma ■ privátní písečná pláž pod okny
a plážový servis v ceně ■ zmodernizované pokoje Economy
a zcela nové pokoje Comfort ■ ideální alternativa nejen pro rodiny
s dětmi, ale i pro skupinové zájezdy ■ chybějící bazén a větší
vzdálenost od centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty nebo
od / do neděle

SLEVA
. 4.

30
5 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 12 090 Kč / os. / 7 nocí
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upřesnění: hotelový komplex složený ze dvou budov (hlavní Paglianza
a vedlejší Paradiso) propojených venkovním krytým chodníkem
poloha / pláž: Peschici / centrum - 10 km, písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře - 190 m
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, bar na pláži, dětské hřiště, animační
programy (ve villaggiu Internazione Manacore od 01.06. do 17.09.),
výtahy, vyhrazené parkovací místo
sport a relaxace: bazén, dětský bazén, vířivka, plážový servis
(slunečník a 2 lehátka / pokoj v ceně), wellness centrum - sauna,
parní lázeň, zážitková sprcha, tenisový kurt

★★★S

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ oběd - bufet s výběrem z 2 až 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 až 4 hlavních jídel, salátů, příloh a dezertu; dětský bufet;
voda, čepované víno, pivo a nealkoholické nápoje; ostatní nápoje
za poplatek
■ večeře - bufet s výběrem z 2 až 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 až 4 hlavních jídel, salátů, příloh a dezertu; dětský bufet;
voda, čepované víno, pivo a nealkoholické nápoje; ostatní nápoje
za poplatek
■ poznámka - na baru u recepce v určených hodinách k dispozici
i neomezené množství čepovaných nealko nápojů, čaje a kávy,
dopolední a odpolední snack, zmrzlina; v baru u pláže neomezené
množství čepovaných nealko nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, možnost
3. a 4. lůžka formou palandy, balkon; pokoje jsou umístěny v budově
Paradiso; pokoje v budově Paglianza na vyžádání, za příplatek
na místě
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, trezor, fén, nápojová
lednička
výhody a nevýhody: ■ jeden z mála hotelů v oblasti nabízející
all inclusive ■ privátní písčitá pláž s plážovým servisem již
v základní ceně ■ 1 dítě do 12 let zdarma ■ vstřícné cenové
podmínky pro děti až do 18 let ■ větší vzdálenost od centra
městečka ■ chybějící místní doprava
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

PARK HOTEL PAGLIANZA PARADISO

OBSAH 4

3

SLEVA
0. 4.

3
15 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 11 790 Kč / os. / 7 nocí
ANO
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4

HOTEL BAIA SANTA BARBARA

upřesnění: komplex jehož součástí jsou 2 hotelové budovy,
residence a vilky umístěné ve svahu nad pláží a bazénovým areálem
poloha / pláž: Rodi Garganico, pláž / písčitá s pozvolným vstupem
do moře - 30 až 100 m, centrum - 1,5 km
vybavenost a služby: recepce / velká lobby s TV sat. / bar / wi-fi
připojení k internetu, restaurace, bar na pláži, diskotéka, sluneční
terasa s posezením, dětské hřiště, animační programy (od 01.06.
do 18.09.), 2x výtah (jen pro některé apartmány v residenci),
vyhrazené parkovací místo
sport a relaxace: bazén s dětským bazénkem a lehátky, plážový
servis (slunečník a 2 lehátka / pokoj v ceně), hřiště na plážový
volejbal, multifunkční hřiště, tenisový kurt*

★★★

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ oběd - bufet s výběrem z 2 až 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 až 4 hlavních jídel, salátů, příloh a dezertu, voda, čepované víno
a nealkoholické nápoje; ostatní nápoje za poplatek
■ večeře - bufet s výběrem z 2 až 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 až 4 hlavních jídel, salátů, příloh a dezertu, voda, čepované víno
a nealkoholické nápoje; ostatní nápoje za poplatek
■ poznámka - na baru u recepce nebo v restauraci v určených
hodinách k dispozici i neomezené množství čepovaných nealko
nápojů a kávy, dopolední a odpolední snack
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, terasa;
možnost 3. a lůžka ve formě pevného lůžka či rozkládacího gauče;
pokoje se nachází ve vilkách
■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, možnost
3. a 4. lůžka formou palandy, balkon; pokoje se nachází v hotelové
budově; za příplatek lze objednat pokoje s výhledem na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, ventilátor (pokoje ve vilkách), TV,
telefon, trezor, fén; nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ kvalitní ubytování s širokou vybaveností
■ privátní písčitá pláž s plážovým servisem již v základní ceně
■ hezky vybavené pokoje standardních rozměrů ■ neomezené
množství nealko nápojů i dítě do 12 let zdarma ■ ideální dovolená
pro rodiny s dětmi, vstřícné cenové podmínky a dítě do 12 let
zdarma ■ podél pláže vede místní málo frekventovaná železnice
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
0. 4.

3
14 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 10 790 Kč / os. / 7 nocí
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AI

NE

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

GARGANO

100 m

132

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

upřesnění: součástí hotelu je hlavní budova a též přes ulici ležící
dependance, ve které se nachází některé pokoje a u níž je i níže
uvedený bazén
poloha / pláž: San Menaio, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 250 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: recepce / bar / lobby s TV sat. / wi-fi
připojením k internetu, restaurace, výtah (jen v hlavní budově),
vyhrazená parkovací místa (počet míst omezen; další parkování
ve vzdálenosti 150 m)

sport a relaxace: bazén 12 x 7 m s vířivkou až pro 8 osob
a lehátky, plážový servis (slunečník, 2 lehátka / pokoj)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých
předkrmů a 3 hlavních jídel, přílohy, ovoce či dezertu, voda; ostatní
nápoje za poplatek
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých
předkrmů a 3 hlavních jídel, přílohy, ovoce či dezertu, voda; ostatní
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou;
možnost 3. a 4. lůžka formou přistýlky či palandy
■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou,
balkon; možnost 3. a 4. lůžka formou přistýlky či palandy
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minichladnička
výhody a nevýhody: ■ hotel v pěší dostupnosti od písečné pláže
■ atraktivní cenové podmínky a 1 dítě zdarma ■ příjemný bazén
přímo pod okny dependance ■ plážový servis v základní ceně
■ zrekonstruovaná restaurace i velmi chutná kuchyně ■ nepříliš
atraktivní centrum městečka
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty nebo
od / do neděle

ITÁLIE

HOTEL PINETA

OBSAH 4

5

SLEVA

30. 4.
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6

VILLAGGIO BAIA DEL MONACO

poloha / pláž: oblast Mattinata - Macchia, pláž / písečná
ohraničená útesem - 50 m, centrum Mattinata - 10 km, centrum
Manfredonia - 10 km
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace / pizzerie,
minimarket, dětské hřiště, pračka na žetony, 1 vyhrazené parkovací
místo / apt., animační programy*, miniklub* (pro děti 6 až 12 let)
sport a relaxace: 2 bazény# s dětskou částí a vířivkou pro
dospělé, multifunkční hřiště#, hřiště na pétanque#, plážový servis#
na soukromé pláži; # služby jsou k dispozici v rámci povinné klubové
karty za poplatek

★★★★

popis apartmánů: ■ trilo 4 standard - 26 m² - ložnice
s manželskou postelí, malá ložnice s manželskou postelí oddělená
shrnovacími dveřmi, obývací část s kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou, venkovní posezení na verandě; 300 m od pláže
■ bilo 4 standard plus - 30 m² - ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou,
venkovní posezení na verandě; 200 m od pláže, řadové apartmány
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ klidné místo obklopené staletými olivovými
háji ■ ideální pro rodinnou dovolenou ■ nově zrekonstruované
apartmány trilo 4 standard ■ soukromá pláž pouze pro klienty
villaggia ■ větší vzdálenost od městeček a večerního ruchu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA

15. 5.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 695 Kč / os. / 7 nocí
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★★★

upřesnění: rozsáhlý komplex zasazený v piniovém háji s vlastní
pláží a širokou vybaveností nabízející přízemní řadové i samostatné
vilky vybavené klimatizací
poloha / pláž: oblast Vieste, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 150 m, centrum Vieste - 4 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu*,
restaurace, pizzerie, bar, minimarket, společenská místnost s TV,
lékárna, miniklub#, animační programy# (od 14.06. do 06.09.),
amfiteátr s denním a večerním programem#, dětské hřiště, prádelna
na žetony, minibus po villaggiu#, 1 vyhrazené parkovací stání /
apartmán; služby označené # jsou k dispozici v rámci povinné
klubové karty za poplatek v období 14.06. - 06.09., v ostatních
termínech zdarma

sport a relaxace: bazén# 25 x 10 m nepravidelného tvaru s dětskou
částí (povinná koupací čepice) a lehátky (v provozu min. od 12.06.
do 04.09., podle klimatických podmínek i déle), víceúčelové hřiště#
(tenisový kurt, minifotbal), stolní tenis#, plážový volejbal#, plážový
servis (1 slunečník, 1 křeslo a 1 lehátko) na vyhrazené pláži (zdarma
v období od 05.06. do 31.07. a od 28.08. do 11.09., v ostatních
termínech za poplatek); # služby jsou k dispozici v rámci povinné
klubové karty za poplatek v období od 12.06. do 04.09., v ostatních
termínech zdarma
popis apartmánů: ■ bilo 2/4 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, terasa
■ trilo 6 - 50 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace
výhody a nevýhody: ■ apartmánový komplex v udržované zeleni
s širokou vybaveností ■ velmi dobrá vybavenost pro rodiny
s dětmi ■ součástí resortu také restaurace, pizzerie, minimarket
■ plážový servis v ceně kromě hlavní sezóny ■ pohodlná
vzdálenost od písečné pláže ■ bazén a některé služby ve vysoké
sezóně pouze v rámci klubové karty za poplatek ■ větší vzdálenost
od centra města
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle

ITÁLIE

VILLAGGIO LA GIARA

OBSAH 4

7
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1. 3.

3
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8

VILLAGGIO SAN PABLO

★★★

upřesnění: rozsáhlý komplex se širokou vybaveností nabízející též
několik typů apartmánů v rámci přízemních řadových vilek a jeden
typ mobilhomů zasazených do piniového háje
poloha / pláž: oblast Vieste, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 150 m, centrum Vieste - 5,5 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / pizzerie / vnitřní
a venkovní bar, společenská místnost s TV sat., wi-fi připojení
k internetu*, barbecue, lékárna, animační programy#, 1 vyhrazené
parkovací stání / apartmán (další parkovací místo*), pračka; služby
označené # budou k dispozici od 21.05. do 17.09.
sport a relaxace: bazén# 20 x 10 m s vířivkou, umělým
vodopádem, dětským bazénkem, slunečníky a lehátky, tenisový
kurt / víceúčelové hřiště, malá venkovní posilovna, stolní tenis,
plážový servis* (1 slunečník a 2 lehátka) na vyhrazené pláži; služby
označené # k dispozici od 21.05. do 17.09.

popis apartmánů: ■ mono 2 - 20 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, kuchyňský kout s jídelním stolem, sociální zařízení se
sprchou, terasa
■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možnost typ „šuplík“ či atypicky na palandu), sociální
zařízení se sprchou, terasa; možnost 1 přistýlky
■ trilo 4 - 35 až 40 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, kuchyňský
kout s jídelním stolem, sociální zařízení se sprchou, terasa
■ trilo 6 - 40 až 50 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby (možnost
typ „šuplík“ či atypicky na palandu), 2x sociální zařízení se sprchou
(1x se sprchou, 1x jen umyvadlo a WC), terasa; možnost 1 přistýlky
■ mobilhome 4 - 25 m² - 1 malá ložnice s manželskou postelí,
1 malá ložnice s 2 samostatnými lůžky, malá obytná kuchyň,
sociální zařízení se sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ široká vybavenost včetně bazénu či tenisu
■ pro danou oblast vynikající cenové relace, zejména v okrajových
částech sezóny ■ pestrý výběr možností ubytování ■ pohodlná
vzdálenost od písečné pláže versus slunečníky mimo základní cenu
■ v blízkosti supermarketu ■ již nadlimitní pěší vzdálenost od centra
a snad až příliš zřídka fungující místní doprava v okrajových
termínech sezóny
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA

28. 2.
7 % do

REZERVUJTE IHNED
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★★★

poloha / pláž: oblast Vieste, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 900 m, centrum Vieste - 7 km
vybavenost a služby: recepce, bar, pizzerie, barbecue, pračka
na žetony, vyhrazená parkovací místa
sport a relaxace: bazén se slunečníky a lehátky, dětský bazének,
stolní tenis

popis apartmánů: ■ mono 2/4 - obývací pokoj s kuchyňským
koutem, manželskou postelí a palandou, sociální zařízení se
sprchou, veranda
■ bilo 4/5 - 1 ložnice s manželskou postelí a příp. dalším lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a palandou, sociální zařízení se
sprchou, veranda
■ trilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou, veranda
■ trilo 6 - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, veranda; možnost 1 přistýlky
vybavenost apartmánů: TV
výhody a nevýhody: ■ klidné místo obklopené olivovými háji
■ rodinné ubytování s přátelskými majiteli ■ výhodná pozice
k poznávání poloostrova ■ supermarket v dochozí vzdálenosti
■ na danou oblast naprosto vynikající cenové podmínky ■ velmi
jednoduše až skromně zařízené apartmány ■ větší vzdálenost
od města a večerního ruchu ■ místní doprava do centra Vieste
dostupná pouze v hlavní sezóně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

VILLAGGIO GALLO

OBSAH 4

9
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10

RESIDENCE CASANOVA

♣♣♣

poloha / pláž: oblast Vieste, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře ohraničená skalnatými útesy - 400 m, centrum Vieste 2,5 km
vybavenost a služby: recepce (v provozu jen ve dnech příjezdů
a odjezdů), wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, barbecue,
pračka, 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán u typologie quadrilo
2 parkovací místa (další parkování v blízkosti), plážový servis* (nutno
objednat předem)
sport a relaxace: bazén 11,5 x 7 m se skluzavkou a lehátky
(v provozu minimálně od 11.06 do 10.09.), dětský bazének, tenisový
kurt / víceúčelové hřiště, stolní tenis, stolní fotbal
popis apartmánů: ■ bilo 3 - 25 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 1 samostatným
lůžkem, sociální zařízení se sprchou, veranda s posezením;
apartmány v přízemních bungalovech
■ bilo 4 - 30 až 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, terasa
■ trilo 4 standard - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, menší
obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou,
veranda s posezením a houpací sítí; apartmány v přízemních
bungalovech

■ trilo 4 superior - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, menší
obývací pokoj s kuchyňským koutem; dále buď sociální zařízení
se sprchou (zrekonstruované v roce 2021) a prostorná terasa
s posezením a houpací sítí; nebo 2x sociální zařízení se sprchou
a menší venkovní prostor s posezením a houpací sítí; apartmány
v přízemních bungalovech nebo v hlavní budově v 1. patře
■ trilo 5 - 40 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
2x sociální zařízení se sprchou, venkovní prostor s posezením
a houpací sítí; apartmány v přízemí
■ quadrilo 6 - 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
3x sociální zařízení se sprchou (vstupy z ložnic), venkovní prostor
s posezením a houpací sítí; apartmány v přízemí
vybavenost apartmánů: klimatizace (funkční minimálně od 11.06.
do 10.09.), TV sat., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ residence s širokou vybaveností včetně
bazénu ■ oblíbená stálice naší nabídky ■ poloha na klidném
místě a zároveň v pěší vzdálenosti od jedné z nejhezčích
i nejmenších písečných pláží na tomto poloostrově ■ prostorné
a kvalitně zařízené apartmány s klimatizací ■ ceny přímo
korespondující s předkládanou kvalitou a vysokou poptávkou ■ větší
vzdálenost od centra a večerního ruchu ■ nevhodné pro osoby se
sníženou mobilitou
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, na vyžádání
možnost proudloužených pobytů v termínech do 18.06. a od 10.09.

SLEVA
1. 3.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 932 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

GARGANO

400 m
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poloha / pláž: Vieste, pláž / písčitá s pozvolným vstupem do moře 280 m, centrum - 600 m
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán
popis apartmánů: ■ mono 2 - 28 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení se
sprchou, menší balkon
■ mono 3/4 - 30 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem,
manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, menší balkon

♣♣♣

■ bilo 4 - 30 až 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
trouba, pračka
výhody a nevýhody: ■ prostorné a luxusně zařízené apartmány
v nejoblíbenějším letovisku celé oblasti ■ ideální poloha nedaleko
písečné pláže s výbornou dostupností do centra města ■ zajímavé
cenové relace po celou sezónu ■ všechny typologie s balkónem
■ atraktivní večerní pěší zóna v historickém centru s restauracemi,
bary a obchůdky ■ absence větších typologií apartmánů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM LA ROTONDA SUL MARE

OBSAH 4

11

SLEVA
. 3.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 098 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz

GARGANO

280 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE

LAZIO
70 km
CIVITAVECCHIA
ROMA 25 km

OBSAH 4

OSTIA

SABAUDIA
90 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.325 km, Brno 1.275 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Brenner, Verona, Modena
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach, Udine, Padova
a dále
Bologna, Firenze, Roma (městský okruh G.R.A.), dálniční sjezd
č. 28 Via del Mare Ostiense, Ostia Antica

MOŘE A PLÁŽE
Pláže na pobřeží Tyrhénského moře v regionu Lazio jsou takřka
výhradně písčité, ovšem častým jevem jsou sopečné příměsi
v písku, jež opticky působí dojmem „špinavosti“ písku. Voda bývá
občas díky jemným částečkám písku zdánlivě zakalená, biologicky
i chemicky je však čistá. Vstup do moře je zpravidla pozvolný,
vhodný pro děti i neplavce, absentují zde jakákoli rizika, v moři se
nevyskytují nebezpeční živočichové.
Lido di Ostia disponuje plochým pobřežím a širokou písečnou pláží.
Již od antických dob je velmi populární mezi Římany, což vede k její
BENEFITY
Lido di Ostia, jedno z nejoblíbenějších letovisek
středoitalského regionu Lazio
■ výhodou velmi pohodlné silniční i železniční spojení s Římem
■ jedinečné „věčné město“ Řím, hlavní město Itálie a sídlo
papeže Vatikán
■ světoznámé turistické cíle velkým lákadlem návštěvníků
■ krásná dovolená na pobřeží Tyrhénského moře s možností
poznání velkého množství památek etruských, antických
i středověkých
■ rezidenční zóny vděčící za svůj rozmach touze Římanů
po odpočinku na čerstvém přímořském vzduchu
■ velmi populární široké písečné pláže s kvalitními službami

LAZIO

■
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značné zaplněnosti o svátcích. Koupání v Ostii je též zdravé, již
od dob starého Říma se uznávají blahodárné účinky zdejších pobytů
na slunci, jde o tzv. helioterapii. Specifický písek v Ostii je bohatý
na železo a magnetit a je zvláště vhodný pro terapie osteoartrózy
a revmatismu. Pobřeží Ostie žije po celý rok a zejména v létě takřka
bez omezení hodin.
Střediska v Laziu disponují jak plážemi placenými, jež poskytují celou
řadu služeb, tak i plážemi volnými, bezplatnými, bez jakéhokoliv
servisu.

poloha / pláž: Ostia Antica, písečná pláž - 3 km, Ostia / centrum 4 km, Řím / centrum - 25 km
vybavenost a služby: recepce / restaurace / pizzerie / bar / wi-fi
připojení k internetu*, dětské hřiště, herna*, animační programy
(15.06. - 30.08.), vyhrazená parkovací stání, pračky a sušičky
na žetony*, market*, bazar*, trafika*, minibus na pláž*, minibus
k vlakové zastávce Ostia Antica* (vlakové spojení do Říma)
sport a relaxace: bazény pro dospělé i děti (11.06. - 15.09.), nový
aquapark (otevření v roce 2022), stolní tenis, minifotbalové hřiště*,
tenisový kurt*, basketbalové hřiště

★★★★

popis apartmánů: ■ mobilhome Baia Resort 2 - 12 m² - 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, malá chladnička bez kuchyňského koutu,
sociální zařízení se sprchou, venkovní posezení
■ mobilhome Baia Blu 4 - 19 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení se sprchou, venkovní posezení
■ mobilhome Relax 4+1 - 25,5 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky a vyvýšeným lůžkem
na způsob palandy (délka cca 160 cm), obývací pokoj s kuchyňským
koutem, 2x sociální zařízení (jedno pouze s WC), venkovní posezení;
maximální obsazenost je 4 dospělí a 1 dítě do nedovršených 12 let
■ mobilhome Baia Sardinia 6 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení (jedno pouze s WC),
venkovní posezení
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ plně vybavený nový prázdninový komplex
■ vynikající poloha umožňující poznávání Říma i odpočinek
na pláži ■ archeologický areál Ostia Antica vzdálený jen 3 km
■ v sezóně 2022 nový aquapark ■ centrum i pláž mimo pěší dosah
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3, 5, resp. 7 nocí
dle termínu

ITÁLIE

VILLAGE CAMPING ROMA CAPITOL

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 1 860 Kč / os. / 3 noci
ANO

BS

NE

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

LAZIO

3 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

141

ITÁLIE

TOSKÁNSKO / ELBA
MONTECATINI TERME
VIAREGGIO
FLORENCIE

PISA

SAN GIMIGNANO

LIVORNO
CECINA

SIENA

AREZZO

OBSAH 4

SAN VINCENZO
PIOMBINO
PORTOFERRAIO

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

FOLLONICA
GROSSETO

Praha 1.160 km, Brno 1.120 km

Plzeň, Rozvadov, München, Innsbruck, Brenner, Verona, Modena
České Budějovice, D. Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Brenner, Verona, Modena
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach, Udine, Padova
a dále
Bologna, Firenze, Montecatini Terme nebo Empoli,
Calambrone, Livorno, Castiglioncello, Piombino (trajekt na Elbu
do Portoferraia; k tomuto bodu jsou měřeny udané vzdálenosti),
Massa Maritima, Albinia
Praha 1.090 km, Brno 1.040 km

nebo
Parma, Viareggio
MOŘE A PLÁŽE

TOSKÁNSKO / ELBA

Pláže na pobřeží Tyrhénského moře v regionu Toskánsko jsou
velmi mnohotvárné, obecně však lze konstatovat, že Toskánsko je
bohaté na nádherné pláže, po celé délce jeho pobřeží jsou převážně
písčitého charakteru. Jejich velkou výhodou je mírný sklon do
moře, což činí tuto oblast vhodnou i pro rodiny s dětmi a neplavce,
absentují zde jakákoli rizika. Střediska disponují jak plážemi
placenými, jež poskytují celou řadu služeb, tak i plážemi volnými,
bezplatnými, bez jakéhokoliv servisu. Milovníci skalnatého pobřeží
budou nejspokojenější na členitém poloostrově Monte Argentario.
Celkem 19 toskánských pláží bylo oceněno Modrou vlajkou, což je
druhý nejvyšší počet z italských regionů.
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Rovněž pláže Tyrhénského moře na ostrově Elba jsou velmi
různorodé. Například Ortano na východním pobřeží Elby v oblasti
Rio Marina se chlubí pláží na konci údolí uzavřenou mezi
skalními výběžky a tvořenou tmavým pískem a štěrkem. Voda je
zde čistá a ideální pro šnorchlování a potápění. Naopak Marina
di Campo na jižním pobřeží je se svými 1400 metry jemného
zlatého písku nejdelší pláží Elby. Zdatně jí sekunduje Lacona
v jižní oblasti Capoliveri, jež také patří mezi nejdelší pláže ostrova.
Je charakterizována nádhernými dunami z jemného zlatého písku,
je zde možno provozovat veškeré vodní sporty. Krom placených
je možno volit i z mnoha pláží volných.

ITÁLIE

str. 144 - 149

TOSKÁNSKO

Toskánsko - harmonický kraj vína, moře a uměleckých skvostů
mnohotvárné pláže Tyrhénského moře na celém dlouhém
pobřeží Toskánska
■ neopakovatelná krajina toskánského vnitrozemí, kde se
doslova zastavil čas
■ středověké venkovské statky s nedozírnými zvlněnými vinicemi
■ historická města s množstvím památek světového významu
■ Florencie, kolébka italské renesance lákající statisíce turistů
■ světoznámá šikmá věž na Campo dei Miracoli (náměstí
Zázraků) v Pise
■ legendární Siena s nám. Piazza del Campo ve tvaru lastury
■ unikátní středověká městečka, jako Boccacciovo Certaldo
či San Gimignano
■ nesčetné rodinné farmy s chutnými víny, sýry a dalšími
lokálními produkty ve vnitrozemí, na pobřeží naopak
vynikající ryby a další dary moře
■

OBSAH 4

■

str. 150 - 151

ELBA

po Sicílii a Sardinii 3. největší ostrov v Itálii s rozlohou 224 km²
hornatá a členitá součást jedinečného Národního parku
Toskánské souostroví
■ mnohotvárné pláže Tyrhénského moře na pobřeží Elby
■ harmonický kraj vína a moře spadající pod Toskánsko
■ zvlněná krajina, cypřišové aleje, olivové háje a hektary vinic
■ neopakovatelná atmosféra vnitrozemí, kde se zastavil čas
■ výlety po stopách historie, například Napoleonova pobytu
■ venkovské usedlosti s chutnými víny, sýry a dalšími lokálními
produkty, na pobřeží zase vynikající ryby a další dary moře
■

TOSKÁNSKO / ELBA

■
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ITÁLIE
OBSAH 4

1

HOTEL MERCURE TIRRENIA GREEN PARK

upřesnění: komplex několika moderních budov v rozlehlém
a udržovaném parku s bazény nedaleko pláže
poloha / pláž: Calambrone - Pisa, pláž / písečná - 400 m,
soukromá 500 m, centrum / Tirrenia - 3 km, centrum / Pisa - 15 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, 2x bar, 6x seminární
místnost, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, místnost pro
úschovu zavazadel, výtah, vyhrazená krytá parkovací stání*, služby
hotelové prádelny*

★★★★

sport a relaxace: 1 venkovní bazén (od 13 let) a 1 venkovní bazén
(od 0 do 12 let) s lehátky a slunečníky (od 01.06. do 30.09.),
plážový servis s 2 lehátky a slunečníkem (od 01.06. do 30.09.),
wellness zóna* (za poplatek v místě)#: vnitřní bazén s kneippovým
chodníkem a vířivkou, sauna, multifunkční sprcha, relaxační koutek,
kosmetické služby, tělocvična, 2x tenisový kurt; # vstup do wellness
zóny je povolen dětem od 4 let a pouze do bazénu, v doprovodu
rodičů a ve vyhrazeném čase
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Superior 2/3/4 - 15 až 28 m² - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
s vanou, bez balkonu; možnost 3. a 4. lůžka, pokoje se nachází
v 2patrových vilkách v rozlehlém parku
■ Deluxe 2/3 - 22 až 28 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, případně rozkládací gauč pro 3. osobu,
sociální zařízení s vanou, balkon; pokoje se nachází v budově
nejblíže k hlavnímu vchodu
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ moderní resort nabízející komfortní služby
v blízkosti pláže, nedaleko od historických měst Pisy a Livorna
■ v základní ceně vstup do venkovních bazénů a plážový servis
s 2 lehátky a slunečníkem ■ 1 dítě do 12 let zdarma ■ kvalitní
wellness zázemí a parkovací stání pouze za příplatek
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci v období do 30.06.
a od 01.09., od 3 nocí v období od 30.06. do 01.09.

SLEVA
1. 1.

o3
20 % d

REZERVUJTE IHNED

1

od 1 590 Kč / os. /1 noc
ANO

BB

INFO

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

TOSKÁNSKO

400 m
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★★★★

poloha: Montecatini Terme / centrum - 300 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, výtah, parkovací místa* (omezená kapacita,
nelze rezervovat předem)
sport a relaxace: vnitřní bazén (v provozu od 01.05. do 15.10.,
povinná čepice)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované, 3 chodové menu; nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou přistýlky, sociální zařízení
se sprchou
■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. a 4. lůžko formou přistýlky či palandy, soc. zařízení se sprchou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
telefon, trezor*, fén
výhody a nevýhody: ■ v pěší vzdálenosti centrum Montecatini
Terme ■ výhodná poloha k poznávání krás Toskánska (města
Lucca, Pisa, Pistoia) ■ jen 600 m od vlakového nádraží (vlakem
do Florencie za 50 min.) ■ vnitřní bazén ■ parkovací místa
za poplatek a bez možnosti rezervace
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

ITÁLIE

HOTEL BIONDI

OBSAH 4

2

REZERVUJTE IHNED

od 2 970 Kč / os. / 3 noci

3

ANO

HB

INFO

www.nev-dama.cz

ZDARMA

HOTEL BAIA DEL SORRISO

★★★

poloha: Castiglioncello, pláž - 0 m, centrum - 750 m,
Livorno - 20 km, Pisa - 45 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
restaurace, sluneční terasa, vyhrazené parkoviště (50 m od hotelu,
počet míst omezen)
sport a relaxace: plážový servis*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení se sprchou, výhled na moře
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. lůžko formou přistýlky, sociální zařízení se sprchou, přímý
nebo boční výhled na moře
vybavenost pokojů: TV, telefon, fén
výhody a nevýhody: ■ rodinný hotel s výjimečnou polohou
na skalnatém útesu ■ účelně a rozdílně zařízené pokoje
s výhledem na moře ■ z hotelu přístup výtahem a schody
na menší pláž* s betonovým platem a hrubým pískem ■ plážový
servis za zvýhodněnou cenu v místě ■ wi-fi připojení pouze
ve společných prostorách ■ parkovací místa jsou omezena
délka pobytu: pevně dané pobyty na 4 či 7 nocí od neděle, pevně
dané pobyty na 3 noci od čtvrtka

REZERVUJTE IHNED

od 6 390 Kč / os. / 7 nocí
0m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

4

VILLAGE ARGENTARIO CAMPING

upřesnění: resort u moře, umístěný v piniovém háji s různými
typologiemi ubytování
poloha: Albinia / centrum - 1,7 km, pláž - 100 m
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu, 2x bar,
2x restaurace / pizzeria, plážový bar, market, amfiteátr, info point,
gril, dětský koutek, miniklub, junior klub a animační programy
(11.06. - 10.09.), pračky a sušičky na žetony*, prádelna*, bankomat,
vyhrazené parkoviště

★★★

sport a relaxace: venkovní bazén, bazén pro děti, vířivka, plážový
servis, šlapadla a kánoe (od 01.06.), multifunkční hřiště, stolní tenis,
půjčovna kol*
popis apartmánů: ■ bilo B4 - 40 m² - ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa s posezením,
umístěny nedaleko bazénu
■ bilo A4 - 36 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, terasa
s posezením; umístěny v klidnější části resortu
vybavenost apartmánů: klimatizace, Tv, telefon a fén (pouze
typologie Giglio)
výhody a nevýhody: ■ kvalitní resort u pláže s nabídkou
sportovních aktivit ■ v hlavní sezoně k dispozici miniklub
i animace ■ od 01.06. v ceně plážový servis i půjčení šlapadla
či kanoe ■ za příplatek polopenze či plná penze ■ možnost
kotvení plavidla 1 kilometr od resortu ■ v hlavní sezóně jen
týdenní pobyty
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2, 4, resp. 7 nocí
dle termínu

SLEVA

o 31. 12.
25 % d

REZERVUJTE IHNED

od 1 005 Kč / os. / 2 noci
ANO

BS

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz

TOSKÁNSKO

100 m
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upřesnění: kemp v přírodním parku Migliarino San Rossore,
v lokalitě Torre del Lago Puccini, od pláže oddělený staletým
piniovým hájem
poloha / pláž: Viareggio - 5 km , písečná pláž - 1,5 km
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace / pizzeria, wi-fi
připojení k internetu, minimarket, dětské hřiště, animační programy,
pračka a sušička na žetony, parkovací stání

★★★

sport a relaxace: venkovní bazény, plážový servis*, bocce (italský
petanque), multifunční hřiště, půjčovna kol*
popis apartmánů: ■ chalet standard 4 - 38 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou, obývací část
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, terasa se
stolem a židlemi (5,5 m²)
■ chalet comfort 5 - 42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s palandou a lůžkem, obývací část s kuchyňským koutem,
sociální zařízení se sprchou, terasa se stolem a židlemi (5,5 m²)
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV
výhody a nevýhody: ■ prázdninový komplex na okraji piniového
háje ■ vhodné pro rodinnou dovolenou ■ v hlavní sezoně zdarma
doprava na pláž ■ 20 min. autem od měst Pisa a Lucca ■ větší
vzdálenost od pláže i centra města
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3, 5, resp. 7 nocí
dle termínu

ITÁLIE

VILLAGE ITALIA FAMILY CAMPING VIAREGGIO

OBSAH 4

5

SLEVA
8. 2.

o2
20 % d

REZERVUJTE IHNED

od 2 094 Kč / os. / 3 noci
ANO
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ZDARMA
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RESORT POGGIO ALL’AGNELLO

poloha / pláž: Piombino / centrum - 9 km, pláž - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, wi-fi připojení
k internetu, seminární místnosti, dětské hřiště, prádelna na žetony,
minimarket, miniklub (4 - 12 let) garantován v období od 14.06.
do 28.08., sluneční terasa, zahrada, vyhrazené nehlídané parkoviště

OBSAH 4

ITÁLIE

6

★★★

sport a relaxace: olympijský bazén, bazén s hydromásážními
tryskami (v některých obdobích vyhřívaný), dětský bazén, tenis,
multifunkční hřiště, posilovna, půjčovna kol pro děti i dospělé*
popis apartmánů: ■ mono 2 - 35 m² - obývací pokoj s manželskou
postelí a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou
■ bilo 4 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV-sat, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní prázdninový resort u jednoho
z nejkrásnějších zálivů Golfo di Baratti ■ větší vzdálenost
na pláž vynahrazují 3 bazény včetně olympijského ■ přímo
před resortem zastávka autobusové linky* jedoucí k moři
■ vhodné pro sportovně založené jedince i větší skupiny ■ hezké
apartmány včetně bezbariérových ■ za příplatek možnost
stravování v místě ■ výrazné slevy za včasný nákup ■ v okolí
stezky pro cyklisty i treking ■ v některých obdobích je využití
olympijského bazénu omezeno
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3, resp. 7 nocí dle termínu,
pevně dané týdenní pobyty v období od 06.08. do 27.08.

SLEVA

31. 1.
17 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 358 Kč / os. / 3 noci
ANO

BS
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ZDARMA

ANO

INFO

www.nev-dama.cz

TOSKÁNSKO

2,5 km

148

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

upřesnění: pokoje a apartmány jsou rozmístěny v udržovaném
parku v několika objektech; v centrální části původní kamenné
rekonstruované budovy z 18. století „Antico Borgo“ e „La Torre“,
„Palazzo Vittoria“ s hotelovými pokoji a vlastním bazénem v typickém
venkovském stylu v klidné části resortu, u hlavních bazénů jsou
rozmístěny „Ville“, elegantní vilky s prostornými apartmány
s venkovním posezením, v secesní budově „Villa Moris“, uprostřed
parku se vzrostlými stromy, jsou hotelové pokoje nejvyšší kategorie

poloha: Massa Marittima / centrum - 6,5 km,
Siena / centrum - 60 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, wi-fi připojení k internetu,
2 restaurace / pizzeria, bar, konferenční sál, miniklub a animační
programy (12.06. - 10.09.), vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: 3 venkovní bazény s posezením, sportovní hřiště,
posilovna, wellness*, hřiště pro pejsky „agility“, v okolí stezky pro
cyklisty i trek
popis apartmánů: ■ trilo 5 superior - 60 až 70 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa s posezením.
Apartmán se nachází v části „Ville“
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ prázdninový komplex zasazený
do nádherné toskánské krajiny s panoramatickým výhledem
do okolí ■ ideální místo pro relaxaci po návštěvě památek
i nejkrásnějších pláží Etruského pobřeží (autem do 20 min.)
■ vhodné i pro vyznavače cyklistiky a treků ■ speciality toskánské
kuchyně výhradně z místních produktů ■ výhodné slevy za včasný
nákup ■ ložní a koupelnové prádlo není součástí vybavení
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2, 4, resp. 7 nocí
dle termínu

ITÁLIE

RESORT PIAN DEI MUCINI

OBSAH 4

7

REZERVUJTE IHNED

od 836 Kč / os. / 2 noci
ANO

BS

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

TOSKÁNSKO

24 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

149

ITÁLIE
OBSAH 4

8

HOTEL TH ORTANO MARE VILLAGE

poloha: ostrov Elba, Rio Marina, pláž / písečná s oblázky - 250 m
vybavenost a služby: recepce, velká lobby / wi-fi připojení
k internetu, vyhrazená samoobslužná restaurace / bar, restaurace
a la carte (u pláže), 1x týdně piano bar, zahrada s posezením, dětské
hřiště, výtah, animační programy pro děti i dospělé, místnost pro
úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: 2 bazény, bazének pro děti, plážový servis
(slunečník a 2 křesla nebo 2 lehátka / pokoj), plážový volejbal,
tenisový kurt, šipky, stolní tenis

★★★★

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná nebo formou bufetu, výběr z několika
hlavních chodů, předkrmů, dezertu, salátový bufet; neomezené
množství čepované vody a vína; další nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou; 3. lůžko formou pevného lůžka
či přistýlky; nebo v případě 4 osob - ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či veranda
■ Comfort 2 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se
sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace a wi-fi připojení k internetu (oboje
pouze Standard 2/3 a Comfort 2); TV sat., telefon, fén, minibar*
výhody a nevýhody: ■ za příplatek v CK možnost all inclusive
(obědy a během dne neomezené množství čepovaných nealko
nápojů formou samoobsluhy a u baru servírovaná káva, pivo
a místní lihoviny) ■ velmi oblíbený prázdninový resort nabízející
celou škálu sportovního i kulturního vyžití ■ upravená
soukromá pláž s plážovým servisem ■ kvalitní stravování
včetně vybraných nápojů k jídlu ■ 4 lůžkové pokoje se nacházejí
ve vzdálenější apartmánové části restortu, asi 500 m od pláže
■ v blízkém okolí vhodná místa pro potápění
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
1. 1.

o3
20 % d

REZERVUJTE IHNED

1

od 12 390 Kč / os. / 7 nocí
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upřesnění: apartmánová část ubytování je součástí Village Club
Ortano a nachází se dále od moře i hotelových služeb
poloha / pláž: ostrov Elba, lokalita Ortano, Rio Marina, pláž - 500 m
vybavenost a služby: služby dostupné v hotelové části: recepce,
velká lobby / wi-fi připojení k internetu, vyhrazená samoobslužná
restaurace / bar, restaurace a la carte (u pláže), 1x týdně piano bar,
zahrada s posezením, dětské hřiště, animační programy, místnost
pro úschovu zavazadel; v apartmánové části: prádelna na žetony,
minimarket, vyhrazené parkoviště

★★★★

sport a relaxace: 2 bazény, bazének pro děti, plážový servis
(slunečník a 2 křesla nebo 2 lehátka / pokoj), plážový volejbal,
tenisový kurt, šipky, stolní tenis
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 35 m² - ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, přízemí; minimální obsazenost
2 osoby
■ bilo 5 - 38 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, 5. lůžko formou přistýlky, sociální zařízení se sprchou,
1. patro s balkonem či terasou; minimální obsazenost 4 osoby
vybavenost apartmánů: TV, telefon, trezor
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbený prázdninový resort
nabízející celou škálu sportovního i kulturního vyžití ■ kvalitně
vybavené apartmány bez klimatizace ■ za příplatek v místě
možnost polopenze, plné penze či nápojového balíčku ■ již
v základní ceně plážový servis ■ upravená soukromá pláž
rozdělená na písečnou a oblázkovou část
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE TH ORTANO MARE VILLAGE

OBSAH 4

9

SLEVA

o 31. 1.
20 % d

REZERVUJTE IHNED

od 2 098 Kč / os. / 7 nocí
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ITÁLIE

UMBRIE
CITTÀ DI CASTELLO
GUBBIO
PASSIGNANO SUL TRASIMENO
PERUDŽIA

ASSISI

OBSAH 4

MONTEGABBIONE

TERNI
L’AQUILA

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

PESCARA

Praha 1.150 km, Brno 1.100 km

Plzeň, Rozvadov, München, Innsbruck, Brenner, Verona, Modena
České Budějovice, D. Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Brenner, Verona, Modena
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Villach, Udine, Padova
a dále
Bologna, Firenze, Passignano sul Trasimeno,
San Feliciano sul Trasimeno
UMBRIE
Vnitrozemský italský region Umbria leží mezi Toskánskem a Laziem
pod Apeninami, na půli cesty mezi Jaderským mořem na východě
a Tyrhénským na západě. Umbria je jedním z nejmenších italských
regionů, počet obyvatel je 840 tisíc, z čehož pětina připadá na hlavní
město Perugia. Údolí řeky Tibery, jezero Trasimeno, hornatý
zalesněný terén, nezapomenutelné umělé vodopády Marmore,
malebné kopce, které často mají na svých vrcholcích vesnice
a hrady, to vše je Umbria, zelené srdce Itálie. Víno je tu vynikající,
Umbria má také bezpočet termálních pramenů.
BENEFITY
vnitrozemský region, dosud skrytý drahokam italského turismu
zelené srdce Itálie, hory, lesy, řeka Tibera, jezero Trasimeno
■ historická města s množstvím památek světového významu
■ poutní místo Assisi, rodiště sv. Františka, otce řádu františkánů
■ univerzitní Perugia - metropole Umbrie již od etruských dob
■ Gubbio s věžemi, baštami a oranžovými střechami
■ Città di Castello - malebné město muzeí na březích řeky Tibery
■ region rodinných farem s chutnými lokálními produkty
■ turistika ve stopách legendárního vojevůdce Hannibala
■ Lago Trasimeno - největší jezero Apeninského poloostrova
■

UMBRIE

■
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Kromě krás přírody lze v Umbrii obdivovat i historické památky.
V období rané římské republiky zde žil Etruskové a Umbrové,
od kterých se odvíjí název regionu. Počátkem 3. stol. př. n. l. bylo
území začleněno do římské říše. Po jejím pádu se vlády ujali Gótové,
po nich Byzantinci, následovali Langobardi. V 11. - 12. století se
v Umbrii vytvářely městské státy. Středověká Umbria byla místem
náboženských mystiků, nejslavnějším z nich byl sv. František
z Assisi. Kolem roku 1500 se Umbrie zmocnil Církevní stát a držel
ji nepřetržitě až do roku 1839.

★★★★

poloha: Passignano sul Trasimeno / centrum - 450 m, Trasimenské
jezero - 600 m
vybavenost a služby: recepce, bar s TV, restaurace pro hotelové
hosty, výtah, úschovna zavazadel, zahrada, dětské hřiště, úschovna
jízdních kol, 3x do týdne večery s živou hudbou, miniklub (pro
děti 4 - 11 let; od 02.07. do 27.08.), wi-fi připojení k internetu,
vyhrazené parkoviště (do vyčerpání kapacity)

sport a relaxace: bazén se slunečníky a lehátky, venkovní bazén
pro děti, multifunkční hřiště
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně
nápojů
■ večeře - formou bufetu, neomezené množství čepovaných nápojů
(víno, nealko, voda)
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 3/4 - 20 až 22 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, 3. a 4. lůžko
formou atypické rozkládací palandy
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní ubytování s polopenzí s nápoji
■ vynikající poloha v blízkosti Trasimenského jezera ■ možnost
prozkoumat úchvatný region Umbrie i jižní Toskánsko ■ wi-fi
připojení pouze ve společných prostorách
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, od 5 nocí v období
od 06.08. do 20.08.

ITÁLIE

VILLA PARADISO VILLAGE

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 3 570 Kč / os. / 3 noci
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

HOTEL VILLAGGIO LE TRE ISOLE

poloha: San Feliciano sul Trasimeno / centrum - 2 km, Trasimenské
jezero - 300 m
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
jídelna pro snídaně, minimarket, dětské hřiště, společný gril,
animační programy (cca od 16.07. do 27.08.), vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 10 x 20 m², bazén u pláže, plážový
volejbal, hřiště na minikopanou, basketbal, stolní tenis, tenisové
kurty*, soukromá pláž
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů

★★★

popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou pevného lůžka nebo
přistýlky nebo pevného lůžka, sociální zařízení se sprcho
■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. a 4. lůžko formou pevných lůžek nebo přistýlek, sociální
zařízení se sprchou, balkon nebo terasa
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV, telefon
výhody a nevýhody: ■ plně vybavený prázdninový komplex
se sportovním vyžitím ■ soukromá travnatá pláž s bazénem ■ jen
25 km od malebného historického města Perugia
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí ve vybraných
termínech

REZERVUJTE IHNED

od 2 070 Kč / os. / 3 noci
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★★★

poloha: San Feliciano sul Trasimeno / centrum - 2 km, Trasimenské
jezero - 300 m
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
snídaňová jídelna, minimarket, dětské hřiště, společný gril, animační
programy (cca od 16.07. do 27.08.), vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 10 x 20 m², bazén u pláže, plážový
volejbal, hřiště na minikopanou, basketbal, stolní tenis, soukromá
pláž, tenisové kurty*
popis apartmánů: ■ bilo 4 Giardino - 32 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
terasa; apartmán v přízemí
■ bilo 4 Portico - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
1 - 2 sociální zařízení se sprchou, terasa; apartmán v přízemí

■ bilo 6 Solarium - 47 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
otevřená mansarda se 2 lůžky, sociální zařízení se sprchou, terasa;
apartmán v 1. patře
■ bilo 6 Balcone - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
otevřená mansarda se 2 lůžky, 1-2 sociální zařízení se sprchou,
terasa; apartmán v 1. patře
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, telefon, trezor (pouze
v apartmánech Giardino a Solarium)
výhody a nevýhody: ■ plně vybavený prázdninový komplex
se sportovním vyžitím ■ prostorné apartmány ■ soukromá
travnatá pláž s bazénem ■ jen 25 km od malebného historického
města Perugia
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 7 nocí;
speciální nabídka „7 za 6“ mimo období od 23.07. do 03.09.

ITÁLIE

VILLAGGIO LE TRE ISOLE

OBSAH 4
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COGOLETO
FINALE LIGURE
PIETRA LIGURE
LOANO
CERIALE

OBSAH 4

ITÁLIE

LIGURSKÁ RIVIÉRA
MONEGLIA
MONTEROSSO AL MARE
RIOMAGGIORE
SARZANA
CINQUE
TERRE

TORRAZZA
SANREMO

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

BENEFITY
jedna z nejnavštěvovanějších italských i evropských destinací
divoké a čarokrásné pobřeží čekající na naše návštěvníky
■ okouzlující historická městečka překypující památkami
■ husté lesy a bujná vegetace v málo známém vnitrozemí
■ četné rodinné farmy s fantasticky chutnými místními produkty
■ široká nabídka cyklostezek včetně známé trasy podél pobřeží
z Ospedaletti přes San Remo do San Lorenzo al Mare
■ akvapark Le Caravelle v Ceriale, v Janově obří akvárium
■ vyhlášená rybářská oblast u krásného letoviska Moneglia
■ Cinque Terre, pět obcí nalepených na skalních útesech
■
■

Praha 1.075 km, Brno 1.130 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Bolzano, Trento
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Brenner, Bolzano, Trento
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Verona, Brescia, Piacenza, Tortona, Predosa, Cogoleto
(k němu se vztahují udané vzdálenosti), Finale Ligure (45 km),
Pietra Ligure (50 km), Loano (53 km), Ceriale (56 km),
Torrazza (96 km), San Remo (117 km)
nebo
Verona, Parma, Santo Stefano di Magra
a dále
Riomaggiore, Monterosso al Mare, Monèglia
nebo
Sarzana

LIGURSKÁ RIVIÉRA

MOŘE A PLÁŽE

156

Pláže na pobřeží Ligurského moře v regionu Ligurie jsou velmi
mnohotvárné. Široké písečné pláže s dobře vybavenými placenými
úseky, divoké zátoky zasazené mezi útesy, skály, které skrývají
potápěčské ráje. Pláže v Ligurii uspokojí každého: rodiny s dětmi,
sportovce hledající ten správný vítr pro surfing či kite, milovníci
potápění a šnorchlování, ale i turisty hledající panoramatické stezky
s výhledy na moře. Obě hlavní zóny, Levante i Ponente, nabízejí
dohromady přibližně 350 km Ligurské riviéry v provinciích La Spezia,
Janov, Savona a Imperia, kde jsme pro Vás vybrali ty nejlepší pláže.
350 kilometrů pobřeží pochopitelně nabídne značnou variabilitu
pláží, a to od širokých písečných pláží, přes oblázky a štěrk až po
útesy, které skrývají romantické zátoky. Skutečně rozmanité pobřeží

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

je schopno poskytnout každému tu „správnou“ dovolenou na pláži.
Volit můžete mezi plážemi placenými, jež poskytují celou řadu
služeb, tak i plážemi volnými, bezplatnými, bez jakéhokoliv servisu.
Ligurie se pyšní nejčistším mořem v Itálii. Tento region je prvním
z hlediska počtu Modrých vlajek, symbolu křišťálově čisté vody
a špičkových plážových služeb. S 27 oceněnými místy v rámci
Riviery di Ponente a Riviery di Levante je Ligurie na špici
mezinárodního žebříčku Blue Flags, založeného v roce 1987. Italský
rekord obhájila Ligurie také letos, snové pláže a kouzelné pobřeží se
zde snoubí s dokonalými pohostinskými službami a kvalitou moře.
Modrou vlajku každoročně uděluje organizace FEE (Nadace pro
environmentální výchovu).

★★★★

poloha / pláž: Sanremo, písečná pláž, místy s oblázky, s postupným
vstupem do moře - 100 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, společenská
místnost, společenská místnost s TV, kongresový sál, internet point,
wi-fi připojení k internetu, výtah, zahrada, dětské hřiště, externí
úschovna jízdních kol, parkoviště (počet míst omezen); celý hotel je
klimatizovaný
sport a relaxace: bazén cca 250 m² s dětským bazénkem
(v provozu cca od května do září dle počasí) s křesly a slunečníky,
lehátka*, sluneční terasa

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 předkrmů a 3 hlavních
jídel s přílohou, dezert; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení s sprchou či vanou
■ Standard 2 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení se
sprchou či vanou; 3. a 4. lůžko formou přistýlky či palandy
■ Standard 2/3/4 M - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
se sprchou či vanou, výhled na moře; 3. a 4. lůžko formou přistýlky
či palandy
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha aneb na pláž jen přes ulici
■ jeden z prvních Grand Hotelů v Sanremu s dlouholetou prestižní
historií ■ působivé interiéry s historickou výzdobou, prostorné
a pohodlné pokoje ■ profesionalita a vysoká úroveň služeb
■ zvýhodněné ceny pronájmu plážového servisu či tenisových kurtů
■ rozsáhlá lůžková kapacita, vhodné i pro skupinové požadavky
■ starší, ale udržované vybavení
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí ve vybraných
termínech a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

GRAND HOTEL LONDRA

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

100 m
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od 6 690 Kč / os. / 3 noci
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

HOTEL PRINCIPE

★★★

poloha / pláž: Sanremo, písečná pláž, místy s oblázky, s postupným
vstupem do moře - 300 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, společenská
místnost, společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu,
výtah, zahrada, veřejné parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: bazén cca 12 x 4 m (v provozu cca od dubna
do října dle počasí) s lehátky a slunečníky, sluneční terasa, stolní tenis
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - výběr ze 3 servírovaných předkrmů a 3 hlavních jídel
s přílohou; nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard Basic 1/2/3 - 9 až 13 m² - pokoj
s 1 samostatným lůžkem či manželskou postelí, sociální zařízení
s vanou či sprchou, 3. lůžko formou přistýlky
■ Standard 2/3 balkon - 17 až 22 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou,
balkon, 3. lůžko formou přistýlky
■ Standard 2/3 M balkon - 17 až 22 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení se sprchou či vanou,
balkon, 3. lůžko formou přistýlky, boční či čelní výhled na moře
■ Standard 4 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí a palandou,
sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: klimatizace* (na vyžádání, kromě Standard
Basic 1/2/3), TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, trezor
(kromě Standard Basic 1/2/3) a nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ výborná poloha v klidné rezidenční zóně
v blízkosti pláže a na dosah od centra ■ vzhledem k prestižní
lokalitě překvapivě přívětivé cenové podmínky ■ příjemné
prostředí a vstřícný personál ■ možnost zvýhodněného pronájmu
plážového servisu ■ klimatizace pouze u vybraných typologií pokojů
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle
do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty
od středy do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

SLEVA

28. 4.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

LIGURSKÁ RIVIÉRA

od 3 370 Kč / os. / 3 noci
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poloha / pláž: Torazza - lokalita Piani / hrubopísčitá oblázková pláž
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 4,8 km
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu, zahrada,
parkovací stání
sport a relaxace: bazén 9 x 4 m, bazén 7 x 3 m s vířivkou, tenisové
kurty* - 1,5 km, půjčovna jízdních kol* - 4 km, jízdy na koních* - 1 km
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 28 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a případně palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa

♣♣♣

■ trilo 6 - 42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
2 samostatnými lůžky, 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem na palandu
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
■ quadrilo 6 - 50 m² - 3 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat, wi-fi připojení k internetu, trouba
či mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ agroturistika aneb dovolená stranou
turistického ruchu na klidném místě s výhledem na okolní
kopcovitou krajinu ■ velmi vhodné pro milovníky horských kol
a cykloturistiky ■ Sanremo či Azurové pobřeží na Francouzské
riviéře dostupné autem po dálnici ■ možnost zkrácených
pobytů v okrajových termínech ■ u typologií bilo 4 a trilo 6 některé
apartmány s ložnicí bez oken
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE AGRITUR LE MIMOSE

OBSAH 4
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od 722 Kč / os. / 3 noci
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ITÁLIE
OBSAH 4

4

VILLAGGIO PAESE DI CIRIBI

♣♣♣

poloha / pláž: Ceriale, hrubopísčitá až jemně oblázková pláž
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 1,5 km, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, trezor,
restaurace (od července do srpna), barbecue, bar, dětské hřiště,
zahrada, park, parkoviště (1 místo / apartmán), prádelna*, mikrobus*
na pláž (červen až srpen)
sport a relaxace: bazén (průměr 9,7 m) s vířivkou a lehátky, dětský
bazének, kuželky, plážový volejbal, stolní tenis, menší fotbalové
hřiště (ve večerních hodinách zpoplatněno), půjčovna jízdních kol*

popis apartmánů: ■ bungalov 5/6 - 22 až 25 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby,
sociální zařízení, veranda či předzahrádka
vybavenost apartmánů: klimatizace - pouze typologie bungalov 6,
TV, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální místo pro relaxaci a klidnou
rodinnou dovolenou ■ bungalovy rozmístěny v rozlehlém
olivovém háji ■ obchody a další občanská vybavenost v pěší
dostupnosti ■ vstřícný přístup k domácím mazlíčkům,
k dispozici i bungalovy s vlastním oploceným výběhem, park
s výběhem či vodní fontánky ■ některé bungalovy cihlové, jiné
ze dřeva ■ vzdálenost k pláži kompenzována mikrobusem v předem
stanovených hodinách
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku
a čtyřdenní od neděle do čtvrtka

REZERVUJTE IHNED

LIGURSKÁ RIVIÉRA

od 754 Kč / os. / 5 nocí
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★★★★

poloha / pláž: Loano, hrubopísčitá pláž, místy s jemnými oblázky,
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 20 m, centrum 200 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, restaurace na pláži,
bar, společenská místnost s TV, wi-fi přípojení k internetu, výtah,
zahrada, dětské hřiště, parkovací stání* (počet míst omezen);
hotelová pláž (v termínech do 30.06. a od 21.08. zahrnuta v ceně
včetně plážového servisu, 2 plážová křesílka a slunečník, nutná
rezervace)
sport a relaxace: bazén 16 x 7 m s lehátky a slunečníky, dětský
bazének, sluneční terasa, posilovna, stolní tenis, půjčovna elektrokol
(na vyžádání), pára*, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s 2 samostatnými
lůžky či manželskou postelí a příapadně 1 dalším lůžkem
či přistýlkou, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon
■ Standard 2/3 M balkon - pokoj s manželskou postelí a případně
1 dalším lůžkem či přistýlkou, sociální zařízení s vanou či sprchou,
balkon, boční či čelní výhled na moře
■ Superior 2/3 - pokoj s manželskou postelí a případně 1 dalším
lůžkem či přistýlkou, sociální zařízení s vanou či sprchou
■ Superior 2 M - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
s vanou či sprchou, boční či čelní výhled na moře
■ Standard 1 M - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
s vanou či sprchou, boční či čelní výhled na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, nápojová lednička; pokoje Superior také
varná konvice a župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ moderně vybavený hotel s příjemnou
zahradou s bazénem a vlastní pláží ■ skvělá poloha téměř u pláže
a současně v pohodlné pěší vzdálenosti od centra oblíbeného
letoviska ■ mimo hlavní sezónu plážový servis v ceně ■ možnost
zapůjčení elektrokol zdarma v hotelu ■ vyšší ceny odpovídající
předkládané kvalitě
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní
pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty;
speciální nabídka „7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL GARDEN LIDO
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od 4 190 Kč / os. / 3 noci
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6

RESIDENCE I CORMORANI

♣♣♣♣

poloha / pláž: Loano, hrubopísčitá pláž, místy s jemnými oblázky,
s mírně se svažujícím vstupem - 800 m, centrum 700 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar s posezením,
společenská místnost s TV, internet point, wi-fi připojení k internetu,
výtah, krytá venkovní terasa, velká zahrada, dětské hřiště,
animační programy pro děti od 3 do 10 let po většinu sezóny, kryté
či venkovní parkovací stání (1 místo / apartmán), prádelna*
sport a relaxace: bazén cca 220 m² s hydromasážní a dětskou
částí, s lehátky a slunečníky, sluneční terasa, stolní tenis, půjčovna
jízdních kol (omezené množství), plážový volejbal, stolní tenis, biliár*,
zvýhodněný plážový servis*

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ bilo 5 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ trilo 6 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou zpravidla neuzavíratelná,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa; apartmány mohou být
dvoupodlažní
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, mikrovlnná trouba
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejhezčích rezidenčních
resortů na Ligurském pobřeží ■ široká vybavenost včetně bazénu
■ ideální pro klidnou rodinnou dovolenou ■ moderně vybavené
komfortní apartmány s balkonem či terasou a klimatizací
■ možnost zvýhodněného pronájmu plážového servisu ■ obchody
a restaurace v pěší dostupnosti ■ poněkud delší, ale stále ještě pěší
vzdálenost od moře ■ vyšší cena plně odpovídající předkládané kvalitě
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle
do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty
od středy do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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upřesnění: residenční resort sestávající se z několika budov
s apartmány nebo pokoji a hlavní budovou s recepcí, kde se nachází
většina z uváděných služeb
poloha / pláž: Loano, štěrkopísčitá pláž, místy s jemnými oblázky,
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 1,4 km, centrum - 900 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / TV, restaurace, bar s jídelnou
a TV, wi-fi připojení k internetu ve společných prostorách (s výjimkou
recepce a wellness), dětská herna, mini market, prádelna*, výtah
(kromě budovy F), velká zahrada, dětské hřiště, kryté garážové stání*,
hotelový mikrobus, veřejné parkoviště v blízkosti
sport a relaxace: bazén cca 25 x 14 m s lehátky a slunečníky
(2 lehátka a 1 slunečník / apartmán), dětský bazén cca 14 x 12 m,
sluneční terasa, stolní tenis, plážový volejbal, tenisový kurt (zdarma
při vlastní výbavě), hřiště pro malou kopanou, půjčovna jízdních kol
(omezený počet), úschovna jízdních kol, posilovna, plážový servis*,
wellness centrum# (povinný bílý ručník - vlastní, nebo možnost
zapůjčení): vyhřívaný krytý bazén, hydromasážní vana pro 4 osoby,
sauna*#, bio sauna*#, pára*#, relaxační zóna*# (# děti do 16 let
přístup pouze do bazénu a v doprovodu dospělé osoby)
popis apartmánů: ■ mono 2 - 20 až 22 m² - obývací pokoj
s manž. postelí, kuchyňský kout, sociální zařízení, balkon či lodžie
■ bilo 2+2 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či lodžie;
maximální obsazenost pokoje jsou 2 dospělé osoby a 2 děti
do nedovršených 12 let

★★★★

■ bilo 3+2 - 42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či lodžie;
maximální obsazenost pokoje jsou 3 dospělé osoby a 2 děti
do nedovršených 12 let
■ trilo 4+3 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice s 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení, balkon či lodžie; maximální obsazenost
pokoje jsou 4 dospělé osoby a 3 děti do nedovršených 12 let
■ trilo 4+4 - 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon či lodžie; maximální obsazenost pokoje jsou
4 dospělé osoby a 4 děti do nedovršených 12 let
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, mikrovlnná trouba
výhody a nevýhody: ■ komfortní resort s širokou vybaveností
včetně venkovního bazénu s tobogánem, vnitřního bazénu
a wellness centrem ■ poloha v klidné rezidenční zóně stranou
městského ruchu ■ moderně vybavené apartmány s balkonem
či lodžií ■ obchody a restaurace v pěší dostupnosti ■ poněkud
delší, ale stále ještě pěší vzdálenost od moře a centra ■ vyšší cena
odpovídající předkládané kvalitě služeb
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných
termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku
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RESIDENCE HERMITAGE

♣♣♣♣

poloha / pláž: Pietra Ligure, hrubopísčitá až jemně oblázková pláž
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 250 m, centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce, bar, společenská místnost s TV, wi-fi
připojení k internetu, výtah, zahrada, dětské hřiště, parkovací stání*,
prádelna*
sport a relaxace: bazén cca 19 x 5 m s lehátky a slunečníky,
půjčovna* jízdních kol
popis apartmánů: ■ mono 2 - 20 až 24 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon či francouzské okno; mono 2 Superior - kompletně
zrekonstruované apartmány

■ bilo 4 - 28 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení, balkon či francouzské okno; bilo 4 Superior kompletně zrekonstruované apartmány
■ bilo 5 Superior - 28 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
či francouzské okno; kompletně zrekonstruované apartmány
■ trilo 8 Superior Plus - 50 až 60 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
2x sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze u typologie Superior
a Superior Plus), TV, telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor
výhody a nevýhody: ■ oblíbený apartmánový komplex na klidném
místě v rezidenční zóně jen pár kroků od pláže ■ pohodlné,
vzdušné a komfortně vybavené apartmány ■ široká vybavenost
včetně velkého bazénu ■ apartmány Superior po kompletní
rekonstrukci a s klimatizací ■ vyšší cena plně odpovídající
předkládané kvalitě
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle
do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty
od středy do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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poloha / pláž: Pietra Ligure, hrubopísčitá až jemně oblázková pláž
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 600 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar s jídelnou, společenská
místnost s grilem, wi-fi připojení k internetu, výtah, dětské hřiště,
vlastní parkovací a garážové stání* (počet míst omezen), mini
market, prádelna*
sport a relaxace: bazén 18 x 8 m s výhledem na moře, plážovými
křesílky a slunečníkem, lehátka*, dětský bazén 4 x 4 m s vířivkou,
sluneční terasa, plážový servis a hotelový minibus (2x lehátko,
1x slunečník / apartmán v ceně pouze u pobytů od 14.05. do 25.06.
a od 31.08. do 01.10.), hřiště pro malou kopanou, stolní tenis

popis apartmánů: ■ bilo 3 - 30 m² - ložnice s manželskou postelí
či rozkládacím dvoulůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa s přímým
výhledem na moře; 3. lůžko může být v ložnici či obývacím pokoji
■ bilo 4 - 30 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa s přímým výhledem
na moře
■ bilo 6 typ A / bilo 6 typ B - 35 m² - ložnice s manželskou postelí
a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
či terasa s přímým výhledem na moře; bilo 6 typ B s klimatizací
■ trilo 8 typ A / trilo 8 typ B - 60 m² - ložnice s manželskou
postelí a palandou, 1 ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa s přímým
výhledem na moře; trilo 8 typ B s klimatizací
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze v bilo 6 typ B a trilo
8 typ B), TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor, fén,
mikrovlnka, myčka nádobí (pouze v bilo 6 typ B a trilo 8 typ B)
výhody a nevýhody: ■ oblíbená rodinná residence
s panoramatickým výhledem na moře a historické centrum
města ■ klidná residenční oblast s pěší dostupností na pláž
i do centra (po schodech) ■ velmi dobré zázemí pro rodiny
s dětmi včetně bazénů a velkého dětského hřiště ■ mimo hlavní
sezónu plážový servis v ceně ■ apartmány typu B s klimatizací
■ v hlavní sezóně častá vyprodanost
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných
termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty
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HOTEL CORALLO

★★★

poloha / pláž: Finale Ligure, hrubopísčitá, místy oblázková pláž
s pozvolným vstupem do moře - 50 m, centrum 800 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace, bar, společenská místnost s TV, terasa, výtah, veřejné
parkoviště (počet míst omezen), garážová stání* a soukromé
parkoviště* ve vzdálenosti cca 100 m
sport a relaxace: menší posilovna, zapůjčení jízdních kol (omezené
množství), tenisové kurty* ve vzdálenosti cca 500 m, golfové hřiště*
Garlenda cca 39 km
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - salátový bufet, servírovaný teplý předkrm a hlavní jídlo
s přílohou, dezert, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení, možnost 3. lůžka formou přistýlky
■ Standard 2 M balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon s bočním či přímým výhledem na moře
■ Standard 2/3 M balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon s bočním či přímým výhledem na moře; možnost
3. lůžka formou přistýlky
■ Standard 2+2 M balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, 3. a 4. lůžko formou palandy; pokoj je využitelný pouze pro
nabídku rodinné slevy, děti na 3. a 4. lůžku max. do 15 let, balkon
s bočním či přímým výhledem na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel s vynikající pozicí jen pár
kroků od pláže ■ umístnění v klidnější části městečka a přesto
dobrá občanská vybavenost okolí ■ historické centrum
městečka v pěší dostupnosti ■ možnost zvýhodněného pronájmu
plážového servisu ■ v hotelu také možnost půldenního zapůjčení
jízdních kol zdarma ■ vzhledem k dané lokalitě výhodné cenové
podmínky ■ spíše jednodušší ubytovací kapacita vhodná pro
nepříliš náročné klienty
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty
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upřesnění: jedná se o samostatný residenční komplex, skládající se
z apartmánů v res. budovách (typologie bilo 2/3/4R, bilo 2/3/4 RM
a trilo 6R) a samostatných vilek (typologie 2/3/4V a trilo 6V)
poloha / pláž: Cogoleto, pláž / hrubopísčitá až jemně oblázková
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 1,8 km, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce, výtah, bar, internet point, wi-fi
připojení k internetu, společenská místnost, prádelna*, zahrada,
dětské hřiště, sluneční terasa, vyhrazené parkoviště (počet míst
omezen), hotelový minibus
sport a relaxace: bazén 232 m² s vířivkou, dětskou částí a lehátky,
stolní tenis, půjčovna jízdních kol* a elektrokol* (počet omezen),
tenisové kurty* (3 km), golfové hřiště* (5 km)

popis apartmánů: ■ bilo 2/3/4 R - 30 až 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon či terasa
■ bilo 2/3/4 RM - 30 až 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení, balkon či terasa s výhledem na moře
■ bilo 2/3/4 V - 40 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa
■ trilo 6 R - 55 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon či terasa
■ trilo 6 V - 80 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 lůžkem,
1 ložnice s 1 lůžkem o velikosti 1,5 samostatného lůžka, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
2x sociální zařízení, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., fén, trezor, pračka
(pouze v trilo 6R a trilo 6V)
výhody a nevýhody: ■ nádherný residenční komplex
s apartmány na klidném místě ■ krásný panoramatický
výhled na moře ■ historické centrum městečka s rybárnami,
restauracemi a obchody ■ ideální volba pro klidnou a pohodovou
rodinnou dovolenou ■ všechny typologie s balkonem či terasou
■ vhodné místo také pro milovníky horských kol ■ větší
vzdálenost od centra i pláže, kompenzovaná hotelovým minibusem
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle
do pátku; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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HOTEL MONDIAL

★★★S

poloha / pláž: Moneglia, pláž / hrubopísčitá až jemně oblázková
s mírně se važujícím vstupem do moře - 250 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: recepce, bar, výtah, snídaňová místnost,
společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu, zahrada,
garážové stání*, parkovací stání*
sport a relaxace: vnitřní bazén cca 15 x 6 m s lehátky a stahovací
střechou, vířivka, malá posilovna
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně
nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon; možnost 3. a 4. pevného lůžka

■ Standard 2/3/4 M balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou,
balkon s přímým či bočním pohledem na moře; možnost
3. a 4. pevného lůžka
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ menší hotelový a apartmánový komplex
umístěný na klidném místě ■ nádherný výhled na moře a pěší
dostupnost od pláže ■ vnitřní bazén se zatahovací střechou
■ široká nabídka místních restaurací s výbornou regionální
kuchyní ■ atraktivní oblast UNESCO Cinque Terre dosažitelná
vlakem za necelou půlhodinu ■ bohužel bez monožsti dokoupení
polopenze v hotelu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

SLEVA
3. 4.

1
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 580 Kč / os. / 3 noci
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★★★S

poloha / pláž: Moneglia, pláž / hrubopísčitá až jemně oblázková
s mírně se svažujícím vstupem do moře- 250 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: recepce, bar, výtah, snídaňová místnost,
společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu, zahrada,
garážové stání*, parkovací stání*
sport a relaxace: vnitřní bazén cca 15 x 6 m s lehátky a zatahovací
střechou, vířivka, malá posilovna
popis apartmánů: ■ mono 2 - 17 až 20 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ mono 2 M - 17 až 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon s výhledem na moře
■ mono 3 M - 17 až 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem,
rozkládacím gaučem pro 2 osoby a rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon s výhledem na moře
■ bilo 4 - 26 m² - 2 propojené pokoje - pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon

■ bilo 4 M - 26 m² - 2 propojené pokoje - pokoj s kuchyňským
koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby, pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor
výhody a nevýhody: ■ menší hotelový a apartmánový komplex
s krásným výhledem na moře a v pěší dostupnosti od pláže
■ vnitřní bazén se zatahovací střechou v případě nepřízně
počasí ■ možnost dokoupení snídaní na místě ■ obchody
a restaurace v nedalekém centru městečka ■ velmi dobré vlakové
spojení do vyhledávané oblasti Cinque Terre ■ vzhledem k výše
uvedenému riziko brzké vyprodanosti
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku a čtyřdenní
pobyty od neděle do čtvrtka; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

RESIDENCE MONDIAL

OBSAH 4
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ITÁLIE
OBSAH 4

14

HOTEL PALME

★★★★

poloha / pláž: Monterosso al Mare, písečná až jemně oblázková
pláž s postupným vstupem do moře - 100 m, centrum - 900 m
upozornění: v centru Monterosso al Mare je zákaz provozu
motorových vozidel
vybavenost a služby: recepce / lobby / TV, jídelna pro snídaně, bar
s posezením, společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu,
krytá terasa, výtah, vlastní ohrazené parkoviště (počet míst omezen),
veřejné parkoviště* cca 250 m

sport a relaxace: zahrada s posezením, zvýhodněný plážový servis*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně
nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - cca 20 m² - pokoj s manželskou
postelí a případně 1 dalším lůžkem či přistýlkou, sociální zařízení,
zřídka balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ výborná výchozí poloha na objevování
krás oblasti Cinque Terre ■ jeden z mála hotelů v dané lokalitě
přístupný autem ■ písečná pláž kousek od hotelu ■ zvýhodněný
plážový servis ■ zajímavé cenové relace vzhledem ke kvalitě
a poloze hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní
pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty;
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

REZERVUJTE IHNED
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★★★

poloha / pláž: Monterosso al Mare, písečná až jemně oblázková
pláž - 150 m, centrum - 1 km
upozornění: v centru Monterosso al Mare je zákaz provozu
motorových vozidel
vybavenost a služby: recepce / lobby / TV, bar s posezením, jídelna
pro snídaně, společenská místnost s PC, wi-fi připojení k internetu,
výtah, zahrada se sluneční terasou, vlastní ohrazené parkoviště
cca 100 m (počet míst omezen), veřejné parkoviště* cca 300 m

sport a relaxace: zvýhodněný plážový servis*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně
nápojů
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 - 22 m² - pokoj
s 1 či 2 samostatnými lůžky či manželskou postelí a případně
1 dalším lůžkem či přistýlkou, sociální zařízení
■ Standard 2+2 - 22 až 28 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a 1 či 2 přistýlkami či palandou
(3. a 4. lůžko pouze pro děti do nedovršených 16 let); sociální
zařízení
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ poloha na klidném místě, blízko pláže
a v pěší dostupnosti do centra ■ jeden z mála hotelů v dané
lokalitě přístupný autem ■ výborná výchozí pozice na objevování
krás oblasti Cinque Terre ■ zvýhodněný plážový servis ■ ceny
odpovídající předkládané kvalitě a poloze hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní
pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty;
speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL CINQUE TERRE

OBSAH 4
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ITÁLIE
OBSAH 4

16

RESIDENCE BORGO DI CAMPI

poloha / pláž: Riomaggiore, loc. Campi, pláž - 4,9 km,
centrum - 4,7 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, wi-fi připojení
k internetu, prádelna*, barbeque, zahrada, dětské hřiště, sluneční
terasa, veřejné parkoviště
sport a relaxace: půjčovna jízdních kol*, stolní tenis
popis apartmánů: ■ mono 2 typ A - 16 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a manželskou postelí velikosti 1,5 běžného
lůžka, soc. zařízení se sprchou či vanou, terasa nebo předzahrádka

♣♣♣

■ mono 2 typ B - 15 až 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou či vanou, terasa nebo předzahrádka
■ mono 3 - 25 až 30 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se
sprchou či vanou, terasa nebo předzahrádka
■ mono 4 - 25 až 30 m² - neuzavřené zvýšené patro s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a přistýlkou, sociální zařízení se sprchou či vanou, terasa
nebo předzahrádka
■ bilo 4 - 25 až 35 m² - ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 přistýlkami, sociální
zařízení se sprchou či vanou, terasa nebo předzahrádka
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, telefon, klimatizace (pouze
od 27.06. do 29.08.), mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ oblíbený apartmánový resort poblíž
vesničky Riomaggiore, patřící do oblasti UNESCA Cinque Terre
■ poloha na klidném vyvýšeném místě s panoramatickým
výhledem na moře ■ každý apartmán s terasou nebo malou
předzahrádkou ■ možnost dokoupení snídaní na místě ■ zastávka
autobusu do Riomaggiore hned před residencí ■ apartmány
přístupné pouze po cestě se schody (cca 200 schodů) ■ chybějící
relaxační zázemí
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku a čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka

REZERVUJTE IHNED
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poloha / pláž: Sarzana, pláž / hrubopísčitá až jemně oblázková
s mírně se svažujícím vstupem do moře - 8 km, centrum - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce, bar, snídaňová místnost, wi-fi
připojení k internetu, sluneční terasa, dětské hřiště, zahrada
s barbecue, zahradní gril, parkovací stání
sport a relaxace: bazén s vířivkou cca 15 x 6 m s lehátky
a slunečníky, golf* - 10 km
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů

♣♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 2/3/4 - 25 až 45 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou či vanou, apartmány v přízemí s terasou; některé
apartmány jsou dvoupodlažní
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ nádherná residenční usedlost v typickém
středomořském stylu na klidném místě a stranou turistického
ruchu ■ velký venkovní bazén s lehátky a slunečníky ■ snídaně již
v ceně pobytu ■ možnost organizace výletů lodí do oblasti Cinque
Terre ■ poloha na rozhraní s Toskánskem a tedy vhodné i pro výlety
na šikmou věž v Pise či do vzdálenější Florencie ■ ideální volba
také pro milovníky horských kol a cykloturistiky ■ vzhledem
k výše uvedenému riziko brzké vyprodanosti
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE ANTICO CASALE

OBSAH 4

17
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SARDINIE
souostroví
La Maddalena

SANTA TERESA
60 km DI GALLURA

CANNIGIONE 30 km
80 km COSTA PARADISO
80 km ISOLA ROSSA
G. DI MARINELLA 15 km
STINTINO
GOLFO DI ARANCI 14 km
BADESI
TEMPIO
140 km
80 km
PAUSANIA
PUNTALDIA 24 km
45 km OLBIA
SASSARI
BUDONI 35 km
100 km
ALGHERO 135 km
SAS LINNAS SICCAS 73 km
GOLFO DI OROSEI 84 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.120 km, Brno 1.060 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Brenner, Verona, Modena
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Bologna, Firenze, Livorno (k němu se vztahují udané vzdálenosti),
trajekt z Livorna do Olbie, Olbia

COSTA REI
60 km

CAGLIARI

SAN PIETRO
55 km

MOŘE A PLÁŽE

SARDINIE

V provincii Sassari na severu Sardinie jsou pláže kamenité i písčité,
placené i volné, dlouhé i miniaturní. Pláže, které se nacházejí
na severovýchodním pobřeží Sardinie v oblasti Olbia, jsou nezřídka
přerušovány skalními útvary a menšími přístavy. Jsou opravdovým
rájem romantiků a hledačů nepřelidněných koutů přírody. Omývané
křišťálově čistým mořem, které střídá odstíny tyrkysové a zelené,
patří tyto pláže mezi nejvýraznější a nejkrásnější na Sardinii. Žulové
skály pobřeží oblasti Gallura nabízejí opravdu nezapomenutelné
pohledy. Fascinuje neuvěřitelně podmanivá krajina, doslova
kaleidoskop krásy - pobřeží okouzluje sekvencemi pastelových
odstínů, modré a střídavě smaragdové vody moře, úseky zlatého
písku a útesy modelované nelítostným časem.
Někdy divoké, někdy klidné, pláže tohoto koutu Sardinie vytvářejí
speciální prostředí pro bezchybnou dovolenou na ostrově. Řada
je písčitých s nenáročným vstupem do moře, mnoho je ale i těch
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skalnatých, kde na většině z nich lze holdovat excelentnímu
potápění či šnorchlování.
Záliv Golfo di Orosei v provnicii Nuoro je považován za jedno
z nejpozoruhodnějších pobřeží Sardinie. Nejznámějšími
a nejvyhledávanějšími písečnými plážemi jsou Cala Ginepro, Sas
Linnas Siccas, Sa Curcurica a zejména Bidderosa. Je to chráněná
oblast s bohatou středomořskou vegetací a ve zdejších křišťálově
čistých vodách se to hemží mořským životem. Moře je proto velmi
vhodné pro potápění a nabízí fascinující podvodní podívanou.
Costa Rei na jihu ostrova v provincii Cagliari patří mezi
10 nejkrásnějších pláží na světě. Kromě autentických bílých
písečných pláží s oblými skalisky, které jsou většinou k dispozici
zdarma, se zde nacházejí malebné zátoky a modré, čisté moře. Velké
zelené plochy okolo dominantního vrchu Monte Nai činí z pobřeží
Costa Rei oázu klidu pro ty, kdo oceňují relaxační dovolenou.

ITÁLIE

str. 176 - 179

CAGLIARI

Cagliari, hlavní město Sardinie, lákající návštěvníky četnými
památkami, mezi nimiž vyniká majestátní katedrála Santa
Maria Assunta z 13. století
■ římský amfiteátr patřící k nejdůležitějším stavbám celého
ostrova Sardinie
■ Costa Rei, pobřeží východně od Cagliari, známé 8 km dlouhou
pláží s jemným bílým pískem a neuvěřitelně čistou vodou
■ ideální destinace pro windsurfing, díky konstantně
vanoucímu větru
■ archeologická zóna s neolitickými nalezišti „Piscina Rei“
a „Nuraghe Scalas“ s dobře dochovanými menhiry a nuraghi
■ slavný skalní útes Scoglio di Peppino v lokalitě Santa Giusta,
nízká a široká skála turisticky navštěvovaná po celý rok
■ turistický koncept oblasti Costa Rei ze 70. let 20. stol., v centru
obchody, pizzerie, restaurace, bary a zmrzlinárny
■ diskotéky pro milovníky nočního života, přístav pro jachtaře

OBSAH 4

■

str. 180 - 181

SASSARI

pestré obyvatelstvo hovořící celou řadou jazyků a dialektů
ostrov Asinara s rozlohou 52 km², na němž se nachází
unikátní národní park
■ město katalánského původu Alghero, jedno z absolutně
nejhezčích na Sardinii
■ „malá Barcelona“ aneb křivolaké uličky a promenáda kolem
přístavu s množstvím obchůdků a barů připomíná spíše
města ve Španělsku
■ Stintino, malé městečko s plážemi tvořenými bělostným
pískem mezi divokými útesy a křišťálově čisté tyrkysově
modré moře
■ dlouhé pláže Platamona a Marina di Sorso u zálivu Asinara
■ v Algheru pláže Lido, Maria Pia, Mugoni a slavná Bombarde
■
■

web

NUORO

civilizace nuraghů zde zanechala silný otisk, o čemž svědčí
četné nuraghi a tombe dei giganti („hrobky obrů“)
■ záliv Orosei, jedno z nejpozoruhodnějších pobřeží Sardinie
■ Marina di Orosei, 20 km pobřeží, na němž se střídají
okouzlující pláže s útesy
■ pláž Cala Ginepro s jemným pískem ve směsi s malými
hladkými oblázky, příjemně masírujícími nohy při
procházkách podél pláže
■ třpytivé moře se snad všemi odstíny modré a tyrkysové barvy
■ Sas Linnas Siccas, malá zátoka s několika desítkami metrů
písečné pláže mezi skalami a balvany vystupujícími z moře
■ Sa Curcurica, nejvhodnější pláž pro malé děti díky mírně se
svažujícímu dnu, bílému a jemnému písku, ideální pro slunění
■ pláž Bidderosa, chráněná oblast s nesmírně bohatou
středomořskou vegetací
■

str. 182 - 187

OLBIA - TEMPIO

sardinská jednička co do turistické atraktivity a přírodních krás
nejslavnější turistické lokality Sardinie jako je Costa Smeralda
■ sugestivní pláže s jemným bílým pískem střídané zálivy
■ smaragdové průzračně čisté moře lákající k potápění
■ Costa Paradiso, přírodní ráj skalisek a malých písečných pláží
■ Cannigione di Arzachena, přístav s atmosférou starobylé
rybářské vesničky
■ Porto Cervo, absolutní špička turistiky v rámci celé Sardinie
■ Porto Rotondo, menší atypický jachetní přístav, jedno
z nejnavštěvovanějších míst Sardinie, plné obchůdků,
kaváren, barů a restaurací
■ záliv Golfo di Marinella, ideální výchozí bod k poznávání
souostroví La Maddalena či národního parku Giara di Gesturi
■ Golfo Aranci, poloostrov obklopený průzračným mořem,
pobřeží charakterizované nádhernými bělostnými plážemi
■ San Teodoro s překrásně bělostnou písečnou pláží La Cinta
■ Budoni, resort s brakickými lagunami a koloniemi plameňáků
■
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1

HOTEL SANT’ELMO BEACH

★★★★

upřesnění: hotelový komplex v typickém sardském stylu, kde
pokoje jsou umístěny v řadových jedno či dvoupodlažních vilkách
v rozlehlé hotelové zahradě s jednou hlavní centrální budovou
s bazénem
poloha / pláž: San Pietro in Castiadas / Costa Rei, od 200 do 600 m
pláž / rozlehlá písečná s pozvolným vstupem do moře, z jedné
strany ohraničená skalisky - 650 m, centrum Costa Rei - 5,1 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, wi-fi připojení
k internetu (jen v restauraci a baru), společenská místnost s TV,
kongresové centrum*, místnost na úschovu zavazadel, dětské
videohry*, dětské hriště, miniklub pro děti od 4 do 12 let (jen
v termínu od 03.06. do 09.09.), animační programy a soutěže
v hotelovém komplexu i na pláži (jen v termínu od 03.06. do 09.09.),
3x týdně piano bar, prádelna*, parkoviště
sport a relaxace: bazén s dětským bazénkem, lehátky a slunečníky,
plážový servis od 4. řady dál od moře (2 plážové ručníky* - kauce /
pokoj), wellness centrum* se saunou* a párou* a možností
objednání masáží*, tenisový kurt* (betonový), stolní tenis*, aquagym*
a kurzy vodního aerobiku*; v blízkosti a na pláži též potápěčské
centrum*, pránájem kanoí* a vodních šlapadel*, půjčovna jízdních
kol*, půjčovna skútrů*

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - formou bufetu s výběrem ze 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, voda a stolní víno
■ večeře - formou bufetu s výběrem z 2 až 4 teplých či studených
předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, deserty,
v případě tematických večerů pak i večeře zaměřená na ryby,
sardskou kuchyni či jiné dle šéfkuchaře
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem či rozkládacím křeslem pro
1 osobu, sociální zařízení se sprchou, malá terasa či balkon
■ Family 2+2 - pokoj s manželskou postelí a vyvýšeným
mezonetem s 2 samostatnými lůžky či rozkládacím divanem pro
1 či 2 děti do max. 12 let, sociální zařízení se sprchou, prostorná
terasa či balkon; pokoje jsou situovány v centrální části hotelu
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor, fén;
na vyžádání též nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel s nabídkou až 1 dítě
zdarma (jen v termínech od 27.05 do 24.06. a od 02.09. do 30.09.
v základní ceně ■ fantastická poloha, pár kroků k pláži patřící
k těm z nejkrásnějších v oblasti s jemným bílým pískem ■ díky
svým bohatým animačním programům, miniklubu a hlavně
cenové „ne“náročnosti ideální alternativa pro rodiny s dětmi
■ snad jediným nedostatkem předpoklad brzké vyprodanosti
v nejžádanějších termínech
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do pátku

SLEVA

SARDINIE / CAGLIARI

31. 3.
10 % do
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★★★★

upřesnění: hotelový komplex v typickém sardském stylu, kde
pokoje jsou umístěny v řadových jedno či dvoupodlažních vilkách
v rozlehlé hotelové zahradě
poloha / pláž: San Pietro in Castiadas / Costa Rei, pláž / rozlehlá
písečná s pozvolným vstupem do moře, z jedné strany ohraničená
skalisky - 250 m, centrum Costa Rei - 5,6 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, wi-fi připojení
k internetu (jen v restauraci a baru), dětské videohry*, dětské hřiště,
miniklub pro děti od 3 do 12 let, animační programy a soutěže
v hotelovém komplexu i na pláži, dětské divadlo, parkoviště
sport a relaxace: bazén s dětským bazénkem, lehátky a slunečníky,
plážový servis (2 plážové ručníky / pokoj), taneční kursy, kolektivní
kursy aerobiku a aquaaerobiku (jen v termínech od 19.06.
do 10.09.), hřiště na malý fotbálek, tenisový kurt (betonový), stolní
tenis; v blízkosti potápěčské centrum*, pronájem kanoí* a vodních
šlapadel*, půjčovna jízdních kol*, poznámka - většina služeb
v odstavcích „vybavenost a služby“ a „sport a relaxace“ je zahrnuta
v klubové kartě*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - formou bufetu s výběrem ze 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, voda a stolní víno, ostatní
nápoje za poplatek

■ večeře - formou bufetu s výběrem z 2 až 4 teplých či studených
předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, deserty, voda
a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek; v případě tematických
večerů pak i večeře zaměřená na ryby, sardskou kuchyni či jiné dle
šéfkuchaře
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou, malá terasa či balkon; možnost 3. lůžka
formou pevného lůžka, rozkládacího křesla pro 1 osobu či přistýlky
(pokoje mohou být dvoupodlažní, kdy pokoj s lůžky je v 1. patře
a sociální zařízení v přízemí), možnost 4. lůžka formou palandy
■ poznámka - za příplatek a na vyžádání lze objednat 4 lůžkový
pokoj Mini Family, který je vždy se 2 ložnicemi a socíálním
zařízením (3. a 4. lůžko formou lůžka o šíři 140 cm pro 2 děti
do max. 12 let) či 5 lůžkový pokoj Family, který je tvořen 2 ložnicemi
a sociálním zařízením (3., 4. a 5. lůžko formou pevného lůžka,
přistýlky či rozkládacího křesla pro 1 osobu)
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor, fén;
na vyžádání též nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ pro danou oblast vynikající cenové
podmínky a stravování formou plné penze již s vínem v ceně
■ fantastická poloha, pár kroků ke 2 plážím s jemným bílým
pískem a to právě k těm z nejkrásnějších v oblasti ■ díky svým
bohatým animačním programům, miniklubu a hlavně cenové
„ne“náročnosti ideální alternativa pro rodiny s dětmi ■ snad
jediným nedostatkem absence uzavřených společných prostor
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí, kromě pevně
daných týdenních pobytů v období od 11.06. do 03.09.

ITÁLIE
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OBSAH 4

3

HOTEL LIMONE BEACH

★★★★

upřesnění: hotelový komplex v typickém sardském stylu, kde
pokoje jsou umístěny v řadových jedno či dvoupodlažních vilkách
v rozlehlé hotelové zahradě
poloha / pláž: San Pietro in Castiadas / Costa Rei, pláž / rozlehlá
písečná s pozvolným vstupem do moře, z jedné strany ohraničená
skalisky - do 450 m, centrum Costa Rei - 5,3 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, wi-fi připojení
k internetu (jen v restauraci a baru), dětské videohry*, dětské hřiště,
miniklub pro děti od 3 do 12 let, animační programy a soutěže
v hotelovém komplexu i na pláži, dětské divadlo, parkoviště
sport a relaxace: bazén pro dospělé, bazén s dětským bazénkem,
lehátky a slunečníky, plážový servis (2 plážové ručníky / pokoj),
taneční kurzy, kolektivní kurzy aerobiku a aquaaerobiku (jen
v termínu od 18.06. do 10.09.), hřiště na malý fotbálek, tenisový
kurt (betonový), stolní tenis; v blízkosti potápěčské centrum*,
pronájem kanoí* a vodních šlapadel*, půjčovna jízdních kol*;
poznámka: většina služeb v odstavcích „vybavenost a služby“
a „sport a relaxace“ je zahrnuta v klubové kartě*

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - formou bufetu s výběrem ze 3 zpravidla teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, voda a stolní víno; ostatní
nápoje za poplatek
■ večeře - formou bufetu s výběrem ze 2 až 4 teplých či studených
předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, dezerty, voda
a stolní víno; ostatní nápoje za poplatek, v případě tematických
večerů pak i večeře zaměřená na ryby, sardskou kuchyni či jiné dle
šéfkuchaře
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou, malá terasa či balkon; možnost 3. lůžka
formou pevného lůžka či 3. a 4. lůžka formou palandy
■ Family 5 - pokoj s manželskou postelí, pokoj pro 3 osoby
(3., 4. a 5. lůžko formou pevného lůžka, přistýlky či rozkládacího
křesla pro 1 osobu), sociální zařízení, malá terasa či balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor, fén;
na vyžádání též nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ výborná poloha, pár kroků ke 2 plážím
s jemným bílým pískem a to právě k těm z nejkrásnějších v oblasti
■ pro danou oblast vynikající cenové podmínky a stravování
formou plné penze již s vínem a vodou v ceně ■ díky svým
bohatým animačním programům, miniklubu a hlavně cenové
„ne“náročnosti ideální alternativa pro rodiny s dětmi ■ snad
jediným nedostatkem předpoklad brzké vyprodanosti
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí, kromě pevně
daných týdenních pobytů v období od 11.06. do 03.09.
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sport a relaxace: bazén, wellness centrum za poplatek zahrnující:
vířivka, pára, sauna, masáže; plážový servis s lehátky, fotbalové
hřiště, půjčovna elektrických kol za poplatek
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 38 až 42 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti 1,5 běžného lůžka,
sociální zařízení, balkon či terasa s před zahrádkou
■ trilo 6 - 56 až 62 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší
ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti 1,5 běžného
lůžka, sociální zařízení, balkon či terasa s předzahrádkou;
apartmány můžou být situovány na přízemí a do patra; trilo 6
označeno v ceníku Panoramic je s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: TV, fén, klimatizace
výhody a nevýhody: ■ komplex ležící na jihozápadním pobřeží
Sardinie známý krásou místních pláží ■ residenční komplex
se spoustou zeleně aneb bydlení v krásné zahradě ■ dostatečná
kapacita apartmánů umožňuje ubytování i větším skupinám
■ prostorné a prakticky vybavené apartmány komplexu v této části
Sardinie ■ větší vzdálenost od pláží některých apartmánu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
nebo od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 2 750 Kč / os. / 7 nocí
do 800 m
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upřesnění: plně samostatný residenční a vilový komplex; apartmány
jsou umístěny v jedno až dvoupatrových řadových vilách v oblasti
capo Teulada - Chia
poloha / pláž: Chia, pláž / písečná „Su portu malu“ s mírně se
svažujícím vstupem do moře - do 800 m, pláž / písečná „Spiaggia
di Campionna“ s velmi pozvolným vstupem do moře - 3,5 km
vybavenost a služby: recepce (možnost wi-fi připojení k internetu),
restaurace s terasou, pizzerie San Giuseppe s výhledem na moře,
bar, kongresový sál, vyhrazené parkoviště; možnost pronájmu* aut
či motocyklů, možnost využití linkového autobusu (jen v některých
termínech)

★★★

OBSAH 4

RES. KOMPLEX BAIA DELLE GINESTRE ECO VILLAGE

SARDINIE / CAGLIARI

4
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ITÁLIE
OBSAH 4

5

RES. KOMPLEX A VILKY STINTINO COUNTRY PARADISE

upřesnění: plně samostatný residenční a vilový komplex ležící nad
městečkem Stintino u útesu Capo Falcone; apartmány jsou umístěny
v jedno až dvoupatrových řadových vilách ve 4 samostatných
residenčních částech, dále komplex nabízí samostatné vilky různých
typologií s vlastním bazénem či vily s 2 či 3 apartmány a bazénem
poloha / pláž: Stintino, pláž / oblázková „Le Saline“ s mírně se
svažujícím vstupem do moře - 2,6 km, pláž / písečná „La Pelosa“
s velmi pozvolným vstupem do moře - 9,5 km, centrum - 6,2 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace s terasou, pizzerie,
bar a supermarket (v provozu od 04.06. do 03.09. či dle konkrétní
obsazenosti komplexu), piano bar a karaoke, taneční večery, kurzy
salsy a merengue, mini klub pro děti od 4 do 11 let, junior klub
pro děti od 12 do 16 let, animační programy (v provozu od 04.06.
do 03.09.), služba hlídání dětí*, minibus (kyvadlová doprava na pláž
„Le Saline“), vyhrazené parkoviště; výlety za poznáním*, sportovní
rybolov*, výlety* helikoptérou, lodí či plachetnicí, možnost pronájmu*
aut či motocyklů, možnost využití linkového autobusu* do Stintina

★★★★

sport a relaxace: 2 velké bazény / wi-fi připojení k internetu,
1 menší dětský bazén, kolektivní kursy plavání, aerobiku
a aquaerobiku, plážový servis (pláž „Le Saline“ od 04.06. do 03.09.),
stolní tenis; v blízkosti či na pláži též kánoe*, šlapadla*, vodní
skútry*, exkurse a jízdy na koních*, potápěčské centrum*, pronájem
motorových člunů*, pronájem plachetnic* poznámka: většina služeb
v odstavcích „vybavenost a služby“ a „sport a relaxace“ je zahrnutá
v klubové kartě - již zahrnuté v ceně
popis apartmánů: ■ mono 2 - obývací pokoj s částečně odděleným
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti
1,5 běžného lůžka, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon
či terasa
■ bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s částečně
odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
velikosti 1,5 běžného lůžka, sociální zařízení s vanou či sprchou,
balkon či terasa
■ trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice
s palandou, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os. velikosti 1,5 běžného lůžka,
sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon či terasa

LEVA

S
31. 1.
10 % do
31. 3.
5 % do
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vilka 6 Deluxe

■ vilka 4 Standard - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti
1,5 běžného lůžka, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon
či terasa, společná zahrádka pro více vilek
■ vilka 6 Standard - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší
ložnice se dvěma lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti 1,5 běžného
lůžka, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon či terasa,
společná zahrádka pro více vilek
■ vilka 4 Superior - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti
1,5 běžného lůžka, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon
či terasa, společná zahrádka pro více vilek, společný bazén pro
vícero vilek
■ vilka 6 Deluxe - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice
se 2 lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 os. velikosti 1,5 běžného lůžka, sociální
zařízení s vanou či sprchou, balkon či terasa, soukromá zahrádka,
soukromý bazén
■ poznámka - na vyžádání lze zajistit nadstandardní vilu 8
Presidenzial typu quadrilo 8 s vlastní zahradou a bazénem
vybavenost apartmánů a vilek: TV, fén, klimatizace*, pračka*
a myčka nádobí* (na vyžádání); u vil též trezor
výhody a nevýhody: ■ komplex ležící na severozápadním cípu
Sardinie u jedněch z nejkrásnějších pláží ■ díky svým animačním
a sportovním programům vhodný pro rodiny s dětmi ■ dostatečná
kapacita apartmánů umožňuje ubytování i větším skupinám
■ prostorné a zrekonstruované apartmány v nadstandardním
komplexu v této části Sardinie ■ větší vzdálenost od pláží, která
je však kompenzována kyvadlovou dopravou zahrnutou již v ceně
klubové karty
délka pobytu: libovolné týdenní pobyty

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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6

HOTEL COSTA PARADISO

★★★★

upřesnění: hotelový komplex v typickém sardském stylu, kde jsou
umístěny v hlavní budově a řadových dvoupodlažních vilkách
poloha / pláž: Costa Paradiso, pláž / skalnatá - 50 m, pláž / písčitá
s oblázky a svažitým vstupem do moře - 800 m, centrum - 250 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, venkovní restaurace
s panoramatickým výhledem na moře, bar, wi-fi připojení
k internetu, konferenční sál pro 40 osob, výtah, parkoviště
sport a relaxace: bazén s mořskou vodou a přímým vstupem
do moře, vířivka až pro 10 osob s mořskou vodou, lehátka
a slunečníky, malá posilovna; v blízkosti potápěčské centrum*,
pronájem kanoí* a vodních šlapadel*, půjčovna jízdních kol*

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - formou bufetu s výběrem ze 2 až 3 zpravidla teplých
předkrmů a 2 až 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, nápoje
za poplatek; obědy jsou za příplatek
■ večeře - formou bufetu s výběrem ze 2 až 3 teplých či studených
předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel, přílohy, saláty, ovoce, dezerty;
nápoje za poplatek, v případě tematických večerů pak i večeře
zaměřená na ryby, sardskou kuchyni či jiné dle šéfkuchaře
popis pokojů: ■ Classic 2/3/4 - 14 až 16 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou, malá terasa či balkon; možnost
3. pevného lůžka a rozkládacího křesla pro 1 osobu či přistýlky
■ Deluxe 2/3/4 - 16 až 24 m² - prostornější pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou, terasa či balkon; možnost
3. pevného lůžka a rozkládacího křesla pro 1 osobu či přistýlky
■ Junior Suite 2 - 27 až 35 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou, terasa či balkon; částečně oddělená
obývací část s divanem
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor, fén,
nápojová lednička (jen u některých pokojů Classic), župany (jen
u Junior Suite 2)
výhody a nevýhody: ■ jen nedávno zrekonstruovaný hotel
s praktickými a pohodlnými pokoji a nově s přímým vstupem
od bazénu do moře ■ pro danou oblast vynikající cenové
podmínky a stravování formou polopenze s možností rozšíření
na plnou penzi ■ fantastická poloha, nedaleko písečné pláže
Li Cossí s jemným bílým pískem patřící k těm nejkrásnějším
v oblasti ■ předpoklad brzké vyprodanosti
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí, kromě pevně
daných týdenních pobytů v období od 16.07. do 27.08.
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upřesnění: hotelový komplex v typicky sardském stylu, kde pokoje
mohou být umístěny v hlavní budově či v řadových vilkách resortu
poloha: Cannigione di Arzachena, pláž / písečná - 80 m,
centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar / piano bar, wi-fi
připojení k internetu* (jen ve společných prostorech), venkovní bar
s terasou, společenská místnost s TV, mini klub s animacemi pro
děti (v termínech od 10.06. do 09.09.), večerní i denní animace,
zahrada, výletní vláček* dopravující klienty na blízké pláže
(v provozu v termínech od 10.06. do 09.09.), výtah, parkování

★★★★

sport a relaxace: bazén s lehátky, dětský bazén, kolektivní kurzy
aquaaerobiku, hřiště na tenis a malý fotbálek, plážový volejbal;
v blízkosti dále plážový servis* (od 01.06.do 30.09.), půjčovna kol*,
škola jízdy na koních*, potápění*, pronájem člunů*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - formou švédských stolů s výběrem ze 3 až 4 teplých
či studených předkrmů, 3 až 4 hlavních jídel s přílohou, zelenina,
saláty a ovoce, voda a 0,25 l domácího vína v ceně; ostatní nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželským lůžkem
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon
či zahrada; možnost 3. lůžka formou rozkládacího gauče či gaučové
palandy pro 3. a 4. osobu
■ Suite 2/3/4 - 1 ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj se
2 přistýlkami; pokoje jsou situované v přízemí nebo v prvním patře
a jsou orientované směrem k moři; balkon či terasa
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor; na vyžádání
též nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha a to pár kroků od menší
písečné pláže se skalisky s pozvolným vstupem do moře
■ díky animačním programům zaměřeným hlavně na děti, vhodná
kapacita pro rodiny s nabídkou až 2 děti zdarma ■ starší, přesto
však velmi dobře vedený hotel ■ zdarma výletní vláček dopravující
klienty na jednu z nejkrásnějších pláží oblasti Barca Bruciata
■ hotelová pláž přes jednosměrnou silnici, v době nejvyšší sezóny
více frekventovanou
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do pátku

ITÁLIE
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SARDINIE / OLBIA - TEMPIO
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10 % do
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8

VILA ROSANNA

♣♣♣

poloha / pláž: Isola Rossa, pláž / písečná s mírně svažitým vstupem
do moře - 250 m, centrum - 300 m
vybavenost a služby: parkoviště; v blízkosti pak restaurace, bary,
supermarkety, obchody
sport a relaxace: v blízkosti relaxační centrum s bazénem*
s mořskou vodou, vířivka*, sauna*, pára*, posilovna*, aquapark*
s barem, restaurací a kosmetickými službami (vzdálený od Isola
Rossy 2 km), tenisové kurty*, hřiště* na další míčové hry (možnost
osvětlení), potápěčské centrum*, pronájem serfů*, kánoí*
a šlapadel*, pronájem motorových člunů*, sportovní rybolov*, kiting*,
škola plachtění*

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (možno
i typ „šuplík“) pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
či uzavřená předzahrádka
vybavenost apartmánů: klimatizace* (jen na vyžádání, za poplatek
8 € / den), TV
výhody a nevýhody: ■ ubytování na klidném místě v pohodlné
pěší vzdálenosti od krásné písečné pláže i centra ■ moderní
a kvalitní apartmány s klimatizací umístěné buď v přízemí
či prvním patře v nově vystavěné řadové vilce ■ ekonomicky
výhodná nabídka při maximální obsazenosti apartmánu ■ nabídka
jen jediné typologie a vzhledem k poptávce často nedostačující
kapacita pouhých 4 apartmánů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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upřesnění: privátní apartmány umístěné ve dvou až třípodlažních
vilkách u pláží v oblasti Isola Rossa; apartmány jsou rozděleny
do dvou kategorií a to standard (v ceníku označení „A“)
s jednodušším, přesto však standardním vybavením a bez garance
balkonu či terasy, druhou kategorií jsou apartmány ideal (v ceníku
označení „B“) s garancí balkonu či terasy, vyšší kvalitou vybavení,
kdy většina z těchto apartmánů je umístěna v nedávno dokončených
či zrekonstruovaných vilkách
poloha / pláž: Isola Rossa, pláž / písečná s mírně svažitým vstupem
do moře - 40 až 250 m, centrum - 0 až 900 m
vybavenost a služby: parkoviště; v blízkosti pak restaurace, bary,
supermarkety, obchody
sport a relaxace: v blízkosti relaxační centrum s bazénem*
s mořskou vodou, vířivka*, sauna*, pára*, posilovna*, aquapark*
s restaurací a kosmetickými službami* (vzdálený od Isola Rossy
2 km), tenisové kurty*, hřiště* na míčové hry (možnost osvětlení),
potápěčské centrum*, pronájem serfů*, kánoí* a šlapadel*, pronájem
motorových člunů*, sportovní rybolov*, kiting*, škola plachtění*

♣♣

/ ♣♣♣

popis apartmánů: apartmány typu bilo, trilo a quadrilo kategorie
„B“ vždy s balkonem, terasou či předzahrádkou vybavenou
zahradním nábytkem
■ bilo 2/4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, sociální zařízení s vanou či sprchou, zřídka
balkon či terasa; možnost 3. a 4. lůžka formou pevného lůžka pro
1 osobu či rozkládacího gauče pro 1 až 2 osoby
■ trilo 4/6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení s vanou či sprchou, zřídka balkon či terasa;
možnost 5. a 6. lůžka formou rozkládacího gauče pro 2 osoby
■ quadrilo 8 - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení s vanou či sprchou, zřídka balkon či terasa
vybavenost apartmánů: dle konkrétního apartmánu
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha téměř u pláže a zároveň
pár kroků do centra ■ vhodná volba pro rodiny s dětmi a klienty
bez auta ■ velký výběr nejžádanějších typologií apartmánů
■ ekonomicky výhodná alternativa při maximální obsazenosti
apartmánu ■ zajímavé cenové podmínky pro ucelené skupiny
od 25 osob mimo hlavní sezónu ■ složitěji řešitelné, přesto však
ne zcela nereálné požadavky skupin na ubytování pohromadě
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE
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APARTMENTS & RESORT BAIA DE BAHAS

upřesnění: rozlehlý komplex dvoupodlažních řadových vilek privátních
majitelů, kdy apartmány v přízemí mají malou zahrádku a apartmány
v patře samostatný balkon či terasu společnou se 2 či 3 apartmány
poloha / pláž: Golfo di Marinella, pláž / písečná se skalisky,
jemným pískem a pozvolným vstupem do moře - 50 až 350 m,
centrum - 80 až 100 m
vybavenost a služby: recepce / internet point, restaurace /
pizzerie / zmrzlinárna, bar, malé dětské hřiště, vyhrazené parkoviště,
supermarket, obchod se suvenýry a denním tiskem, hlídání dětí*,
pronájem aut* a motocyklů*; v blízkosti pak piano bar, diskotéka,
kadeřník* a estetické centrum*

♣♣♣

sport a relaxace: v blízkosti tenisové kurty*, jízdy na koních*,
sportovní rybolov*, pronájem jízdních kol* a motocyklů*, pronájem
malých a středních motorových člunů*, další vodní sporty*,
potápěčské centrum*, rybolov*, nabídka výletů na souostroví
La Maddalena a další
popis apartmánů: ■ mono 2+1 - 23 až 30 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, manželskou postelí či rozkládacím gaučem
pro 2 osoby a případně 1 samostatným lůžkem délky 180 cm
či přistýlkou, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa; 3. lůžko
jen pro dítě do 12 let
■ bilo 4 - 33 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí či rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa;
apartmány s výhledem na moře v ceníku označení bilo 4M
■ trilo 6 - 46 až 54 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa; apt. s výhledem na
moře v ceníku označení trilo 6M
vybavenost apartmánů: TV, ostatní dle konkrétního apartmánu
výhody a nevýhody: ■ termíny v nízké sezóně za extrémně
výhodnou cenu ■ residenční komplex se spoustou zeleně aneb
bydlení v krásné zahradě ■ pro danou oblast minimální vzdálenost
od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře ■ vhodná
alternativa pro rodiny s dětmi a klienty bez auta ■ vyšší
cenová hladina ve vysoké sezóně přímo korespondující s vyšším
standardem apartmánů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, kromě pevně
daných týdenních pobytů v období od 30.07. do 27.08.
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upřesnění: apartmány La Filasca jsou umístěny přes ulici
od centrálního korpusu komplexu Terza Spiaggia, který leží
v zahradě přímo u písečné pláže
poloha / pláž: Golfo Aranci, pláž / písečná se skalisky, s jemným
bílým pískem a pozvolným vstupem do moře - 30 až 200 m,
centrum - 800 m
vybavenost a služby: bar, restaurace / pizzerie / zmrzlinárna,
parkoviště (omezený počet míst), wi-fi připojení k internetu
(ve společných prostorách); za poplatek též plážový servis s lehátky
a slunečníky na pláži, hlídání dětí; v městečku supermarket a další
La Filasca

♣♣♣

sport a relaxace: bazén (otevřen červen až září dle obsazenosti
komplexu); v blízkosti za poplatek též tenisové kurty, pronájem
aut a motocyklů, pronájem malých a středních motorových člunů,
potápěčské centrum*, rybolov*, nabídka výletů na souostroví
La Maddalena a další
popis apartmánů: ■ bilo 2/3/4 - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkl. gaučem pro
1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ trilo 4/5/6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a případně rozkládacím gaučem (možnost typ „šuplík“) pro
1 či 2 osoby, 1x či 2x sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV, ostatní dle konkrétního apartmánu
výhody a nevýhody: ■ residenční komplex ideální pro rodiny
s dětmi, ležící v zahradě a zároveň přímo u písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře ■ možnost využívání bazénu
v sousedním hotelu ■ jedna z mála variant ubytování vhodná pro
klienty bez vlastního či pronajatého auta a to právě s ohledem
na blízkost městečka s obchody a službami ■ u některých
apartmánů starší vybavení a zařízení ■ umístění několika apartmánů
mimo centrální komplex „až za silnicí“
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, kromě pevně
daných týdenních pobytů v období od 30.07. do 27.08.

ITÁLIE

RES. KOMPLEXY TERZA SPIAGGIA & LA FILASCA
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SLOVINSKO

SLOVINSKÉ POBŘEŽÍ

1 990 Kč / os.
TERST
LUBLJANA

BLED

ANKARAN
LUBLJANA

OBSAH 4

KOPER

STRUNJAN
PIRAN

IZOLA
PORTOROŽ
PULA

UMAG

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 760 km, Brno 620 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Maribor,
a dále
Ljubljana, Postojna, Koper, Izola, Strunjan, Portorož
MOŘE A PLÁŽE
Moře na celém pobřeží Slovinska je průzračné a dokonale čisté,
velmi vhodné pro potápění a šnorchlování. Pobřeží je převážně
skalnaté až kamenité. Do vody vedou místy žebříky nebo jinak
uměle vytvořené vstupy, častá jsou i dlouhá dřevěná mola, která
jsou velmi vhodná k opalování, ale i pro milovníky skákání do moře.
Výjimkami jsou letoviska Ankaran na severním okraji slovinského
pobřeží na poloostrově Milje, a také Portorož na samém jihu, kde
BENEFITY
pobřeží Jaderského moře měřící pouze 47 km, přesto
nabízející zajímavostí více než dost
■ vyhlášená přímořská letoviska Portorož, Piran, Izola a Koper
■ Piran, nejkrásnější město na slovinském pobřeží, na první
pohled pod vlivem Benátek
■ rušný Koper, metropole pobřeží a největší slovinský přístav
■ Izola, jedna z nejlepších letních destinací Slovinska
■ letovisko Ankaran na severním okraji slovinského pobřeží
na poloostrově Milje, kde najdete písečné pláže
■ slané pánve (soline), kde se sůl po celá staletí až dodnes
vyrábí tradičními metodami

SLOVINSKÉ POBŘEŽÍ

■

188

UDINE

MARIBOR
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najdete především písečná dna. Na některých soukromých plážích
se platí vstupné, obvykle kolem 5 € / os. / den. Ovšem Portorož
nebo Izola mají krásné městské pláže s volným vstupem. Obzvláště
oblázková pláž v Izole je opravdu nádherná a překrásně upravená
(bary, zeleň, promenáda). A když Vás přestane bavit slunění na pláži,
vydejte se prozkoumat překrásnou přírodu slovinského vnitrozemí.
Vždyť je tu vše na dosah ruky!

★★★★★

upřesnění: Grand Hotel Bernardin je součástí řetězce St. Bernardin
Hotels, kam spadají hotely Vile Park a Histrion, které se nacházejí
v bezprostřední blízkosti a ve kterých jsou k dispozici některé služby
(tyto služby jsou v popisu označeny znakem °)
poloha / pláž: Portorož, pláž / skalnatá zpevněná betonovými platy,
část pláže travnatá - 10 m, centrum - 2 km, Piran - 2 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, restaurace (středomořská
restaurace Pečina, středomořská restaurace s výhledem na moře
Sunset Restaurant, terasa se zákusky a saláty a výhledem na
moře Grand Garden Covered Terrace), bary (bar na pláži Tropic,
lobby bar Café San Bernardino, kavárna Grand Café and Piano
Bar), konferenční prostory a přednáškové sály, miniklub, animační
programy pro děti i dospělé (v červenci a srpnu), vyhrazená
parkovací místa, obchod se suvenýry, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: venkovní bazén° s mořskou vodou a dětské hřiště°
u hotelu Vile Park, Paradise Spa wellness center - vyhřívaný vnitřní
bazén (uzavřen cca 15.07. - 20.08.), saunový svět* (finská, infra a bio
sauna, parní koupele), posilovna*, masáže* a kosmetické procedury*,
Spa bar*; Sea water park Termalis° (2 400 m²) v Hotelu Histrion komplex vyhřívaných bazénu s mořskou vodou pro děti i dospělé,
vířivka, relaxační bazénky s mini vodopády, zážitkové bazény

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Deluxe 2 M - 23 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení, balkon s výhledem na moře
■ Deluxe 2+1 - 23 m² - pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. lůžko formou rozkládacího gauče o rozměrech
80 x 190 cm, sociální zařízení, balkon s výhledem na moře
■ Deluxe 2+2 - 27 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím
gaučem o rozměrech 160 x 190 cm, sociální zařízení, balkon
■ Suite 2+1 M - 64 m² - oddělená ložnice s manželskou postelí,
3. lůžko formou rozkládacího gauče o rozměrech 110 x 200 cm,
sociální zařízení, balkon s výhledem na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, telefon, wi-fi a LAN
připojení k internetu, trezor, fén, minibar, župan a pantofle
výhody a nevýhody: ■ jedna z nejluxusnějších kapacit
na slovinském pobřeží ■ skvělá poloha v blízkosti měst Piran
i Portorož ■ luxusní soukromá pláž přímo před hotelem
■ exkluzivní wellness přímo v hotelu a velký vodní park Sea water
park Termalis
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí v období do 13.05.
a od 18.09., od 3 nocí v období od 13.05. do 24.06. a od 04.09.
do 18.09., od 7 nocí v období od 24.06 do 04.09.

SLOVINSKO

GRAND HOTEL BERNARDIN
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od 2 090 Kč / os. /1 noc
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SLOVINSKO
OBSAH 4

2

HOTEL HISTRION

★★★★

upřesnění: Hotel Histrion je součástí řetězce St. Bernardin Hotels,
kam spadají také hotely Vile Park a Grand hotel Bernardin, které se
nacházejí v bezprostřední blízkosti hotelu Histrion
poloha / pláž: Portorož, pláž / skalnatá s betonovými platy - 10 m,
před hotelem Vile Park betonová pláž s oblázkovým dnem,
centrum - 2 km, Piran - 2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, hlavní restaurace,
3 a la carte restaurace (Barka, Taverna Mediteran, Mesečeva), bar
u bazénu, bar na pláži, kongresové místnosti a přednáškové sály,
výtah, zahrada s dětským hřištěm, miniklub pro děti (není v českém
jazyce), animační programy pro děti i dospělé, vyhrazené parkoviště
(venkovní), vyhrazené parkoviště (garáž)*, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: venkovní bazén s mořskou vodou (pro všechny
hosty resortu), tenisový kurt*; wellness Benedicta - vnitřní bazén,
saunový svět* (bio sauna, infra sauna, finská sauna, parní lázeň,
Kneippův chodník, turecký hammam, solná místnost), masáže*
a kosmetické procedury*; Sea water park Termalis (2 400 m²) komplex vyhřívaných bazénů s mořskou vodou pro děti i dospělé,
vířivka, relaxační bazénky s mini vodopády, zážitkové bazény
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ oběd - fakultativně - formou bufetu; nápoje za poplatek
■ večeře - formou bufetu; nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - 19 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem do přístavu
■ Standard 2 M - 19 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
■ Standard 2+1 - 19 m² - pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. lůžko formou rozkládacího gauče (90 x 200 cm), sociální
zařízení se sprchou, balkon s výhledem do přístavu
■ Standard 2+1 M - 19 m² - pokoj s manželskou postelí, 3. lůžko
formou rozkládacího gauče (90 x 200 cm), sociální zařízení se
sprchou, balkon s výhledem na moře
■ Standard 2+2 family - 36 m² – pokoj se dvěma manželskými
postelemi nebo oddělenými lůžky, sociální zařízení se sprchou,
balkon s výhledem do přístavu
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, trezor, telefon, wi-fi
připojení k internetu, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ zrekonstruovaný hotel na skvělém místě
obklopen ze tří stran mořem ■ nově vybudované rozlehlé wellness
a bazénové centrum ■ výborná poloha v pěším dosahu Piranu
i Portorože ■ vysoký standard služeb zajistí luxusní dovolenou
■ povolen pobyt domácích mazlíčků, avšak není jim povolen přístup
na pláž a do restaurace
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí v období do 13.05.
a od 18.09., od 3 nocí v období od 13.05. do 24.06. a od 04.09.
do 18.09., od 7 nocí v období od 24.06 do 04.09.

SLEVA
1. 1.

3
15 % do
31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

SLOVINSKÉ POBŘEŽÍ
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★★★

upřesnění: hotel se skládá ze čtyř větších vil, ve kterých je
dohromady 216 pokojů a je vedle Hotelu Histrion (oba jsou součástí
řetězce St. Bernardin Hotels), ve kterém jsou k dispozici některé
služby
poloha / pláž: Portorož, pláž / oblázková pláž - dno zpevněné
betonovými platy - 50 m, centrum - 2 km, Piran - 2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, hlavní restaurace,
3 a la carte restaurace v hotelu Histrion (Barka, Taverna Meditera,
Mesečeva), bar na pláži, bar u bazénu, zahrada s dětským hřištěm,
miniklub pro děti (není v českém jazyce), animační programy pro
děti i dospělé, vyhrazené parkoviště, garážová stání*, wi-fi připojení
k internetu
sport a relaxace: venkovní bazén s mořskou vodou (Hotel Vile Park
s bazény spojen nákupní promenádou), tenisový kurt*;
nabídka Hotelu Histrion: wellness Benedicta* - bio sauna, infra
sauna, finská sauna, parní lázeň, Kneippův chodník, turecký
hammam, solná místnost, masáže a kosmetické procedury;
Sea water park Termalis* (2 400 m²) - komplex vyhřívaných bazénu
s mořskou vodou pro děti i dospělé, vířivka, relaxační bazénky
s mini vodopády, zážitkové bazény

stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ oběd - faktultativně - formou bufetu za poplatek; nápoje za poplatek
■ večeře - fakultativně - formou bufetu; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2 balkon - 22 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou, balkon
■ Standard 2+1 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou; 3. lůžko formou přistýlky (80 x 190 cm)
■ Standard 2+1 balkon* - 22 m² - pokoj s manž. postelí, sociální
zařízení se sprchou, balkon; 3. lůžko formou přistýlky (80 x 190 cm)
■ Standard 2+2 family - 34 m² – pokoj se dvěma manželskými
postelemi, sociální zařízení se sprchou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ vynikající poměr lokality a ceny aneb
3* hotel v pěší vzdálenosti od Piranu i Portorože ■ hotelový
komplex umožňuje využívat různých služeb včetně nového luxusního
relaxačního zařízení ■ ideální místo pro rodinnou dovolenou
i romantickou dovolenou ve dvou ■ povolen pobyt domácích
mazlíčků, avšak není jim povolen přístup na hotelovou pláž
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí v období do 13.05.
a od 18.09., od 3 nocí v období od 13.05. do 24.06. a od 04.09.
do 18.09., od 7 nocí v období od 24.06 do 04.09.
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CHORVATSKO
OBSAH 4

CHORVATSKO
rozloha ➤ 56 594 km²
obyvatelstvo ➤ 4 058 165
národnostní složení ➤ 90 % Chorvaté, 4,4 % Srbové;
dále Bosňáci, Maďaři, Albánci, Slovinci aj.
náboženství ➤ 86,2 % římští katolíci, 4,4 % pravoslavní;
dále muslimové, evangelíci aj.
úřední jazyk ➤ chorvatština; regionálně se však používá také
srbština, italština, albánština, maďarština aj.
hlavní město ➤ Zagreb - 792 000 obyvatel
další velká města ➤ Split - 190 000 obyvatel, Rijeka - 168 000,
Osijek - 105 000, Zadar - 75 000
státní zřízení ➤ republika (od vzniku roku 1991)
prezident ➤ Zoran Milanović (od 18. února 2020)
vláda ➤ od října 2016 premiér Andrej Plenković, předseda
konzervativního Chorvatského demokratického společenství
administrativně-správní členění ➤ 21 žup - 430 občin 121 měst a 6 694 obcí
měna ➤ 1 Kuna = 100 Lipa
HDP na hlavu ➤ 14 489 EUR / os. (nominální, odhad 2021)
další ➤ člen EU od 1. 7. 2013, od roku 2009 člen NATO

Velvyslanectví ČR: Veleposlanstvo Češke Republike, Radnička
cesta 47/VI, Zagreb, tel.: +385 1 6177246 nebo
+385 1 6176894

ÚVODEM

ÚVODEM

NAŠI PŘÍBUZNÍ NA NEJHEZČÍM POBŘEŽÍ V EVROPĚ
Chorvatsko je jedním z nástupnických států bývalé Jugoslávie
a zabírá většinu pobřeží východního Jadranu. Právě čarovná
krása chorvatského moře a velké množství ostrovů jsou hlavními
důvody, proč patří tato země k nejnavštěvovanějším v Evropě.
Z pohledu českého turismu, který navazuje na dlouhou tradici
prvorepublikovou i „socialistickou“, je Chorvatsko letní destinací
číslo jedna. Příčinou toho je bezpochyby nejen krása pobřeží, ale
i jazyková blízkost obou národů. Chorvatsko je zemí neopakovatelné
přírodní harmonie a zřídka vídaných krás. Je tu blízko vše, za čím
se jinde musí cestovat velmi daleko. Na vzdálenosti pouhých sta
kilometrů se nacházejí ostrovy, moře, krasy, lesnaté hory i úrodné
roviny. Jako jedna z ekologicky nejzachovalejších zemí vyhlásilo
Chorvatsko hned 8 národních parků. Každému se tají dech při
pohledu na světově známé vodopády Plitvických jezer, souostroví
Brijuni, vodopády řeky Krky, nejčlenitější souostroví Středomoří
Kornati, ostrov Mljet či snad pohoří Velebit, Paklenica a horský
masiv Risnjak.
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POLOHA NA KŘIŽOVATCE DĚJIN
Poznat Chorvatsko není, vzhledem k hojnosti zajímavostí, které se
na členitém území nabízí, rozhodně snadné. Chorvatské krásy byly
vylíčeny v mnoha knihách a zachyceny na obrazech řady umělců,
důvodů k návštěvě je zde však mnohem více. Historický úděl
Chorvatů byl předurčen již ve chvíli, kdy přišli na toto území a kde
byla roku 395, po smrti císaře Theodosia, vytýčena hranice mezi
Západní a Východní Římskou říší. Stali se tak navždy nejohroženější
výspou západní kultury vůči světu Východu. V průběhu staletí bránili
linii katolickou proti pravoslavné i západní křesťanská území před
hrozbou osmanského islámu. Osobitá města jsou převážně antického
nebo benátského původu. Římská antika významně poznamenala
istrijskou Pulu, kde se zachoval monumentální Amfiteátr, slavobrána
Sergiovců a Augustův chrám, či Poreč s mozaikami Eufrasiovy
baziliky, dále Split s Diokleciánovým palácem, Zadar s rotundou
Sv. Donáta, Trogir, Šibenik a snad nejvíce Dubrovník. Když se po
divokých 90. letech země stabilizovala a stala se znovu nedílnou
součástí civilizované Evropy, můžeme si ji do sytosti užít.
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MODERNÍ A PESTRÁ DOVOLENÁ NA DOSAH VŠEM
Ve zkratce řečeno, Chorvatsko je připraveno nabídnout strávení dnů
odpočinku dynamicky a rozmanitě. Zde najdou svůj kousek světa
novodobí Robinsoni, horolezci i jachtaři, milovníci přírody i rušné
zábavy, sportovci i běžní rekreanti. A to vše jen několik hodin jízdy
ze srdce Evropy.

CHORVATSKO

HISTORIE ČESKÉHO TURISMU JIŽ OD 19. STOLETÍ
Tradice cestovního ruchu v této zemi je velmi dlouhá a v současnosti
lze na tomto odvětví stavět i ekonomiku celého státu, což, s ohledem
na místní krásy, není nic divného. Vždyť už ve 14. století věnovali
staří obyvatelé Dubrovníku zvláštní pozornost turistům a první
hotel v Opatiji byl postaven v roce 1840. První čeští turisté začali
chorvatské jaderské pobřeží navštěvovat již koncem 19. století.

CHUTĚ A RYTMY BALKÁNU
Poloze Chorvatska na křižovatce kultur odpovídá i kuchyně, která
je známá pro lehká jídla středomořského typu ovlivněná italskou
gastronomií a doplněna masitými pokrmy původem z vnitrozemských
hor. Vše je doplněno vynikajícími víny, z nichž mnohá směle
konkurují i tradičně zavedeným vínům italským. V mentalitě Chorvatů
zatlačuje slovanskou melancholičnost středomořská horkokrevná
výbušnost a bojovnost pěstovaná staletími urputných bitev o vlastní
identitu. V této směsi vlivů jsou i kořeny odhodlanosti, s níž sváděli
dobře známé boje i v době nedávno minulé. Lze předpokládat, že
Chorvatsko už má temné stránky své historie za sebou a čeká jej
už jen vývoj poklidné a k turistům přívětivé země,
ostatně roku 2013 Chorvatsko vstoupilo do EU,
čímž završilo svůj proces transformace
v plnohodnotnou evropskou zemi.
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ISTRIE

1 990 Kč / os.
UMAG 30 km
ZAGREB
UMAG
POREČ

LANTERNA 13 km
PAZIN 30 km

POREČ
65 km
5 km ZELENA LAGUNA VRSAR 30 km RABAC
BENÁTKY
ZADAR
ROVINJ 35 km
BIOGRAD NA MORU
185 km
VODICE
SPLIT
DUGA UVALA
60 km
MAKARSKA
55 km PULA
MEDULIN
65 km
DUBROVNIK

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 810 km, Brno 670 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach,
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Maribor,
a dále
Ljubljana, Postojna, směr Trieste, Koper, Buje, Poreč
MOŘE A PLÁŽE
Moře na celém pobřeží Istrie je průzračné a dokonale čisté,
velmi vhodné pro potápění a šnorchlování. Pobřeží je většinou
skalnaté a kamenité, proto je často uměle upravováno vytvářením
betonových plat se schůdky do vody či navážením písku a oblázků.
Přírodní písčité pláže zde najdete jen zřídka. V mnoha místech je
lepší používat obuv do vody pro předejití pořezání se od někdy
ostřejších kamenů či oblázků. Moře okolo Istrijského poloostrova
BENEFITY
průzračné, dokonale čisté moře, velmi vhodné pro potápění
dlouhodobě populární geograficky nejbližší chorvatský Jadran
■ zeleň borových lesů, množství cenných historických památek
■ nejnavštěvovanější a nejživější turistická oblast Chorvatska
■ všudypřítomné italské dědictví v architektuře i kuchyni
■ nejmodernější a nejkomplexnější infrastruktura na pobřeží
■ rozsáhlá a rušná letoviska s kvalitními hotely a apartmány
■ městečka Istrie jako klenoty z dob benátské nadvlády
■ vnitrozemí působivé svým neporušeným středověkým rázem
■ cenné památky římské epochy v Poreči a metropoli Istrie Pule
■

ISTRIE

■
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RIJEKA
RABAC

85 km RIJEKA
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je většinou dosti hluboké, i když řada letovisek nabízí pláže
s pozvolným vstupem do vody, která jsou vhodnější i pro malé děti
a neplavce. Na plážích u hotelů je zpravidla poskytován plážový
servis a velké množství pláží se pyšní prestižním oceněním
Modrá vlajka. Mimo hotelové resorty je i velké množství menších
i schovaných neudržovaných a opuštěných pláží, které nabízejí
dostatek soukromí.

upřesnění: moderní zrekonstruovaný hotel a depandance
v částečně zalesněné oblasti Katoro
poloha / pláž: Umag, pláž / oblázková a skalnatá s betonovými
platy - 200 m, centrum - 3 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, aperitiv bar, snack bar,
3 x kongresový sál, terasa, animační program pro děti a dospělé,
trezor, vyhrazené parkoviště, směnárna, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: venkovní sladkovodní bazén s vodopády a
vodními atrakcemi, skluzavky (miniaquapark na rozloze 1100 m²),
dětský bazén, wellness centrum - vnitřní bazén, whirlpool*, sauna*
(turecká, 2x finská, solná), masáže*, fitness, tenisové kurty*, stolní
tenis*, minigolf*, plážový volejbal*, hřiště pro míčové hry*, animace,
vodní sporty*, jezdecké centrum*, půjčovna* a úschovna jízdních
kol, turistický vláček (každých 30 min.) do města Umag, programy:
klub 4 (8 měsíců až 4 roky), mini club (4 až 8 let), junior club
(9 až 12 let), animace pro teenagery (13 až 17 let) a pro dospělé

★★★★

stravování: ■ snídaně - snídaně formou bufetu
■ večeře - formou bufetu
■ poznámka - nápoj na uvítanou od 23.05. do 02.09. (v ceně),
nápoj k večeři od 22.04. do 24.09. (v ceně), tematická nebo
slavnostní večeře jednou týdně od 23.05. do 02.09., kids light
all inclusive od 16.05 do 10.09. (pro děti 4 - 11,99 let)
popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon / park - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení,
balkon orientovaný na park; možnost 3. lůžka formou přistýlky
■ Premium 2+1 balkon / moře - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon orientovaný
k moři; možnost 3. lůžka formou přistýlky
■ Family 4+1 balkon / park - pokoj se 2 oddělenými ložnicemi
(spojovacími dveřmi) s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení, balkon orientovaný na park
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ ideální hotel pro rodiny s dětmi s malým
aquaparkem a dětskými kluby podle věku, klub pro teenagery
■ rodinné pokoje až se 4 lůžky ■ vhodné pro milovníky cyklistiky
a tenisu ■ brzká vyprodanost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí ve všech období
do 10.06. a od 26.08., od 5 nocí ve všech období od 10.06. do 26.08.

CHORVATSKO

HOTEL A DEPANDANCE SOL GARDEN ISTRA

OBSAH 4

1

SLEVA

o 31. 1.
20 % d
15. 3.
15 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 1 320 Kč / os. /1 noc
ANO

HB+

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

ISTRIE

200 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

195

RESORT GARDEN PALACE

★★★★

upřesnění: Garden Palace Resort se nachází na hlavní městské
promenádě a zároveň u moře s výhledem na záliv a přístav
poloha / pláž: Umag, pláž / písčitá - 1 km, centrum - 900 m
vybavenost a služby: recepce (24 hod.), klimatizovaná restaurace,
aperitiv bar, prostorná venkovní terasa s výhledem na záliv a přístav,
3 výtahy, garážové stání* (10,00 EUR / den)

OBSAH 4

CHORVATSKO

2

sport a relaxace: bazén s lehátky a slunečníkem*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet (objednává se předem,
za příplatek)
popis pokojů: ■ bilo 4 - 41 m² - 1 pokoj s manželskou postelí
a obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a vybaveným
kuchyňským koutem, balkon nebo terasa orientované k moři,
sociální zařízení
■ trilo 6 - 77 m² - 1 pokoj s manželskou postelí, 1 pokoj se
2 jednolůžkovými postelemi, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby a vybaveným kuchyňským koutem, balkon nebo terasa
orientované k moři, sociální zařízení
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha vedle promenády
v blízkosti moře ■ široká nabídka sportovního vyžití mimo resort
■ sportovní středisko ATP a Stella Maris jsou vzdálené jen 1,5 km
od letoviska ■ na promenádě se nachází dětský a rekreační
park ■ silnice a promenáda u moře jsou vhodné pro cyklistiku,
kolečkové brusle, běh a další sporty ■ vzdálenost od centra Umag je
kompenzována turistickým vláčkem v letních měsících
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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★★

upřesnění: Hotel Delfin se nachází na poloostrově v místě zvaném
Zelena Laguna; pláž získala prestižní ocenění MODRÁ VLAJKA, která
se uděluje za vybavení pláže a čistotu moře
poloha / pláž: Poreč, pláž / oblázková a skalnatá, místy
s betonovými platy - 50 m, centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce (24 hod.), lobby / wi-fi připojení
k internetu, 2x restaurace, bar s terasou, kavárna, televizní místnost,
konferenční místnost až pro 400 osob, hotelový trezor*, výtah,
vyhrazené hlídané parkoviště*, miniklub* (není v českém jazyce),
úschovna jízdních kol, internetový koutek*, kadeřnictví*, novinový
stánek*, obchod se suvenýry*, bankomat
sport a relaxace: bazén 314 m² s mořskou vodou, dětské bazény
s atrakcemi a skluzavkami (1 000 m²), lehátka u bazénu, denní i
večerní aktivity pro děti i dospělé, masáže*, solárium*, videohry*;
v blízkosti hotelu též plážový volejbal, tenisové kurty*, minigolf*,
stolní tenis*, basketbal*, multifunkční hřiště*, půjčovna jízdních kol*,
potápění*, posilovna*, jezdectví*, vodní sporty*, půjčovna lodiček*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - fakultativně - mezinárodní bufet, nápoje za poplatek
■ večeře - mezinárodní bufet, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon, možnost
3. rozkládacího lůžka
■ Standard 2/3 M balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon orientovaný
k moři, možnost 3. rozkládacího lůžka
■ Standard 1 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon orientovaný k parku
vybavenost pokojů: telefon
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha u pláže i piniového
lesíku nabízející odpočinek na slunci i ve stínu ■ široká nabídka
sportovního vyžití přímo v hotelu i v rámci celého komplexu Zelena
Laguna ■ nový dětský bazén s atrakcemi ■ již několik let jeden
z nejoblíbenějších hotelů v našem portfoliu ■ rozlehlý aquapark
Aquacolors nedaleko hotelu ■ větší vzdálenost od centra Poreče
kompenzována pravidelnou autobusovou linkou či turistickým
vláčekem ■ omezený prostor pokoje při obsazení 3 osobami
■ jednodušší ubytování odpovídající kategorii 2* kompenzuje
nižší cena
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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CHORVATSKO
OBSAH 4

4

HOTEL MATERADA

★★★

upřesnění: Hotel Materada se nachází na poloostrově v místě
zvaném Zelena Laguna; pláž získala prestižní ocenění MODRÁ
VLAJKA, která se uděluje za vybavení pláže a čistotu moře
poloha / pláž: Poreč - lokalita Materada, pláž / oblázková
a skalnatá, místy s betonovými platy - 80 m, centrum - 3 km
vybavenost a služby: recepce (24 hod.), restaurace, sluneční bar
u bazénu, kavárna, dětský klub (není v českém jazyce), animační
programy pro děti i dospělé, výtah, vyhrazené hlídané parkoviště*,
úschovna jízdních kol, wi-fi připojení k internetu, kadeřnictví*,
novinový stánek*, obchod se suvenýry*, hřiště, bankomat
sport a relaxace: vyhřívaný bazén se sladkou vodou (20 x 12,50 m;
hloubka: 1,35 - 1,9 m), vyhřívaný dětský bazén se sladkou vodou
(7 x 7 m; hloubka: 0,5 m), lehátka u bazénu, osušky (nutný
depozit), masáže*, solárium*, videohry*; v blízkosti hotelu též
plážový volejbal, tenisové kurty*, minigolf*, stolní tenis*, basketbal*,
multifunkční hřiště*, půjčovna jízdních kol*, potápění*, posilovna*,
jezdectví*, vodní sporty*, půjčovna lodiček*

stravování: ■ rozšířená polopenze - snídaně formou bufetu
od 07.00 do 10.00 hod.; večeře formou bufetu od 18.30
do 21.00 hod., nápoj na uvítanou od 23.05. do 02.09. (v ceně),
nápoj k večeři od 22.04. do 24.09. (v ceně), tematická nebo
slavnostní večeře jednou týdně od 23.05. do 02.09., vhodné pro
vegetariány, obědový balíček (objednávka den předem)
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 11 až 19 m² - pokoj s manželskou
postelí, možnost přistýlky (na vyžádání), balkon orientovaný k parku,
sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2+1 moře - 15 až 18 m² - pokoj s manželskou postelí,
možnost přistýlky (na vyžádání), balkon s výhledem na moře,
sociální zařízení se sprchou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor*, fén, nápojová lednička*, dětská přistýlka (na
vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha u pláže i piniového
lesíku nabízející odpočinek na slunci i ve stínu ■ široká nabídka
sportovního vyžití přímo v hotelu i v rámci celého komplexu Plava
Laguna ■ rozlehlý aquapark Aquacolors nedaleko hotelu ■ větší
vzdálenost od centra Poreče kompenzována turistickým vláčkem
(každých 30 min.) nebo lodí (každých 60 min.) ■ omezený prostor
pokoje při obsazení 3 osobami ■ menší koupelna
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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★★★

upřesnění: hotel Zorna se nachází na poloostrově v místě zvaném
Zelena Laguna, pláž získala prestižní ocenění MODRÁ VLAJKA, která
se uděluje za vybavení pláže a čistotu moře
poloha / pláž: Poreč, pláž / oblázková a skalnatá, místy
s betonovými platy - 30 m, centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce (24 hod.), restaurace, bar, kavárna,
televizní místnost / wi-fi připojení k internetu, konferenční místnost
až pro 400 osob, sluneční terasa s barem, hotelový trezor*, výtah,
vyhrazené hlídané parkoviště*, miniklub* (není v českém jazyce),
úschovna jízdních kol*, kadeřnictví*, novinový stánek*, obchod se
suvenýry*, bankomat

sport a relaxace: bazén se sladkou vodou, dětský bazén, lehátka
u bazénu, denní i večerní aktivity pro děti i dospělé, masáže*,
solárium*, videohry*; v blízkosti hotelu též plážový volejbal, tenisové
kurty*, minigolf*, stolní tenis*, basketbal*, multifunkční hřiště*,
půjčovna jízdních kol*, potápění*, posilovna*, jezdectví*, vodní
sporty*, půjčovna lodiček*
stravování: ■ all inclusive - plná penze formou bufetu, odpolední
snack od 16.30 do 17.30 hod., pozdní občerstvení od 22.00
do 23.00 hod., místní točené nealkoholické a alkoholické nápoje,
káva, čaj od 8.00 do 23.00 hod.
popis pokojů: ■ Standard 2+1 moře - 14 až 16 m² - pokoj
s manželskou postelí, s možností přistýlky pro dítě do 14 let
(na vyžádání), sociální zařízení
■ Economy 2+1 - 12 až 16 m² - pokoj s manželskou postelí,
s možností přistýlky pro dítě do 14 let (na vyžádání), sociální zařízení
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, fén, nápojová
lednička*
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha u pláže i piniového
lesíku nabízející odpočinek na slunci i ve stínu ■ široká nabídka
sportovního vyžití přímo v hotelu i v rámci celého komplexu Zelena
Laguna ■ nový dětský bazén s atrakcemi ■ rozlehlý aquapark
Aquacolors nedaleko hotelu ■ větší vzdálenost od centra Poreče
kompenzována pravidelnou autobusovou linkou či turistickým
vláčkem ■ omezený prostor pokoje při obsazení 3 osobami
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
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HOTEL GRAN VISTA

★★★

upřesnění: Hotel Gran Vista se nachází na poloostrově v místě
zvaném Zelena Laguna, pláž získala prestižní ocenění MODRÁ
VLAJKA, která se uděluje za vybavení pláže a čistotu moře
poloha / pláž: Poreč, pláž / oblázková a skalnatá, místy
s betonovými platy - 200 m, centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce (24 hod.), restaurace, kavárna / wi-fi
připojení k internetu, televizní místnost, zahrada s dětským hřištěm,
hotelový trezor*, vyhrazené hlídané parkoviště*, úschovna zavazadel,
bankomat

OBSAH 4

CHORVATSKO

6

sport a relaxace: bazén se sladkou vodou (13,5 x 7 m; hloubka:
1,45 - 2,05 m), dětský bazén (3,8 x 3,8 m; hloubka: 0,55 m),
lehátka u bazénu, masáže*, solárium*, videohry*; v blízkosti
hotelu též plážový volejbal, tenisové kurty*, minigolf*, stolní tenis*,
basketbal*, multifunkční hřiště*, půjčovna jízdních kol*, potápění*,
posilovna*, jezdectví*, vodní sporty*, půjčovna lodiček*
stravování: ■ rozšířená plná penze - snídaně formou bufetu
od 07.00 do 10.00 hod.; večeře formou bufetu od 18.30
do 21.00 hod., nápoj na uvítanou od 23.05. do 02.09. (v ceně),
nápoj k večeři od 22.04. do 24.09. (v ceně), tematická nebo
slavnostní večeře jednou týdně od 23.05. do 02.09., vhodné pro
vegetariány, obědový balíček (objednávka den předem)
popis pokojů: ■ Standard 2+1 moře - 19 až 33 m² - pokoj
s manželskou postelí, možnost přistýlky (na vyžádání), balkon
orientovaný k moři, sociální zařízení
■ Economy 2+1 - 14 až 18 m² - pokoj s manželskou postelí,
možnost přistýlky (na vyžádání), sociální zařízení
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha u pláže i piniového
lesíku nabízející odpočinek na slunci i ve stínu ■ široká nabídka
sportovního vyžití přímo v hotelu i v rámci celého komplexu Zelena
Laguna ■ rozlehlý aquapark Aquacolors nedaleko hotelu ■ větší
vzdálenost od centra Poreče kompenzována turistickým vláčkem
(každých 30 min.) nebo lodí (každých 60 min.) ■ omezený prostor
pokoje při obsazení 3 osobami ■ menši koupelna
délka pobytu: libovolné týdenní pobyty
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upřesnění: komplex více než 30 třípodlažních apartmánových budov
situovaných v rozlehlém lesoparku; pláž je oceněna prestižním
vyznamenáním Modrá vlajka, které se uděluje za nadstandardní
čistotu moře a vybavení pláže
poloha / pláž: Lanterna, pláž Crnika / oblázková a skalnatá
s betonovými platy a lehátky*, centrum Poreče - 13 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna / wi-fi připojení
k internetu, 3x à la carte restaurace*: Marina (grill, pizza a mořské
speciality v restauraci s výhledem na moře), Delfin (masové a rybí
speciality s výhledem na město Novigrad) a Oliva (speciality Istrie
a výborná domácí vína v romantické restauraci), zahrada s dětským
hřištěm, animační program, vyhrazené parkoviště*, obchod*, pošta*,
kadeřnictví*, lékárna*
sport a relaxace: 17 tenisových kurtů (včetně tenisové školy)*,
plážový volejbal, stolní tenis*, minigolf*, půjčovna jízdních kol*, jízda
na koních*, paintball*, windsurfing*, škola potápění*, pronájem
motorových člunů*, kánoí* a šlapadel*, lukostřelba*, multifunkční
hřiště*, adrenalinové vodní sporty*, masáže*

★★

popis apartmánů: ■ bilo 2/3 - 37 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, kuchyňský kout ve vstupní části apartmánu,
sociální zařízení se sprchou, balkon (zpravidla orientovaný na
moře); bilo 2/3 Sunset - stejná dispozice jako standard, je však
komfortněji zařízen a umístěn blíže k moři
■ bilo 2/3/4 - 44 m² - 1 ložnice s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon (zpravidla
orientovaný na moře); bilo 2/3/4 Sunset - stejná dispozice jako
standard, je však komfortněji zařízen a umístěn blíže k moři
■ trilo 4/5/6 - 70 m² - mezonet - 2 ložnice s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, 2x sociální zařízení
se sprchou, 3x balkon (1. podlaží je obývací pokoj, kuchyně,
koupelna a prostorný balkon, na 2. podlaží jsou ložnice, koupelna
a 2x balkon); trilo 4/5/6 Sunset - stejná dispozice jako standard, je
však komfortněji zařízen a umístěn blíže k moři
vybavenost apt.: jen apt. Sunset - TV sat., mikrovlnka, varná konvice
výhody a nevýhody: ■ již několik let velmi oblíbený resort v naší
nabídce ■ příznivé cenové podmínky, krátká dojezdová vzdálenost
z ČR ■ široká sportovní vybavenost areálu ■ pestrý výběr
kvalitních a nadstandardně prostorných apartmánů ■ maximální
prostor částečně zastíněných travnatých ploch ■ větší vzdálenost
od živého městečka Poreč
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci v období do 29.05.
a od 05.09., od 5 nocí v období od 07.07. do 29.07. a od 21.08.
do 04.09., od 7 nocí v období od 30.07. do 20.08.

CHORVATSKO

APARTMÁNOVÝ KOMPLEX LANTERNA SUNNY RESORT
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RESORT PETALON

★★★★

upřesnění: resort ležící na skalnatém poloostrově porostlém zelení
poloha / pláž: Vrsar, pláž / oblázková, skalnatá, betonová mola 30 až 100 m (sprchy na pláži, lehátka a slunečníky*), centrum 2,3 km, historické město Rovinj - 30 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, lobby, hlavní restaurace,
à la carte restaurace Portun* (pizza, těstoviny, hamburgery, čerstvé
ryby), aperitiv bar*, bar u bazénu*, kavárna se zákusky*, zahrada
s dětským hřištěm, animační programy pro děti i dospělé, miniklub
pro děti od 4 do 11 let (není v českém jazyce), vyhrazené parkoviště,
wi-fi připojení k internetu, obchod se suvenýry*, bankomat

OBSAH 4

CHORVATSKO

8

sport a relaxace: bazén 313 m² (lehátka k dispozici za poplatek),
dětský bazén 108 m², posilovna*, tenisové kurty*, multifunkční
hřiště*, půjčovna kol*, mini golf*, potápěčská škola*, ping pong,
půjčovna sportovního vybavení*, škola salsy*, kosmetické
procedury*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - fakultativně - mezinárodní bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 20 m² - manželská postel
či 2 samostatná lůžka, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ Standard 2/3 - 23 m² - manželská postel či 2 samostatná lůžka,
3.lůžko formou rozkládacího křesla pro 1 osobu, sociální zařízení se
sprchou či vanou, balkon či terasa
■ Standard 4 family - 2x 20 m² - dva pokoje Standard 2 vedle
sebe propojené dveřmi
■ poznámka - pokoj Standard 2 je možné obsadit pouze jednou
osobou (na vyžádání)
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, lednička
výhody a nevýhody: ■ ideální volba pro klidnou a zároveň
sportovně laděnou dovolenou ■ nedaleké městečko Vrsar v pěším
dosahu ■ komfortní ubytování v příjemném resortu ■ několik
druhů pláží přímo u resortu ■ rozlehlost resortu související s různou
vzdáleností od ubytování na pláž ■ zpoplatněná lehátka u bazénu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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★★★

upřesnění: 4 pavilony zasazené v zeleni, budovy jsou v mírném
svahu (řešeno schody)
poloha / pláž: Vrsar, pláž / oblázková i skalnatá - 50 m,
centrum - 3 km, historické město Rovinj - 30 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, lobby, restaurace,
restaurace u bazénu Tramontana, bar na pláži Fresh Corner, aperitiv
bar, terasa, animační programy pro děti i dospělé, mini klub pro děti
od 4 do 11 let (není v českém jazyce), vyhrazené parkoviště, wi-fi
připojení k internetu
sport a relaxace: venkovní bazén 207 m², lehátka u bazénu
zdarma, dětský bazén 125 m², trampolíny, dětské hřiště, 2x tenisový
kurt* (antuka), plážový volejbal, minigolf*, stolní tenis*, půjčovna
kol*, půjčovna šlapadel*, šipky*, video hry, biliard*, masáže*
stravování: ■ snídaně - kontinentální a středomořský bufet
včetně nápojů
■ oběd - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ odpolední svačina - těstoviny, rizota, maso a saláty v restauraci
Tramontana; sendviče, pizza a pečivo v baru Fresh Corner; zmrzlina
v restauraci Tramontana a Fresh Corner baru
■ večeře - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ nápoje - voda, džusy, víno a pivo v restauraci Tramontana a Fresh
Corner baru; káva a čaj v baru Fresh Corner; voda, džusy, víno, pivo,
káva a čaj v aperitiv baru; domácí tvrdé alkoholické nápoje (pálenky)
v aperitiv baru a Fresh Corner baru

■ poznámka - na vyžádání možnost různých typů diet
(vegetariánská, bezlepková apod.); all inclusive začíná obědem
v den příjezdu a končí snídaní v den odjezdu
popis pokojů: ■ Standard 1 - 13 až 17 m² - pokoj s jedním
lůžkem, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ Standard 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ Standard 2/3 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3.lůžko formou gauče pro 1 osobu, sociální
zařízení se sprchou, balkon (pokoj rozdělený na typ A a typ B - jedná
se o stejný typ pokoje, ale typ A lze obsadit 2 dospělými osobami
a jedním dítětem, typ B lze obsadit 1 dospělým a 2 dětmi)
■ Standard 4 family - 2x 20 m² - dva pokoje Standard 2 vedle
sebe propojené dveřmi
■ poznámka - pokoje Standard 4 family pro 4 osoby pouze
na vyžádání
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ veškerá sportoviště a animační aktivity
zahrnuty v ceně programu all inclusive ■ oblíbený hotel
vzhledem k bohatému programu all inclusive a umístění na Istrii
■ všechny nabízené pokoje s boční orientací na moře ■ ideální
volba pro rodiny s dětmi ■ vzhledem k oblíbenosti resortu bývá
brzy vyprodáno ■ umístění budov v menším svahu řešeno schody
■ objekt není vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

CHORVATSKO

HOTEL FUNTANA
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RESORT AMARIN - APARTMÁNY

poloha: Rovinj, pláž / oblázková, kamenitá, betonová plata - 50 až
300 m dle polohy apartmánu, centrum města Rovinj - 4 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace* (několik druhů), bary*
(bar v zahradě, bar u bazénu, Barluma bar se zákusky a zmrzlinou),
bary na pláži* (nejsou součástí resortu), miniklub v angličtině
(4 - 11 let), teenklub v angličtině (12 - 18 let), animační programy
pro děti i dospělé, vyhrazené parkoviště, taneční terasa, wi-fi
připojení k internetu, market*, bankomat
sport a relaxace: 2 venkovní bazény s mořskou vodou
(220 m² a 120 m²), dětský bazének (50 m²), lehátka a slunečníky
u bazénu za poplatek, hřiště, tenisové kurty*, stolní tenis*, minigolf*,
fotbalové hřiště*, plážový volejbal*, vodní sporty*, vodní hrad*;
půjčovna kol*, skútrů* a šlapadel*; trampolíny*, šipky*, lukostřelba*,
škola plachtění* a windsurfingu*

OBSAH 4
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★★★★

popis apartmánů: ■ bilo 3+1 - 40 až 45 m² - ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 dospělou osobu či pro 2 děti, soc. zařízení se sprchou, terasa
■ bilo 4 - 30 až 36 m² - ložnice s 2 oddělenými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, terasa
■ trilo 5+1 - 66 m² - mezonet - 1. podlaží: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou
osobu či 2 děti, WC; 2. podlaží: ložnice s manželskou postelí,
ložnice s 2 oddělenými lůžky, sociální zařízení se sprchou; lodžie
se zahradou
■ poznámka - bilo 3 a trilo 5 byly kompletně zrekonstruovány
v roce 2013; rozloha apartmánu je uváděna bez terasy či zahrady,
tedy pouze obytná část apartmánu
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, mikrovlnka, kávovar; trouba a myčka nádobí
(pouze u typologie bilo 3+1 a trilo 5)
výhody a nevýhody: ■ luxusní resort s vynikajícím sportovním
zázemím ležící uprostřed lesoparku ■ skvělá poloha na klidném
místě s výhledem na překrásné město Rovinj ■ možnost
dokoupit polopenzi (pouze na místě při příjezdu) ■ nadstandardně
vybavené apartmány ■ různá vzdálenost apartmánů na pláž
související s rozlehlostí resortu ■ větší vzdálenost od centra
historického města Rovinj
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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★★★★

poloha: Rovinj, pláž / oblázková, kamenitá, betonová plata - 50 až
300 m dle polohy apartmánu, centrum města Rovinj - 4 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace* (několik druhů), bary*
(bar v zahradě, bar u bazénu, Barluma bar se zákusky a zmrzlinou),
bary na pláži* (nejsou součástí resortu), miniklub v angličtině
(4 - 11 let), teenklub v angličtině (12 - 18 let), animační programy
pro děti i dospělé, vyhrazené parkoviště, taneční terasa, wi-fi
připojení k internetu, market*, bankomat

sport a relaxace: 2 venkovní bazény s mořskou vodou
(220 m² a 120 m²), dětský bazének (50 m²), lehátka a slunečníky
u bazénu za poplatek, hřiště, tenisové kurty*, stolní tenis*, minigolf*,
fotbalové hřiště*, plážový volejbal*, vodní sporty*, vodní hrad*,
půjčovna kol*, skútrů* a šlapadel*, trampolíny*, šipky*, lukostřelba*,
škola plachtění* a windsurfingu*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - fakultativně - mezinárodní bufet, nápoje za poplatek
popis apartmánů: ■ studio 2 - 23 m² - obývací pokoj
s manželskou postelí, kuchyňský kout, sociální zařízení se sprchou,
terasa
■ studio 3 - 23 m² - obývací pokoj s manželskou postelí
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, kuchyňský kout, sociální
zařízení se sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, mikrovlnka, kávovar, plotýnka na vaření
a lednička
výhody a nevýhody: ■ luxusní resort s vynikajícím sportovním
zázemím ležící uprostřed lesoparku ■ skvělá poloha na klidném
místě s výhledem na překrásné město Rovinj ■ komfortní
ubytování s možností stravy ■ různá vzdálenost od ubytování
na pláž související s rozlehlostí resortu ■ větší vzdálenost od centra
historického města Rovinj
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

CHORVATSKO

RESORT AMARIN - POKOJE
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CHORVATSKO
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RESORT VILLAS RUBIN - APARTMÁNY

poloha / pláž: Rovinj, pláž / oblázková s kameny - 100 až 200 m,
centrum - 3 km
vybavenost a služby: recepce, hlavní restaurace a à la carte,
restaurace Bonaca National Restaurant, Pizzeria Kantun, bary (bar
u recepce Kapelica Fresh Corner, sportovní bar Sport Fresh Corner,
bar u bazénu, bar na pláži Adria Snack FKK, bar Ice Corner), zahrada
s dětským hřištěm, miniklub v angličtině, animační programy pro
děti i dospělé, wi-fi připojení k internetu, směnárna*, market*,
bankomat, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: venkovní bazén se sladkou vodou (velikost
732 m²), tobogán, lehátka u bazénu zdarma, dětský bazén se
sladkou vodou (velikost 130 m²), trampolíny*, 7 x tenisový kurt*,
stolní tenis*, multifunkční hřiště*, basketbalové hřiště*, volejbalové
hřiště*, beach volejbalový kurt*, minigolf*, vodní sporty*, potápěčská
škola*, půjčovna kol*, půjčovna lodí* a sportovního vybavení*
stravování: ■ snídaně - fakultativně - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - fakultativně - formou mezinárodního bufetu
■ poznámka - nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně

★★★

popis apartmánů: ■ mono 3 - 30 m² - obývací pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a gaučem pro 1 osobu, kuchyňský
kout, sociální zařízení s vanou, terasa nebo privátní zahrada
■ bilo 4 - 33 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, terasa nebo privátní zahrada
■ trilo 5 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení se sprchou, terasa
■ trilo 5 premium - 43 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
s vanou, terasa
■ poznámka - rozloha apartmánu je uváděna bez terasy či zahrady,
tedy pouze obytná část apartmánu
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, lednička
výhody a nevýhody: ■ resort velmi dobře uzpůsobený
pro rodiny s dětmi ■ jedna z pláží vyhrazena pro klienty
s domácími mazlíčky ■ bohatá nabídka sportovišť a vodních
aktivit ■ příjemná atmosféra v celém resortu ■ nově vybudovaný
venkovní bazén s tobogánem ■ pláž oceněná prestižní Modrou
vlajkou, udělovanou za výjimečnou čistotu moře a vybavení pláže
■ rozlehlost resortu a s tím související různá vzdálenost k moři
z jednotlivých apartmánů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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poloha / pláž: Rovinj, pláž / oblázková s kameny - 100 až 200 m,
centrum - 3 km
vybavenost a služby: recepce, hlavní restaurace a à la carte,
restaurace Bonaca National Restaurant, Pizzeria Kantun, bary (bar
u recepce Kapelica Fresh Corner, sportovní bar Sport Fresh Corner,
bar u bazénu, bar na pláži Adria Snack FKK, bar Ice Corner), zahrada
s dětským hřištěm, miniklub v angličtině, animační programy pro
děti i dospělé, wi-fi připojení k internetu, směnárna*, market*,
bankomat, vyhrazené parkoviště

★★★

sport a relaxace: venkovní bazén se sladkou vodou (velikost
732 m²), tobogán, lehátka u bazénu zdarma, dětský bazén se
sladkou vodou (velikost 130 m²), trampolíny*, 7x tenisový kurt*,
stolní tenis*, multifunkční hřiště*, basketbalové hřiště*, volejbalové
hřiště*, beach volejbalový kurt*, minigolf*, vodní sporty*, potápěčská
škola*, půjčovna kol*, půjčovna lodí* a sportovního vybavení*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - fakultativně - formou mezinárodního bufetu
■ poznámka - nápoje u večeře nejsou zahrnuty v ceně
popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - 20 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
či terasa; možnost 3. lůžka formou rozkládacího gauče
■ poznámka - možnost vyžádání jednolůžkového pokoje
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ resort velmi dobře připraven pro rodiny
s dětmi ■ jedna z pláží vyhrazena pro klienty s domácími
mazlíčky ■ bohatá nabídka sportovišť a vodních aktivit
■ příjemná atmosféra v celém resortu ■ nově vybudovaný venkovní
bazén s tobogánem ■ pláž oceněná prestižní Modrou vlajkou,
udělovanou za výjimečnou čistotu moře a vybavení pláže ■ značná
rozlehlost resortu a s tím související různá vzdálenost k moři
z jednotlivých míst komplexu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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HOTEL KATARINA

★★★

poloha / pláž: ostrov Sv. Katarina, Rovinj, pláž / Sveti Andrija Beach,
menší oblázková pláž (místy kamenitá) s pozvolným vstupem
do moře - 50 m, centrum - 0,5 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, lobby, 2x restaurace
à la carte, bar, kavárna, snack bar u bazénu, miniklub, prostor pro
úschovu zavazadel, hotelový trezor, výtah, vyhrazené parkoviště
(hlídané), bankomat, wi-fi připojení k internetu

OBSAH 4
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sport a relaxace: bazén se slanou vodou, dětský bazén, lehátka
u bazénu zdarma, dětská herna, tenisový kurt*, stolní tenis*,
multifunkční hřiště*, basketbalové hřiště*, beach volejbalový
kurt*, minigolf*, vodní sporty*, potápěčská škola*, půjčovna lodí*
a sportovního vybavení*, kyvadlová doprava lodí od hotelu k molu
a zpátky zdarma
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet
■ večeře - fakultativně - mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - 20 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
či terasa
■ Suite 2 balkon M - 40 m² - pokoj se 2 samostatnými lůžky,
obývací místnost, soc. zařízení s vanou, balkon orientovaný k moři
■ Suite 2+2 balkon M - 30 m² - pokoj s manželskou postelí
a pokoj s palandou pro 2 děti do 12 let propojené dveřmi, sociální
zařízení se sprchou, balkon orientovaný k moři
■ poznámka - možnost vyžádání jednolůžkového pokoje
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ exkluzivní umístění na ostrově Sv. Katarina
■ pěší zóna na celém ostrově ■ bohatá nabídka sportovišť
a vodních aktivit ■ příjemná atmosféra celého ostrova ■ starší, ale
funkční a nadstandardně udržované pokoje
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

SLEVA

o 15. 1.
20 % d
15. 2.
15 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 090 Kč / os. /1 noc
ANO
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poloha / pláž: ostrov Crveni, Rovinj, pláž / menší oblázková
pláž (místy kamenitá) s pozvolným vstupem do moře - 50 m,
centrum - 2,7 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, lobby, 2x restaurace
à la carte, bar, kavárna, snack bar u bazénu, miniklub, prostor pro
úschovu zavazadel, trezor, výtah, vyhrazené parkoviště (hlídané),
bankomat, wi-fi připojení k internetu

sport a relaxace: vnitřní bazén se sladkou vodou, venkovní bazén
s mořskou vodou, 2 dětské venkovní bazény s mořskou vodou,
wellness - finská sauna*, turecká sauna*, masáže*, solárium*,
hydromasážní vana*, fitness, tenisové kurty*, stolní tenis*, hřiště pro
míčové hry, dětské hřiště, plážový volejbal, vodní sporty*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet
■ večeře - fakultativně - mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2 balkon - 23 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
či terasa
■ Superior 2+1 balkon - 23 až 32 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, rozkladací křeslo, sociální zařízení se
sprchou, balkon či terasa
■ Family 4 balkon M - 46 m² - 2x pokoj s manželskou postelí
propojený dveřmi, sociální zařízení se sprchou nebo vanou, balkon
orientovaný k moři
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ exkluzivní umístění na ostrově Crveni
■ pěší zóna na celém ostrově ■ bohatá nabídka sportovišť
a vodních aktivit ■ příjemná atmosféra celého ostrova
■ prostorné a nadstandardně udržované pokoje
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

CHORVATSKO

HOTEL ISTRA

OBSAH 4
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CHORVATSKO
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HOTEL PULA

★★★

poloha / pláž: Pula, pláž / oblázková, kamenitá 250 m,
centrum - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce (0-24h), lobby, restaurace, bar,
společenské místnosti, sluneční terasa, výtah, úschovna zavazadel,
wi-fi připojení k internetu, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén, kosmetické centrum*, masáže*, hřiště na
plážový volejbal*, fitness centrum*, sportovní hřiště*, dětské hřiště,
malé fotbalové hřiště*, stolní tenis*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - pokoj s manželskou postelí,
balkon, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2 park - pokoj s manželskou postelí a dvěma
výsuvnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, lednice*, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha ve městě Pula, jenom 250 m
od oblázkové pláže a promenády podél moře ■ široká nabídka
sportovního vyžití v rámci a blízkosti hotelu ■ velký výběr různých
druhů pláží ■ dovolen pobyt domácích mazlíčků (za poplatek)
■ starší, avšak plně vybavené pokoje ■ hotel umístěn do kopce
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

SLEVA

OBSAH 4

28. 2.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 060 Kč / os. /1 noc
250 m

17

ANO

HB+

INFO

www.nev-dama.cz

ZDARMA

ARENA VERUDELA BEACH

★★★★

ISTRIE

upřesnění: apartmánový komplex nacházející se na východní
straně poloostrova Punta Verudela asi 5 km od centra Puly a téměř
2 000 let starého římského amfiteátru
poloha / pláž: Pula, pláž / oblázková a skalnatá - 100 až 200 m
(pláž je přístupná po schodech), centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, restaurace, snack bary,
kavárna, plážová restaurace, pizzerie, terasa, vyhrazené parkoviště,
dobíjecí stanice pro elektromobily, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: 2 bazény s mořskou vodou, tobogán, dětský
bazén, tenis*, stolní tenis*, golfové hřiště* s umělou trávou,
minigolf*, aerobic*, potápěčské centrum*, možnost vodních sportů*

REZERVUJTE IHNED

od 730 Kč / os. /1 noc
do 200 m

210

stravování: ■ poznámka - možnost dokoupení polopenze
popis pokojů: ■ mono 3 - pokoj s manželskou postelí a rozkládací
pohovkou pro 1 os., kuchyňský kout, soc. zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 4 moře - dvoulůžkový pokoj a obývací pokoj s rozkl. pohovkou
pro 2 osoby, kuchyňský kout, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
osobní trezor na notebook, mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha jenom 100 až 200 m
od oblázkové pláže a promenády podél moře ■ široká nabídka
sportovního vyžití v rámci a blízkosti hotelu ■ velký výběr různých
druhů pláží ■ dovolen pobyt domácích mazlíčků (za poplatek) ■ nově
zrekonstruované apartmány ■ kvůli oblíbenosti plnější pláže v hlavní
sezoně ■ rozlehlý resort a větší vzdálenosti mezi objekty
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

ANO

BS

NE

ZDARMA
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★★★

upřesnění: dvoupodlažní vila s bazénem disponující celkem
5 apartmány pro maximálně 24 osob
poloha / pláž: Medulin, pláž - 1,3 km, centrum - 900 m
vybavenost a služby: venkovní gril, vyhrazené parkovací stání
sport a relaxace: bazén s lehátky, trampolína pro děti
popis apartmánů: ■ bilo 2 - 1. patro: apartmán s 1 ložnicí
s manželskou postelí, obývací pokoj s gaučem a vybaveným
kuchyňským koutem bez elektrické trouby, sociální zařízení se
srpchou či vanou

bilo 2+2 orange - 2. patro: apartmán s 1 ložnicí s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládací postelí pro 2 osoby a vybaveným
kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ bilo 2+2 red - 2. patro: apartmán s 1 ložnicí s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládací postelí pro 2 osoby a vybaveným
kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ trilo 2+2 - 1. patro: apartmán s 1 ložnicí s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládací postelí pro 2 osoby a vybaveným
kuchyňským koutem, sociální zařízení se srpchou či vanou, balkon
■ trilo 4 - přízemí: apartmán se 2 ložnicemi s manželskou postelí,
obývací pokoj s gaučem, vybavený kuchyňský kout, sociální zařízení
se sprchou či vanou, terasa s posezením
■ quadrilo 4+2 - 1. patro: apartmán se 2 ložnicemi s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládací postelí pro 2 osoby a vybaveným
kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou či vanou, terasa
s posezením, balkon s gaučem
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, trouba, mikrovlnka, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ moderní vila s bazénem ■ praktické,
moderní apartmány s wi-fi připojením a klimatizací ■ možnost
grilování a posezení v zahradě ■ prostorný apartmán quadrilo i pro
početnější rodinu ■ vzdálenost od moře
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 08.07.
a od 26.08., od 5 nocí v období od 08.07. do 26.08.
■

CHORVATSKO

VILA HANA

OBSAH 4
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ARENA GRAND KAŽELA CAMPSITE

poloha / pláž: Medulin, pláž / oblázková, kamenitá a travnatá 100 až 300 m, centrum - 3 km, Pula - 10 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, pizzerie, pekárna, snack
bar, animační programy, směnárna, trezor na recepci*, parkoviště
sport a relaxace: 2x bazén s lehátky* a slunečníky*, hosté se
mohou těšit na dva nové bazény - centrální Activity bazén včetně
dětské části s celkovou plochou 600 m² vodní plochy a 400 m²
Infinity bazén vyhrazený výhradně pro hosty luxusních kempů;
tenisové kurty*, hřiště na volejbal*, basketbal*, fotbal*, badminton*,
stolní tenis*, minigolf*, trampolíny*, Family Kids & Teen Club;
nedaleko je sportovní středisko Arenaturist, potápěčský klub*,
půjčovna jízdních kol*, škola potápění*

OBSAH 4

CHORVATSKO
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★★★★

popis apartmánů: ■ Mobilhome Green 5 - 37 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí (160x190 cm), 1 ložnice se dvěma
samostatnými lůžky (80x190 cm), obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovka pro jednu osobu, 2 sociální zařízení se
sprchou, terasa s výhledem na zahradu
■ Mobilhome Next 5 - 37 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
(160 x 200 cm), 1 ložnice se dvěma samostatnými lůžky
(80 x 190 cm), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací
pohovka pro jednu osobu, 2 sociální zařízení se sprchou, terasa
s výhledem na zahradu
■ Mobilhome Vila 5 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
(160x200 cm), 1 ložnice s palandou (80x195 cm), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro jednu osobu,
2 sociální zařízení se sprchou, terasa s výhledem na zahradu
vybavenost apartmánů: wi-fi připojení k internetu, klimatizace,
TV sat., lednice, mikrovlnka, kávovar, fen
výhody a nevýhody: ■ obnovená premiéra kempu v klidném
prostředí ■ rozlehlý resort v zeleni ■ široká sportovní vybavenost
areálu ■ možnost dalšího vyžití v nedalekém sportovním
středisku Arenaturist ■ velký výběr pláží ■ kvůli kamenům na dně
horší vstup do moře
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 03.06.
a od 10.09., od 5 nocí v období od 03.06. do 15.07. a od 26.08.
do 09.09., od 7 nocí v období od 15.07. do 26.08.

REZERVUJTE IHNED

1

od 558 Kč / os. /1 noc
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upřesnění: hotel je součástí komplexu Maslinica společně s hotely
Narcis, Mimosa-Lido Palace a kempem Oliva
poloha / pláž: Rabac, pláž / oblázková s pozvolnějším vstupem
do moře - 150 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, restaurace, restaurace
à la carte, bar, plážový bar, konferenční místnost, miniklub pro děti
od 6 do 12 let, animační programy (od června do září), vyhrazené
parkoviště, autopůjčovna*, obchod se suvenýry*, wi-fi připojení
sport a relaxace: 2x vnitřní bazén (zavřeno v červenci a srpnu),
4x venkovní bazén s lehátky (1 s vířivkou), posilovna*, sauna*,
pára*, masáže a kosmetické procedury*, solárium*, tenisový kurt*,
multifunkční hřiště*, minigolf*, stolní tenis, škola potápění*

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ oběd - fakultativně - mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
■ večeře - mezinárodní bufet; voda a 1 nápoj (0,25 l stolního
vína či 0,2 l piva či 0,2 l nealko nápoje) v ceně, ostatní nápoje
za poplatek
■ poznámka - oběd není podáván v hotelu Hedera, ale v některém
z hotelů komplexu Maslinica; dokoupení oběda a all inclusive je
možné pouze v termínu od 04.06. do 03.09.
popis pokojů: ■ Standard 2 - cca 16 m² - pokoj pro 2 osoby
s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Superior 2/3/4 BM - cca 25 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou přistýlky, sociální
zařízení, balkon stranou k moři
■ Standard 1 - cca 16 m² - pokoj pro 1 osobu s manželskou
postelí, sociální zařízení
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ ideální místo pro aktivní rodinnou
dovolenou ■ dlouhá a čistá pláž z bílých oblázků (jedna
z nejhezčích pláží Istrie) ■ možnost libovolného nástupu
a zkrácených pobytů ■ výhodná poloha v těsné blízkosti pláže
a centra městečka Rabac ■ pokoje Standard 1 a Standard 2
nemají balkon a výhled je do ulice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 01.07.
a od 03.09., od 5 nocí v období od 02.07. do 02.09.

CHORVATSKO

HOTEL HEDERA

OBSAH 4
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HOTEL NARCIS

★★★★

upřesnění: hotel je součástí komplexu Maslinica společně s hotely
Hedera, Mimosa-Lido Palace a kempem Oliva
poloha / pláž: Rabac, pláž / oblázková s pozvolnějším vstupem
do moře - 250 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, lobby, restaurace, bar,
plážový bar, konferenční místnost, animační programy (od června
do září), výtah, vyhrazené parkoviště, obchod*, wi-fi připojení
sport a relaxace: ■ v rámci all inclusive programu: 2x vnitřní
bazén (zavřeno v červenci a srpnu), 4x venkovní bazén s lehátky
(1 s vířivkou), finská sauna, posilovna, tenisový kurt* (1 hod. zdarma),
menší fotbalové hřiště (1 hod. zdarma), minigolf* (1 hod. zdarma)

OBSAH 4

CHORVATSKO

21

■ není součástí all inclusive programu: potápěčská škola*, vodní
atrakce*, masáže*, tenisové kurty, minigolf a fotbalové hřiště nad
1 hodinu využívání*
stravování: ■ snídaně - formou bufetu
■ oběd - formou bufetu
■ odpolední svačina - zahrnující např. kávu, zmrzlinu, dezerty,
sendviče a mini pizzu, neomezená konzumace nápojů z automatů
(pivo, víno, voda, džusy)
■ večeře - formou bufetu
popis pokojů: ■ Standard 1 - cca 16 m² - pokoj pro 1 osobu
s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Standard 2 - cca 16 m² - pokoj pro 2 osoby s manželskou
postelí, sociální zařízení
■ Superior 2/3/4 BM - cca 25 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou přistýlky, sociální
zařízení, balkon stranou k moři
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, telefon, trezor, fén,
malá lednička
výhody a nevýhody: ■ all inclusive hotel s možností využívat
zařízení i ostatních hotelů komplexu ■ jedna z nejhezčích pláží
Istrie ■ výhodná cena v porovnání s ostatními hotely na Istrii
■ sportovní vyžití v rámci all inclusive ■ pokoje Standard 1
a Standard 2 nemají balkon a výhled je do ulice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 01.07.
a od 03.09., od 5 nocí v období od 02.07. do 02.09.

SLEVA
1. 3.

3
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REZERVUJTE IHNED
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upřesnění: bungalovy se nachází v bývalém olivovém háji a jsou
součástí komplexu Maslinica (hotely Hedera, Narcis a Mimosa-Lido
Palace), kde jsou poskytovány i některé níže uvedené služby
poloha / pláž: Rabac, pláž / oblázková s pozvolnějším vstupem
do moře - 20 až 400 m (záleží na umístění bungalovu),
centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, restaurace à la carte,
pizzerie, bar, zahrada s dětským hřištěm, animační programy, grill
point (pouze s vlastním grilem), vyhrazené parkoviště, wi-fi připojení
k internetu

sport a relaxace: venkovní bazény (možnost využívat všechny
bazény komplexu), krytý bazén v některém z hotelů (zavřený
v červenci a srpnu), hřiště na volejbal a fotbal, vodní sporty*,
potápěčské centrum*, multifunkční hřiště*, minigolf*, tenisové kurty*
stravování: ■ snídaně - fakultativně - formou bufetu
■ večeře - fakultativně - formou bufetu včetně 1 nápoje zdarma
■ poznámka - polopenze je pouze za příplatek a je podávána
v některém z hotelů komplexu Maslinica
popis apartmánů: ■ mobilhome 4/5 - 19 až 24 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení se sprchou, terasa
■ mobilhome De Lux 5 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a 1 zvýšenou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení se sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ komfortní ubytování v přírodě s vlastní
terasou ■ ideální místo pro aktivní rodinné dovolené díky bohaté
nabídce sportovišť a vodních sportů ■ dlouhá a čistá pláž z bílých
oblázků (jedna z nejhezčích pláží Istrie) ■ možnost libovolného
nástupu a zkrácených pobytů ■ nepříliš prostorné ložnice ■ zákaz
vstupu psů na pláž
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 08.07.
a od 03.09., od 7 nocí v období od 08.07. do 02.09.

CHORVATSKO

BUNGALOVY OLIVA

OBSAH 4

22

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 310 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA
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2 090 Kč / os.
34 km RIJEKA
ZAGREB
UMAG
POREČ

CRIKVENICA

RIJEKA
RABAC

3 km
SELCE

NOVI VINODOLSKI
10 km

ZADAR
BIOGRAD NA MORU
VODICE
SPLIT
MAKARSKA
DUBROVNIK

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 780 km, Brno 640 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, Wien
a dále
Graz, Maribor, Zagreb, Bosiljevo, dálnice A6 / E65 směr Pula /
Rijeka, dálniční sjezd Oštrovica
a dále
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski

OBSAH 4

CHORVATSKO

KVARNER

MOŘE A PLÁŽE
V posledních letech je mnohem větší pozornost věnována
vylepšování a údržbě pláží. Není tedy divu, že právě díky této péči
jsou pláže v oblasti Kvarnerského zálivu známé svou výjimečnou
krásou, průzračným mořem a hojnou vegetací podél pobřeží. Mnoho
z místních pláží, například ve střediscích Crikvenica, Selce či Novi
Vinodolski, je vyznamenáno evropským certifikátem dokonalosti
„Modrá vlajka“. Jedná se o mezinárodně uznávané ocenění
za vysoký standard ochrany přírody, čistotu moře a jeho okolí,
upravenost a kvalitní sanitární i bezpečnostní podmínky.
Pobřeží Kvarnerského zálivu nabízí nespočet překrásných míst
BENEFITY
Kvarnerský záliv známý svou výjimečnou krásou
a průzračným mořem
■ všudypřítomná bujná vegetace a nádherné pláže i zátoky
■ horstvo chránící pobřeží před nepřízní počasí z vnitrozemí
■ oblast bohatého kulturního a historického dědictví
■ národní parky Risnjak a světově známá Plitvická jezera
■ jeden z turisticky nejstarších a nejrozvinutějších regionů
Chorvatska
■ díky stovkám let benátské nadvlády místy „italská“ atmosféra
■ resorty uspokojující i ty nejnáročnější návštěvníky
■ ideál pro odpočinek i skutečně aktivní dovolenou
■ organizované výlety na ostrovy Cres, Lošinj, Krk, Rab a Pag

KVARNER

■
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ke koupání - od písečných přes oblázkové pláže, až po přírodní
a skalnaté zátoky. Atrakcí letoviska Crikvenica je centrální dlouhá
oblázková pláž Gradska plaža (v hlavní sezóně od 1. 6. do 15. 9.
se zde platí vstupné), přecházející v hrubý písek s pozvolným
přístupem do moře. Je vhodná pro malé děti i osoby tělesně
postižené. Ostatní pláže jsou oblázkovo-kamenité, taktéž
s pozvolným vstupem do moře. V letních měsících dosahuje teplota
moře až 27 °C.
Upozornění - z důvodu výskytu mořských ježků a ostřejších kamenů
v moři doporučujeme obuv do vody.

★★★★

poloha / pláž: Crikvenica, pláž / oblázková - 150 m, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, aperitiv bar, prostorná
venkovní terasa, konferenční místnosti, vyhrazené parkovací stání,
dobíjecí stanice pro elektromobily
sport a relaxace: plážový servis s lehátky a slunečníkem*,
sportovní hřiště - tenisové kurty*, malé fotbalové hřiště*, minigolf*,
stolní tenis*; adrenalinový park* (hoteloví hosté mají slevu
na vstupné, voucher k dispozici na recepci hotelu)

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, nápoje (nealko, pivo,
stolní víno) v ceně
popis pokojů: ■ Premium 2 balkon / moře - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon orientovaný k moři
■ Superior 2+2 balkon / moře - 1 pokoj s manželskou postelí
a dvěma výsuvnými postelemi, sociální zařízení se sprchou, balkon
orientovaný k moři
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha jenom 150 m od oblázkové
pláže ■ nápoje k večeři v ceně ■ široká nabídka sportovního
vyžití v rámci hotelu ■ větší vzdálenost od centra Crikvenice
kompenzována turistickým vláčkem v letních měsících ■ hotel
umístěn do kopce
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí v období
od 15.04. do 15.06. a od 10.09. do 24.09., od 3 nocí v období
od 15.06. do 14.07. a od 20.08. do 10.09., od 5 nocí v období
od 14.07. do 20.08.

SLEVA

CHORVATSKO

HOTEL OMORIKA

OBSAH 4

1

o 31. 1.
20 % d
o 28. 2.
d
%
5
1

REZERVUJTE IHNED

2

od 1 290 Kč / os. /1 noc
ANO

HB+

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz
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HOLIDAY RESORT AD TURRES

upřesnění: Ad Turres Holiday Resort se nachází v blízkosti hotelu
Ad Turres u příjezdu do Crikvenice, lehce přístupné z hlavni silnice;
nově nabízí 13 zrekonstruovaných pavilonů a hotel
poloha / pláž: Crikvenica, pláž / oblázková - 450 m, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce (u hotelu Ad Turres), restaurace /
klimatizace, zahrada, vyhrazené parkoviště

OBSAH 4

CHORVATSKO

2

★★★

sport a relaxace: bazén, plážový servis s lehátky a slunečníkem*,
fitness centrum*, jen 300 metrů od hotelu řada sportovních
hřišť - tenisové kurty*, fotbalové hřiště*, minigolf*, stolní tenis*
a adrenalinový park*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, nápoje (nealko, pivo,
stolní víno) v ceně
popis pokojů: ■ Standard 2 park - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2+2 balkon / moře - pokoj s manželskou postelí
a výsuvnou přistýlkou pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon orientovaný k moři
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha stinného piniového lesíku
nabízející odpočinek na slunci i ve stínu ■ nový bazén ■ nápoje
k večeři v ceně ■ domácí mazlíčci povoleni ■ větší vzdálenost
od centra Crikvenice kompenzována turistickým vláčkem v letních
měsících ■ resort umístěn na kopci
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

SLEVA

o 31. 1.
20 % d
o 28. 2.
d
%
5
1

REZERVUJTE IHNED

2

od 690 Kč / os. /1 noc
ANO

HB+

INFO

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

KVARNER

450 m
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★★★

upřesnění: komplex sestávající z hlavní hotelové budovy,
12 samostatných pavilonů s pokoji a dalšího zázemí; všechny
nabízené pokoje jsou umístěny v pavilonech
poloha / pláž: Crikvenica, pláž / oblázková - 450 m, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, venkovní terasa,
zahrada, výtah, vyhrazené parkoviště

sport a relaxace: bazén (slunečníky*), plážový servis s lehátky
a slunečníkem*, fitness centrum*, jen 300 metrů od hotelu řada
sportovních hřišť - tenisové kurty*, fotbalové hřiště*, minigolf*, stolní
tenis* a adrenalinový park*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, nápoje (nealko, pivo,
stolní víno) v ceně
popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon / park - pokoj s manželskou
postelí a výsuvnou přistýlkou pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2+1 balkon / moře - pokoj s manželskou postelí
a výsuvnou přistýlkou pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou,
balkon orientovaný k moři
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha na začátku stinného
piniového lesíku nabízející odpočinek na slunci i ve stínu ■ široká
nabídka sportovního vyžití ■ nový bazén ■ nápoje u večeře
v ceně ■ větší vzdálenost od centra Crikvenice kompenzována
turistickým vláčkem v letních měsících ■ hotel umístěn v kopci
v relativní blízkosti silnice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí v období
od 15.04. do 15.06. a od 10.09. do 24.09., od 3 nocí v období
od 15.06. do 14.07. a od 20.08. do 10.09., od 5 nocí v období
od 14.07. do 20.08.

CHORVATSKO

HOTEL AD TURRES

OBSAH 4

3

SLEVA

o 31. 1.
20 % d
28. 2.
15 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 890 Kč / os. /1 noc
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HOTEL & DEPANDANCE SLAVEN

poloha / pláž: Selce, pláž / písčitooblázková - 150 m,
centrum - 200 m, centrum / Crikvenica - 3 km
vybavenost a služby: recepce (v hotelu Slaven), restaurace
(v hotelu), aperitiv bar (v hotelu), televizní místnost / wi-fi připojení
k internetu (v hotelu), hotelový trezor*, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: plážový servis s lehátky a slunečníkem*,
minigolf*, stolní tenis*

OBSAH 4

CHORVATSKO

4

★★★

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, nápoje (nealko, pivo,
stolní víno) v ceně
■ poznámka - stravování je v hotelové restauraci vzdálené 100 m
od depandancí
popis pokojů: ■ Standard 2 park - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení
■ Standard 2+1 balkon / moře - pokoj s manž. postelí a 1 přistýlkou,
sociální zařízení se sprchou, balkon orientovaný k moři
■ Standard 2 balkon / moře - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon orientovaný k moři
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha v centru městečka Selce,
jenom 150 m od oblázkové pláže ■ široká nabídka sportovního
vyžití v rámci hotelu i mimo hotel ■ nápoje k večeři v ceně
■ pláže v letovisku oceněné prestižní modrou vlajkou udělovanou
za kvalitu, bezpečnost a čistotu vody ■ vzhledem k oblíbenosti
může být hotel brzy vyprodán
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí v období
do 15.06. a od 10.09., od 3 nocí v období od 15.06. do 14.07.
a od 20.08. do 10.09., od 5 nocí v období od 14.07. do 20.08.

LEVA

S
o 31. 1.
20 % d
28. 2.
15 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 090 Kč / os. /1 noc
NE
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KVARNER
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★★★★

upřesnění: Hotel Lišanj byl v roce 2018 kompletně zrekonstruován
poloha / pláž: Novi Vinodolski, pláž / písčito-betonová - 20 m,
centrum - 650 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace / klimatizace, lobby bar,
vyhrazené parkoviště*, nabíjecí stanice pro elektromobily*
sport a relaxace: nafukovací hřiště ve tvaru letadla, dětská
automobilová aréna, dětský klub, „herna“ pro rodiče (3x týdně),
místnost pro videohry, na každém patře je řada herních instalací pro
děti, venkovní dětské hřiště, hlídání dětí do 4 let, Wellness & Spa,
bazén ve wellnessu, finská sauna, turecká sauna, kosmetický salon
s masážemi a kosmetickými procedurami* (externí služba)

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
oběd - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - formou mezinárodního bufetu
■ poznámka - nápoje (nealko, pivo, stolní víno) vždy v ceně
popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon / park - pokoj
s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2+1 balkon / moře - pokoj s manželskou postelí
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon orientovaný k moři
■ Family 4+2 balkon / park - 2x pokoj s manželskou postelí
propojený vnitřními dveřmi, 2x výsuvné lehátko, sociální zařízení se
sprchou či vanou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ hotel se nachází pár kroků od oblázkové,
částečně písečné pláže ■ široká nabídka sportovního vyžití v rámci
hotelu ■ hotel je vybaven 4 bazény, venkovní bazén je se slanou
vodou ■ all inclusive light, nápoje v ceně ■ kvůli oblíbenosti větší
návštěvnost hlavní pláže ■ domácí zvířata nejsou povolena
délka pobytu: libovolné pobyty od 2 nocí
■

CHORVATSKO

HOTEL LIŠANJ

OBSAH 4

5
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1 990 Kč / os.
NÁRODNÍ PARK
PAKLENICA 105 km
ZAGREB
UMAG
POREČ

RIJEKA
RABAC

BIH
HR

ZADAR 60 km
SV. FILIP I JAKOV 40 km
BIOGRAD NA MORU 34 km
NÁRODNÍ PARK
NÁRODNÍ PARK
TISNO 15 km
KRKA 35 km
KORNATI 40 km

ZADAR
BIOGRAD NA MORU
VODICE
SPLIT
MAKARSKA

DUBROVNIK

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

VODICE

ŠIBENIK 11 km
90 km SPLIT

Praha 950 km, Brno 810 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Znojmo, Hatě, Wien
Brno, Mikulov, Wien
a dále
Graz, Maribor, Zagreb (směr Split), dálniční sjezd č. 16
Posedarje, Zaton
nebo
dálniční sjezd č. 18 Zadar II, Zadar
nebo
dálniční sjezd č. 20 Pirovac, Vodice (sem jsou vztaženy udané
vzdálenosti), Srima

OBSAH 4

CHORVATSKO

SEVERNÍ DALMÁCIE

MOŘE A PLÁŽE
Moře na celém pobřeží Severní Dalmácie je velmi čisté až průzračné
s nesčetným počtem ostrovů a ostrůvků a nabízí klid a pohodu při
pohledu na svou hlubokou modř. Je také velmi vhodné pro potápění
a šnorchlování. Pláže jsou, až na výjimky, oblázkové, místy skalnaté
či překryté betonovými platy určenými k opalování. V některých
místech doporučujeme používat obuv do vody kvůli kamenům
i ostřejším oblázkům. Pobřeží je často lemováno piniovými háji,
přičemž vůně jejich pryskyřic příznivě působí na respirační systém.
Většina letovisek nabízí pláže s pozvolným vstupem do vody, které
BENEFITY
lákavé teplé průzračně čisté moře a překrásné oblázkové pláže
borové lesy lemující pobřeží, dobré podmínky pro vodní sporty
■ množství památek, datujících se až do římských dob
■ románský Zadar a Šibenik s dominantním kostelem Sv. Jakuba
■ několik národních parků v čele s vodopády řeky Krka
■ pohodová dovolená v převážně menších klidných letoviscích
■ přátelské prostředí starých rybářských vesnic, krásná příroda
■ četné mariny, s bohatou nabídkou služeb i pro jachtaře
■ bohaté možnosti výletů, zábavy, sportu a společenského života
■

SEVERNÍ DALMÁCIE

■

222

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

jsou vhodné i pro malé děti a neplavce. V místech s betonovými
platy jsou k dispozici schůdky pro snadnější vstup do vody. Některá
místa jsou vhodná k provozování jachtingu a dalších vodních sportů.
Ostrovy kryjí pláže severodalmatského pobřeží před větrem a vlnami.
Na plážích je často poskytován plážový servis, jsou zde k dispozici
bary, WC, sprchy, restaurace, někde i sportoviště a dětská hřiště. Tato
část Chorvatska se pyšní oblázkovými i písečnými, menšími i většími
zátokami, které nabízí maximální klid a pohodlí. K dispozici jsou
i pláže naturistické, zpravidla na ostrůvcích nedaleko od pevniny.

poloha / pláž: Zadar, pláž / oblázkovo-písečná (místy zpevněná
betonovými platy) - 10 m, centrum - 3,5 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, lobby, hlavní restaurace,
à la carte restaurace Magnolia*, bar Tramontana u bazénu, snack
bar, Vitality bar (součástí wellness, některé produkty za poplatek),
Barbara bar*, kavárna*, výtah, vyhrazené parkoviště, služba žehlení
a praní*, obchody se suvenýry*, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: ■ v rámci all inclusive programu (zdarma):
venkovní bazén, lehátka u bazénu, sport v rámci animačních
programů (fotbal, plážový volejbal, badminston, boccia, tenis, stolní
tenis, aqua aerobic, zumba, pilates a další), večerní animační
programy (občasně živá hudba, karaoke, soutěže), wellness
„Acquapura Thalasso & SPA Center Borik“ - venkovní bazén,
vyhřívaný vnitřní bazén, posilovna, finská a turecká sauna, parní
sauna, Kneippův chodník, vířivka, relaxační místnost s lehátky
■ není součástí all inclusive programu (za poplatek): masáže*,
solárium* a kosmetické služby* ve wellness centru, půjčovna kol*,
kurzy tenisu a jiných sportů*, vodní sporty a atrakce na pláži*
(parasailing, jízda na banánu a další), výlety*
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ oběd - formou bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu včetně nápojů

★★★★

poznámka - občerstvení ve snack baru (11.30 - 18.30 hod.
a 21.30 - 24.00 hod.), odpolední káva a čaj, nápoje (8.00 - 24.00 hod.)
v hlavním baru Tramontana (pivo, víno, voda, džusy, káva a čaj,
vybrané koktejly, vybrané alkoholické lihoviny domácí produkce
i prémiových značek); uvedené časy jsou pouze orientační a mohou
se měnit; live cooking při snídani, obědě a večeři (vaření před Vámi
dle Vámi zvolených surovin), několikrát týdně tematické večeře
popis pokojů: ■ Comfort 2 - 17 až 20 m² - pokoj s manželskou
postelí či samostatnými lůžky, soc. zařízení, balkon (jen v některých
pokojích, záleží na dostupnosti těchto pokojů - nelze vyžádat)
■ Comfort rodinný 3/4 - 25 až 27 m² - pokoj s manželskou postelí
(možnost oddělení závěsem) a dětskou částí (rozkládací gauč nebo
vyklápěcí postel), sociální zařízení, balkon
■ Standard rodinný 3/4 - 25 až 29 m² - pokoj s manželskou
postelí a dětskou částí (rozkládací gauč nebo palanda), sociální
zařízení, balkon (pouze v některých pokojích, záleží na dostupnosti
těchto pokojů - nelze vyžádat)
■ pozn. - pokoje Comfort byly v roce 2018 kompletně zrekonstruovány
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minibar (pravidelně doplňován - zdarma
v rámci all inclusive voda a nealkoholické nápoje)
výhody a nevýhody: ■ komfortní rodinný hotel s kvalitní a širokou
nabídkou all inclusive ■ venkovní bazén s tobogánem ■ přímo
u oblázkovo-písečné pláže ■ nedaleko krásného historického
centra města Zadar ■ pokoj Comfort 2 nedisponuje balkonem
délka pobytu: od 2 nocí do 07.04., od 3 nocí od 08.04. do 15.06.
a od 27.08. do 31.10., od 5 nocí od 16.06. do 26.08.
■

CHORVATSKO

HOTEL FALKENSTEINER FUNIMATION BORIK

OBSAH 4

1

SLEVA
5. 2.

1
15 % do

od 1 473 Kč / os. /1 noc
10 m
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HOLIDAY RESORT ZATON

★★★

/ ★★★★

poloha: Zaton, pláž / písečno-oblázková s pozvolným vstupem
do moře cca 100 až 500 m dle polohy apartmánu, centrum města
Nin - 3 km, historické město Zadar - 15 km
vybavenost a služby: recepce, 3x à la carte restaurace (pizzerie,
dalmatská taverna, grill), bar, kavárna, zahrada s dětským hřištěm,
sluneční terasa, miniklub a teenclub (není v českém jazyce),
animační programy pro děti i dospělé, vyhrazené parkoviště, wi-fi
připojení k internetu, supermarket*, pekárna*, směnárna, bankomat,
trafika*, kadeřnictví*, doktor*
sport a relaxace: několik bazénů, dětské bazény, lehátka
a slunečníky u bazénu*, plážový volejbal, aerobik, fotbal, volejbal
a další sportovní aktivity v rámci animačních programů, fitness*,
vodní sporty* na pláži, minigolf*, tenis*, šipky*, půjčovna kol*, vodní
atrakce pro děti na pláži*

OBSAH 4

CHORVATSKO

2

stravování: ■ snídaně - formou bufetu
■ večeře - formou bufetu, nápoje v ceně
popis apartmánů: ■ studio 2 typ A - cca 20 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a manželskou postelí nebo rozkládací
pohovkou, sociální zařízení se sprchou, balkon nebo terasa
■ bilo 2/4 typ A - cca 29 m² - 1 ložnice s manželskou postelí nebo
oddělenými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a možností
přistýlky, sociální zařízení se sprchou, balkon nebo terasa
■ trilo 4/5 typ A - cca 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s manželskou postelí nebo oddělenými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a možností přistýlky, sociální zařízení
se sprchou, balkon nebo terasa
■ studio 2 typ B - cca 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a manželskou postelí nebo rozkládací pohovkou, sociální zařízení se
sprchou, balkon nebo terasa

REZERVUJTE IHNED

od 1 190 Kč / os. /1 noc
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■ bilo 2/4 typ B - cca 36 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a možností přistýlky, sociální
zařízení se sprchou, balkon nebo terasa
■ trilo 4/6 typ B - cca 56 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a možností přistýlky, 1x sociální zařízení se sprchou, 1x sociální
zařízení s vanou, balkon nebo terasa (apartmán do patra, skládá se
z přízemí a 1. patra)
■ studio 2 typ C - cca 29 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a manželskou postelí nebo rozkládací pohovkou, sociální zařízení se
sprchou, balkon nebo terasa
■ bilo 2/4 typ C - cca 43,50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a možností přistýlky, sociální
zařízení se sprchou, balkon nebo terasa
■ trilo 4/6 typ C - cca 64 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s oddělenými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a možností přistýlky, 2 x sociální zařízení, balkon nebo terasa
(apartmán může být do patra nebo pouze na 1 podlaží)

■ poznámka - apartmány typu A odpovídají kategorii 3*, apartmány
typu B a C odpovídají kategorii 4*; typ B jsou apartmány komfort
(renovované v roce 2006) a jsou nověji a kvalitněji vybavené než
apartmány typu A, typ C jsou apartmány superior (nově postavené
v roce 2007) a jsou prostornější a nověji vybavené než apartmány B
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV/sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, kávovar, rychlovarná konvice, mikrovlnka
(v typu B a C)
výhody a nevýhody: ■ ideální volba pro rodiny s dětmi, které
ocení vodní atrakce v bazénech i na pláži ■ oblíbený rekreační
komplex se širokou písečno-oblázkovou pláží a mělkým
vstupem do moře ■ rozlehlý areál s nákupními možnostmi k dispozici máte vše, co potřebujete ■ nadstandardně vybavené
apartmány ■ poloha resortu u udržované dlouhé pláže, oceněnou
Modrou vlajkou za čistotu moře a vybavení pláže ■ různá vzdálenost
apartmánů na pláž související s rozlehlostí resortu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 27.05.
a od 10.09., od 5 nocí v období od 27.05. do 10.09.
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CHORVATSKO
OBSAH 4

3

CAMPING PARK SOLINE

★★★★

poloha / pláž: Biograd na Moru, pláž / drobné kamínky, místy
až hrubší písek s pozvolným vstupem do moře, místy betonové molo
s oblázkovým dnem - 300 m, centrum - 3 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, restaurace, terasa,
kavárna, bar, prostor pro grilování, zahrada s dětským hřištěm,
animační programy pro děti a dospělé (v sezoně), miniklub,
vyhrazené parkovací stání, každé další auto za poplatek 5,50 € /
den (platba na recepci), obchod, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: vodní sporty*, potápění*, stolní tenis*, plážový
volejbal, půjčovna kol a kajaků*, venkovní fitness
popis pokojů: ■ mobilhome Dalmacija 4+2 - 32 m² - 1x ložnice
s postelí pro dva (140 x 190 cm), 1x ložnice se dvěma lůžky
(70 x 190 cm), 2x sociální zařízení se srpchou, kuchyňský kout,
rohová sedací souprava (možnost přestavení na dvoulůžko
135 x 190 cm), terasa s pergolou 24 m²
■ mobilhome Premium 4+2 - 32 m² - 1x ložnice s postelí pro
dva (140 x 190 cm), 1x ložnice se dvěma lůžky (70 x 190 cm),
2x sociální zařízení se sprchou, kuchyňský kout, rohová sedací
souprava (možnost přestavení na dvoulůžko 135 x 190 cm), terasa
s pergolou 24 m²
■ mobilhome Comfort Plus 4+2 - 32 m² - 1x ložnice s postelí
pro dva (140 x 190 cm), 1x ložnice se dvěma lůžky (70 x 190 cm),
2x sociální zařízení se sprchou, kuchyňský kout, rohová sedací
souprava (možnost přestavení na dvoulůžko 135 x 190 cm), terasa
s pergolou 15 m²

■ mobilhome Dalmacija 4+2 - 32 m² - 1x ložnice s postelí pro
dva (140 x 190 cm), 1x ložnice se dvěma lůžky (70 x 190 cm),
2x sociální zařízení se sprchou, kuchyňský kout, rohová sedací
souprava (možnost přestavení na dvoulůžko 135 x 190 cm), terasa
s pergolou 24 m²
■ mobilhome Comfort Plus - 5+1 - 32 m² - 1x ložnice s postelí
pro dva (140 x 190 cm), 1x ložnice se dvěma lůžky (70 x 190 cm)
a palanda pro jednu osobu, 2x sociální zařízení se sprchou,
kuchyňský kout, rohová sedací souprava (možnost přestavení
na dvoulůžko 135 x 190 cm), terasa s pergolou 24 m²
■ mobilhome Glamping De Lux - 6+1 - 42 m² - 1x ložnice
s postelí pro dva (160 x 200 cm), 2x ložnice se dvěma lůžky
(80 x 200 cm), sociální zařízení se sprchou, kuchyňský kout, rohová
sedací souprava (možnost přestavení na dvoulůžko 135 x 190 cm),
terasa s pergolou 24 m²
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., kávovar
výhody a nevýhody: ■ mobilhome až pro 7 osob ■ písčitá
pláž s velmi mírným vstupem do moře ■ ideální ubytování
především pro rodiny ■ příjemné prostředí lesoparku
s různorodou středomořskou vegetací ■ z výše zmíněných důvodů
v nejpreferovanějších termínech často velmi brzy vyprodáno ■ vyšší
ceny v resortu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

SEVERNÍ DALMÁCIE

REZERVUJTE IHNED
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★★★

poloha / pláž: Vodice Blata, pláž / drobné kamínky s mírně se
svažujícím vstupem do moře - 250 m, Vodice centrum - 500 m
vybavenost a služby: společná zastřešená venkovní kuchyně
s grilem a posezením, zahrada, dětský koutek, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - fakultativně - servírovaná kontinentální
včetně nápojů
■ večeře - fakultativně - servírované menu s výběrem z polévky,
2 hlavních jídel s přílohou, salát, dezert či ovoce, nápoje za poplatek
■ poznámka - stravování je podáváno v restauraci Vidikovac
(cca 350 m od apartmánů)

popis apartmánů: ■ studio 2 eco - ložnice se samostatným
lůžkem a částečně oddělenou další ložnicí se samostatným lůžkem,
sociální zařízení se sprchou, malá terasa (mimo apartmán); možnost
využití venkovní zastřešené kuchyně
■ studio 2 - ložnice s manželskou postelí, vstupní místnost
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 3 - ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem
či rozkládacím gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským
koutem či obytná kuchyň, sociální zařízení se sprchou či vanou,
balkon či terasa
■ trilo 5 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, 2x sociální zařízení se sprchou (1x vstup z ložnice), menší
balkon a prostorná terasa
■ trilo 4 - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení se sprchou či vanou, prostorná terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat., wi-fi připojení
k internetu
výhody a nevýhody: ■ částečně renovovaná vila ve velké
a udržované zahradě ■ zázemí venkovní kuchyně s grilem
a venkovní sprchy pro všechny klienty ■ rodinná atmosféra a velmi
příjemní majitelé ■ ideální vzdálenost vzhledem k nejkrásnější
pláži s modrou vlajkou ve Vodicích ■ o něco vyšší ceny, které
však přímo korespondují s předkládanou kvalitou ■ vzhledem
k oblíbenosti této vily může být brzy vyprodáno
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

CHORVATSKO

VILA SEKA
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HOTEL NIKOLA

★★★

poloha / pláž: Vodice - Srima, pláž / oblázková s pozvolným
vstupem do moře - 300 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace s barem, krytá prostorná
terasa, zahrada s posezením, trezor, vyhrazené parkoviště, obchod
se suvenýry*, wi-fi připojení k internetu

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - kontinentální bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon; 3. lůžko formou
přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, minibar
výhody a nevýhody: ■ menší hotel s útulnou zahradou a terasou
pro klidnou dovolenou ■ pokoje s balkonem i klimatizací ■ cesta
k pláži po chodníku u silnice
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

OBSAH 4

CHORVATSKO

5
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poloha / pláž: Vodice - Srima, pláž / oblázková s pozvolným
vstupem do moře - 280 m, Vodice centrum - 2 km
vybavenost a služby: venkovní posezení s barbecue, dětské hřiště,
vyhrazené parkoviště, praní prádla*

popis apartmánů: ■ bilo 4 typ A - 1. a 2. patro - ložnice
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem (přistýlka pro 2 osoby), vstupní místnost
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ bilo 4 typ B - přízemí - ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
(přistýlka pro 2 osoby), kuchyně, sociální zařízení se sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, mikrovlnka rychlovarná konvice, kávovar (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ poloha na zcela klidném místě na konci
slepé uličky ■ vhodné i pro rodiny díky zahradě, klidu a vzdálenosti
k pláži ■ apartmány se zahradou, grilem a dětskou skluzavkou
■ v oblíbeném středisku Vodice, které láká na krásné oblázkové
pláže ■ vhodné i pro menší skupiny (celkem 20 lůžek) i díky
velkorysému společnému posezení u grilu ■ ne zcela prostorné
apartmány
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v období do 02.07.
a od 01.09., pevně dané týdenní pobyty v období od 02.07.
do 01.09. od / do soboty

CHORVATSKO

VILA DANA

OBSAH 4

6
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CHORVATSKO
OBSAH 4

STŘEDNÍ DALMÁCIE

2 150 - 2 290 Kč / os.
SPLIT

BIH
HR
DUĆE 22 km
BRZET 26 km
ZAGREB
KAŠTEL OMIŠ
BAŠKA VODA 50 km
ARBANIJA ŠTAFILIĆ 25 km
NEMIRA
29 km
24 km
28 km
DRVENIK 90 km
BRAČ
ZAOSTROG 93 km
32 km
SEGET DONJI

UMAG

RIJEKA
POREČ RABAC

100 km GRADAC
ZADAR
BIOGRAD NA MORU
VODICE
SPLIT
MAKARSKA
DUBROVNIK

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

BENEFITY
Střední Dalmácie je nejkrásnější oblastí východního Jadranu
rozmanité ostrovy a členité pobřeží pod majestátní hradbou hor
■ rušná letoviska utopená v zeleni rozsáhlých borových lesů
■ bohatství kulturních památek mnoha zdejších měst a městeček
■ Split zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO
■ často i více než sto let stará tradice přímořské rekreace
■ proslulé pláže s kombinací hrubého písku a drobnějších oblázků
■ Makarská riviéra dnes díky nové dálnici na dosah ruky
■ skutečně nedozírné možnosti atraktivních výletů do okolí
■
■

HVAR

103 km IGRANE
208 km
KORČULA

PELJEŠAC

KORČULA

Praha 1.020 km, Brno 880 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Znojmo, Hatě, Wien
Brno, Mikulov, Wien
a dále
Graz, Maribor, Zagreb (směr Split), dálniční sjezd č. 24 Prgomet,
Kaštel Štafilić nebo Trogir, Seget Donji
nebo
dálniční sjezd č. 27 Blato na Cetini, Zvečanje, Omiš,
Nemira nebo Svinišće
nebo
dálniční sjezd č. 29 Zagvozd (tunel sv. Ilija), Baška Voda,
Baško Polje, Igrane
nebo
dálniční sjezd Mali Prolog, Ploče, Gradac nebo Korčula

MOŘE A PLÁŽE

STŘEDNÍ DALMÁCIE

Moře je na celém středodalmatském pobřeží i na ostrovech dokonale
čisté a díky světlému podloží zejména v oblasti Makarské riviéry
často okouzluje azurově modrou barvou. Je velmi vhodné pro
potápění, šnorchlování i další vodní sporty. Pláže jsou převážně
tvořeny oblázky nebo hrubším pískem, proto na rozdíl od mnoha
jiných oblastí Chorvatska není zpravidla nutno používat obuv do vody.
Jen v některých zátokách a místech při pobřeží, kde jsou v moři
roztroušena skaliska, je třeba opatrnosti kvůli příboji. Pobřeží je
většinou lemováno borovými, cypřišovými či piniovými háji a po celé
léto kvetoucími keři, podtrhujícími idylickou atmosféru pláží a nabízejí
stín i v parném létě. Mnohé pláže se pyšní certifikátem „Modrá
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vlajka“, který je přiznáván nejčistším mořským plážím mezinárodní
neziskovou organizací Nadace pro ekologickou výchovu (FEE).
Zdejší letoviska nabízí pláže s pozvolným vstupem do vody, malé děti
a neplavci zde najdou téměř ideální prostředí. Ve větších letoviscích
jsou místa, kde je poskytován placený plážový servis, jsou k dispozici
bary, sociální zařízení, sprchy, případně i restaurace, sportoviště
a dětská hřiště. I v této oblasti je velké množství menších či větších
zátok, které sice nemají sociální zařízení a jsou dále od barů
a restaurací, ale nabízí maximální soukromí. V některých odlehlejších
místech lze nalézt i pláže naturistické (tzv. FKK pláže), které zde mají
dlouhou tradici.

poloha / pláž: Seget Donji, pláž / užší dlouhá oblázková s mírně se
svažujícím vstupem do moře - 100 m, centrum - 800 m, Trogir - 3 km
vybavenost a služby: recepce / společenská místnost / minimarket,
restaurace / bar, částečně zastíněná velká společná terasa
s výhledem na moře s posezením a slunečníky, na každém patře
společná lednička, vyhrazené parkoviště, wi-fi připojení k internetu

★★★

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 1 polévky, 3 hlavních
jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, nápoje
za poplatek; v sobotu večeře formou jednotného menu
popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení se sprchou, balkon; 3. lůžko
formou přistýlky (pouze v kombinaci se 2 samostatnými lůžky)
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ ubytování vhodné i pro klienty s nižším
rozpočtem ■ částečná komunikace personálu v českém jazyce
■ pestrá paleta sportovního vyžití v rámci 500 metrů vzdáleného
hotelového komplexu Medena ■ menší a jednodušší ubytování
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
. 1.

31
7 % do
31. 3.
5 % do

CHORVATSKO

PENSION VILLA KAIROS - POKOJE

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

100 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 3 645 Kč / os. / 7 nocí

231

PENSION VILLA KAIROS - APARTMÁNY

poloha / pláž: Seget Donji, pláž / užší dlouhá oblázková s mírně se
svažujícím vstupem do moře - 100 m, centrum - 800 m, Trogir - 3 km
vybavenost a služby: recepce / společenská místnost / minimarket,
restaurace / bar, velká společná terasa s výhledem na moře
s posezením a slunečníky, na každém patře společná lednička,
vyhrazené parkoviště, wi-fi připojení k internetu

★★★

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem z 1 polévky, 3 hlavních
jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, nápoje
za poplatek; v sobotu večeře formou jednotného menu
popis apartmánů: ■ bilo 2/4 - ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ ubytování vhodné i pro klienty s nižším
rozpočtem ■ částečná komunikace personálu v českém jazyce
■ pestrá paleta sportovního vyžití v rámci 500 metrů vzdáleného
hotelového komplexu Medena ■ jednodušší vybavení ubytování
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
. 1.

OBSAH 4

CHORVATSKO

2

31
7 % do
31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 4 795 Kč / os. / 7 nocí
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upřesnění: všechny apartmány jsou s výhledem na moře
poloha / pláž: Seget Donji, pláž / moře - 100 m, centrum - 2 km
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště (nutno předem
rezervovat), letištní transfer*
popis apartmánů: ■ bilo 2+1 terasa - ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládací postelí pro 1 osobu
a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, velká terasa
s výhledem na moře

★★★★

■ bilo 2+2 patro - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládací postelí pro 2 osoby a kuchyňským plně vybaveným
koutem, sociální zařízení se sprchou, malá terasa mimo apartmán,
francouzské okno
■ bilo 2+2 moře - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládací postelí pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou
■ bilo 2+2 balkon - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládací postelí pro 2 osoby a kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou
■ trilo 4+2 balkon - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
dvěma oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládací postelí pro
2 osoby a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, pračka, žehlička, gril
výhody a nevýhody: ■ dobře udržované nové apartmány
v blízkostí moře ■ rodinná atmosféra a velmi příjemní majitelé
■ velký výběr různých druhů pláží ■ vzhledem k oblíbenosti této vily
může být brzy vyprodáno
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

CHORVATSKO

APARTMÁNY ADRIATIC SEE VIEW

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

100

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 3 564 Kč / os. / 7 nocí

233

PENSION JERIČ

★★★

poloha: Kaštel Štafilić, pláž / oblázková s pozvolným vstupem
do moře - 300 m, centrum - 1,5 km, Trogir - 8 km
vybavenost a služby: kryté venkovní posezení s TV, zastřešené
barbecue, menší dětské hřiště, vyhrazené parkoviště (počet míst
omezen), wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: venkovní bazén (10 x 4,5 m) s posezením
a slunečníky, multifunkční betonové hřiště, stolní tenis, plážová
lehátka*, půjčovna jízdních kol*

OBSAH 4

CHORVATSKO

4

stravování: ■ snídaně - fakultativně - formou bufetu
■ večeře - fakultativně - servírované jednotné menu (polévka
a hlavní jídlo), nápoj (jeden nealkoholický nápoj a jedna
sklenka vína)
popis apartmánů: ■ trilo 4/5 - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky - propojené buď přes balkon
nebo vstupní chodbičkou, 2x sociální zařízení, kuchyň je ve vstupní
chodbičce nebo na balkoně; možnost 5. lůžka formou přistýlky
■ mono 2 a mono 2/3 - obývací pokoj s manželskou postelí
a malým kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon či terasa;
3. lůžko formou přistýlky
vybavenost apartmánů: klimatizace*, lednička, rychlovarná
konvice
výhody a nevýhody: ■ ubytování za výhodné ceny ■ velký bazén
se sladkou vodou v pěkné zahradě ■ takřka domácí prostředí
rodinného pensionu ■ komunikace personálu v českém jazyce
■ slabší nabídka večerní zábavy v blízkém okolí ■ starší, avšak
plně funkční vybavení celého domu ■ 1 km vzdálené letiště a tedy
i z toho plynoucí chvilkově zvýšené hladiny hluku
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v období do 18.06.
a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty v období od 18.06 do 10.09.
od / do soboty

SLEVA

31. 1.
8 % do
31. 3.
o
5% d

REZERVUJTE IHNED

STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 820 Kč / os. /1 noc
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★★

upřesnění: ubytování v samostatných bungalovech nebo pokojích
v hotelových pavilonech v rámci rozsáhlého komplexu Resnik;
bungalovy a pavilony jsou od hlavní budovy (recepce, restaurace,
terasa atd.) vzdáleny cca 100 metrů; v hlavní budově je poskytována
většina níže vypsaných služeb
poloha / pláž: Kaštel Štafilić, pláž / drobné kamínky, místy
až hrubší písek s pozvolným vstupem do moře, místy betonové molo
s oblázkovým dnem - 10 m, centrum - 1 km, Trogir - 7 km
vybavenost a služby: recepce / směnárna, restaurace s terasou
a výhledem na moře, bar s krytou terasou, à la carte restaurace,
televizní místnost, trezor na recepci*, vyhrazené parkoviště, stánek
se suvenýry a denním tiskem*, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: lehátka na pláži*, tenisové kurty*, hřiště
na basketbal, badminton, plážový volejbal
stravování: ■ snídaně - formou bufetu
■ oběd - formou bufetu
■ večeře - formou bufetu
■ poznámka - all inclusive - včetně nápojů, nealkoholické nápoje
(voda, sodovka, džusy, cola), točené pivo a víno 10.00 až 22.00 hod.,
zmrzlina pro děti 16.00 až 16.30 hod. (s výjimkou soboty),
nezahrnuje konzumaci v baru na pláži a v à la carte restauraci

popis pokojů: ■ bungalov A - 1 ložnice se 4 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou, terasa
■ bungalov B - 1 ložnice se 4 samostatnými lůžky, sociální zařízení
se sprchou, terasa (zrenovovány)
■ Standard 2/3 - pokoj s manž. postelí, sociální zařízení se sprchou,
francouzské okno; 3. lůžko formou přistýlky (pouze pro děti do 15 let)
■ bungalov C - 2 oddělené ložnice se 2 lůžky, obývací místnost
s mini kuchyňským koutem (není vybavený nádobím), sociální
zařízení se sprchou, terasa
■ bungalov C klima - 2 oddělené ložnice se 2 lůžky, obývací
místnost s mini kuchyňským koutem (není vybavený nádobím),
sociální zařízení se sprchou, terasa, klimatizace
vybavenost apartmánů: TV sat. (jen u bungalovů B), telefon (jen
u pokojů), lednice (jen u bungalovů A a C)
výhody a nevýhody: ■ strava all inclusive za výhodné ceny
■ rodinné bungalovy až pro 4 osoby ■ místy až písčitá pláž
s velmi mírným vstupem do moře ■ ideální ubytování především
pro rodiny s malými dětmi ■ příjemné prostředí lesoparku
s různorodou středomořskou vegetací ■ z výše zmíněných důvodů
v nejpreferovanějších termínech často velmi brzy vyprodáno
■ pouhý 1 km vzdálené letiště a tedy i z toho plynoucí chvilkově
zvýšené hladiny hluku ■ starší vybavení především nerenovovaných
bungalovů a společných prostor (odpovídající kategorii 2*)
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 03.06
a od 17.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

CHORVATSKO

REKREAČNÍ AREÁL RESNIK

OBSAH 4

5

SLEVA

31. 3.
8 % do

REZERVUJTE IHNED
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STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 4 480 Kč / os. / 7 nocí

235

VILA BABILO

★★★

poloha / pláž: Omiš, pláž / oblázková s pozvolným vstupem
do moře - 10 m, centrum - 700 m
vybavenost a služby: společné posezení s grilem, vyhrazené
parkování zdarma nebo možnost parkovacího stání* u 100 m
vzdáleného Hotelu Brzet
popis apartmánů: ■ mono 2 M - obývací pokoj s malým
kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení se
sprchou, společná terasa (s majiteli) s výhledem na moře

■ bilo 3 M - ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, malá kuchyňský kout, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na moře
■ trilo 4 M - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon / terasa
s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha na klidném místě
v bezprostřední blízkosti krásné oblázkové pláže ■ krátká pěší
vzdálenost do centra města a k písečné pláži ■ příjemná domácí
atmosféra v ověřené a kvalitně vybavené kapacitě ■ přechod
na pláž přes místní komunikaci
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty v období od 21.05.
do 01.10. od / do soboty

OBSAH 4

CHORVATSKO

6

REZERVUJTE IHNED

STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 3 750 Kč / os. / 7 nocí
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★★★

poloha / pláž: Omiš, pláž / oblázková nebo písečná s pozvolným
vstupem do moře - 300 m, centrum - 900 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkování
popis apartmánů: ■ bilo 2/3 M Typ A - pokoj s manželskou
postelí a lůžko pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládací gauč pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na moře, 2. patro

■ bilo 2/3 M Typ B - pokoj s manželskou postelí a lůžko pro
1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací gauč pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře,
3. patro
■ bilo 2/3 Typ A - pokoj s manželskou postelí a lůžko pro 1 osobu,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací gauč pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou, balkon, 2. patro
■ bilo 2/3 Typ B - pokoj s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací gauč pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon, 3. patro
■ quadrilo 6/8 - 2x pokoj s manželskou postelí a lůžkem
pro 1 osobu, 1x pokoj s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, 3x sociální zařízení se sprchou, balkon,
1. patro
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha na klidném místě
v blízkosti krásné oblázkové pláže ■ krátká pěší vzdálenost
k písečné pláži ■ příjemná domácí atmosféra v ověřené a kvalitně
vybavené kapacitě ■ přechod na pláž přes místní komunikaci
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí v období do 25.06.
a od 27.08., pevně dané pobyty na 7 nocí od 25.06. do 27.08.
od / do soboty

CHORVATSKO

APARTMÁNY IKO

OBSAH 4

7

REZERVUJTE IHNED
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STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 248 Kč / os. /1 noc

237

VILA TIHO

★★★

upřesnění: Vila Tiho je umístěna uprostřed nedotčené přírody
na vyvýšeném místě v kaňonu řeky Cetiny
poloha / pláž: Podaspilje, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 7,5 km, centrum / Omiš - 7 km
vybavenost a služby: bazén, venkovní terasa, zahrada s dětským
hřištěm, vyhrazená parkovací stání

popis apartmánů: ■ Vila 2/6 - centrální dům má v horním patře
obytnou část s kuchyní, dvěma ložnicemi a koupelnou; hned vedle
je menší domeček s jednou ložnicí a koupelnou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, trouba, mikrovlnka, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha na klidném místě
v nedotčené přírodě, na vyvýšeném místě v kaňonu řeky Cetiny
■ příjemná domácí atmosféra v ověřené a kvalitně vybavené
kapacitě ■ větší vzdálenost od pláže a centra Omiše
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty v období od 04.06.
do 01.10. od / do soboty

OBSAH 4

CHORVATSKO

8

REZERVUJTE IHNED

STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 4 299 Kč / os. / 7 nocí
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VILA ZVEČANJ

★★★

popis apartmánů: ■ Vila 4/6 - 2x pokoj s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, plně vybavená
kuchyň, 2x sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trouba, mikrovlnka, rychlovarná konvice, myčka nádobí, pračka, gril
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha na klidném místě
obklopeném středomořskou vegetací ■ příjemná domácí
atmosféra v ověřené a kvalitně vybavené kapacitě ■ větší
vzdálenost od pláže a centra Omiše
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty v období od 04.06.
do 01.10. od / do soboty

OBSAH 4

poloha / pláž: Zvečanje, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 12 km, centrum / Omiš - 12 km
vybavenost a služby: venkovní pokryta terasa, zahrada, vyhrazená
parkovací stání
sport a relaxace: bazén

CHORVATSKO
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STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 4 332 Kč / os. / 7 nocí

239

VILA DIJAMANT

★★★

poloha / pláž: Svinjišće, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 11,5 km, centrum / Omiš - 11 km
vybavenost a služby: zahrada, venkovní krytá terasa, vyhrazená
parkovací stání
sport a relaxace: bazén

popis apartmánů: ■ Villa 4/6 - 2x pokoj s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem, kuchyňský plně vybavený
kout, sociální zařízení se sprchou
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, trouba, mikrovlnka, gril
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha na klidném místě
obklopeném středomořskou vegetací ■ příjemná domácí
atmosféra v ověřené a kvalitně vybavené kapacitě ■ větši
vzdalenost od pláže a centra Omiše
délka pobytu: libovolné pobyty od 5 nocí, pevně dané týdenní
pobyty v období od 19.04. do 15.10. od / do soboty

OBSAH 4

CHORVATSKO
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★★★

poloha / pláž: Nemira, pláž / členitá oblázková s pozvolným vstupem
do moře - 150 m, centrum - 400 m, centrum / Omiš - 3 km
vybavenost a služby: velká společná terasa s grilem pro všechny
hosty domu, vyhrazené parkoviště

popis apartmánů: ■ mono 2 - obývací pokoj s malým kuchyňským
koutem a manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na moře
■ mono 3 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou, možnost 1 přistýlky formou
rozkládacího gauče, balkon s výhledem na moře
■ bilo 4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace (30 hod. / týden zahrnuto
v ceně), wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ kvalitně vybavené apartmánové ubytování
■ v ceně zájezdu i klimatizace a wi-fi připojení k internetu
■ každý apartmán má balkon s výhledem na moře ■ v klidnějším
středisku bez možnosti rušného nočního života ■ dům v menším
svahu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí

CHORVATSKO

VILA KOJAN
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od 495 Kč / os. /1 noc
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VILA MARKO

★★★

poloha: Nemira, pláž / členitá oblázková s pozvolným vstupem
do moře - 300 m, centrum - 400 m, centrum / Omiš - 3 km
vybavenost a služby: posezení s barbecue, vyhrazené parkoviště
(pro klienty CK)

OBSAH 4

CHORVATSKO

12

popis apartmánů: ■ mono 2 - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na moře
■ trilo 4/5/6 - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem až pro 2 osoby,
2x sociální zařízení, balkon s výhledem na moře
■ quadrilo 6/7/8 - 3 ložnice s manželskou postelí či samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
až pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, velký balkon s výhledem
na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace (zahrnuta v ceně), TV sat.,
wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ zánovní apartmánová vila se stálou
klientelou ■ k dispozici velké apartmány s více koupelnami
■ balkony s překrásným výhledem na moře ■ v klidném středisku
bez možnosti rušného nočního života ■ dům v mírném svahu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí v období
od 21.05. do 25.06. a od 27.08. do 08.10., pevně dané týdenní
pobyty v období od 25.06. do 27.08. od / do soboty

REZERVUJTE IHNED
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od 405 Kč / os. /1 noc
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poloha / pláž: Baška Voda, pláž / oblázková s pozvolným vstupem
do moře - 150 m, centrum města - 150 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkovací stání (počet míst
omezen, max. 4 auta)
stravování: ■ snídaně - fakultativně - kontinentální bufet
včetně nápojů
■ oběd - fakultativně - servírované menu - polévka, hlavní
chod (výběr z obědového menu), salát, dezert či ovoce,
0,2 l nealkoholického nápoje, ostatní nápoje za poplatek
■ večeře - fakultativně - polévka, hlavní chod (výběr ze tří
menu; první den jednotné menu), salát, dezert či ovoce,
0,2 l nealkoholického nápoje, ostatní nápoje za poplatek
■ poznámka - stravování je podáváno v restauraci Mars vzdálené
cca 500 m od Vily Lovre; na vyžádání možnost vegetariánské stravy
i různých druhů diet (bezlepková apod.)

popis apartmánů: ■ mono 2 M - obývací pokoj s malým
kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení se
sprchou, balkon s výhledem na moře
■ bilo 4 M - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a manželskou postelí pro 2 osoby (nebo
rozkládacím gaučem pro 2 osoby), sociální zařízení s vanou, balkon
s výhledem na moře
popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ Standard 2 M balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů a pokojů: klimatizace* (předem ověřit
v CK dostupnost klimatizace v apartmánu), TV sat., wi-fi připojení
k internetu
výhody a nevýhody: ■ na danou lokalitu velmi malá vzdálenost
od moře ■ takřka domácí prostředí díky velmi vstřícným
majitelům ■ široká nabídka zábavy a nákupních možností
v blízkosti domu (centrum města), avšak v klidné ulici ■ stravování
o něco dále od domu, ale ve výborné kvalitě ■ omezená kapacita
parkování
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

CHORVATSKO

VILA LOVRE
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od 2 545 Kč / os. / 7 nocí
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APARTMÁN ANA - KATARINA

poloha / pláž: Baška Voda, pláž / široká oblázková s pozvolným
vstupem do moře - 350 m, centrum - 350 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkování (počet míst omezen 2 místa / apartmán; další místo na vyžádání)
stravování: ■ snídaně - fakultativně - kontientální bufet
včetně nápojů
■ oběd - fakultativně - servírované menu - polévka, hlavní
chod (výběr z obědového menu), salát, dezert či ovoce,
0,2 l nealkoholického nápoje, ostatní nápoje za poplatek
■ večeře - fakultativně - polévka, hlavní chod (výběr ze tří
menu; první den jednotné menu), salát, dezert či ovoce,
0,2 l nealkoholického nápoje, ostatní nápoje za poplatek

OBSAH 4

CHORVATSKO

14

★★★

■ poznámka - stravování je podáváno v restauraci Mars vzdálené
cca 500 m od Apartmánu Ana Katarina; na vyžádání možnost
vegetariánké stravy i různých druhů diet (bezlepková apod.)
popis apartmánů: ■ quadrilo 6/12 - 3 ložnice s manželskou
postelí, prostorný obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem,
v obývacím pokoji je rozkládací gauč (přistýlka pro 2 osoby),
2 rozkládací křesla (přistýlka pro 2 osoby) a možnost další přistýlky
pro 2 osoby, prostorná společná terasa (s možností zakrytí)
s posezením a částečným výhledem na moře, 3 koupelny se
sociálním zařízením, 3 balkony
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ v domě je pouze jeden velký apartmán, což
zajišťuje dostatek soukromí ■ dům ve slepé ulici, která garantuje
klid v rušném letovisku ■ vysoký komfort ubytování i ve větším
počtu osob (až 12) ■ široká nabídka zábavy a nákupních
možností v blízkosti domu (centrum města) ■ stravování o něco
dále od domu, ale ve výborné kvalitě ■ vícenáklad za využívání
klimatizace
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

STŘEDNÍ DALMÁCIE
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poloha / pláž: Baška Voda, pláž / široká oblázková s pozvolnějším
vstupem do moře - 50 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: recepce / směnárna, hlavní restaurace,
2 à la carte restaurace, 2 bary, konferenční prostory (až pro
120 osob), vyhrazené parkoviště (v omezeném množství)*, wi-fi
připojení k internetu
sport a relaxace: bazén (otevřen cca 01.05. - 10.10.), venkovní
vířivka, lehátka u bazénu, posilovna, vnitřní vyhřívaný bazén, vířivka,
půjčovna kol*, kadeřnictví*, manikúra* / pedikúra*, vodní sporty na
pláži*, tenis*, wellness & spa* - cca 2 000 m², saunový svět* (ruská
baňa, aroma, finská, solná, infra, turecká koupel, kneippův chodník,
zážitková sprcha), hydromasážní bazén*, relaxační místnost*,
solárium*, masážní a kosmetické procedury*

stravování: ■ snídaně - formou bufetu; včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu; nápoje za poplatek
■ poznámka - 1x týdně tematické večeře
popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - 20 m² - pokoj s manželskou
postelí nebo oddělenými lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Superior 2/3 balkon - 24 m² - pokoj s manželskou postelí nebo
oddělenými lůžky, sociální zařízení, balkon, možnost 3. lůžka formou
přistýlky
■ Standard 2 M balkon - 20 m² - pokoj s manželskou postelí nebo
oddělenými lůžky, sociální zařízení, balkon stranou k moři
■ Superior 2/3 M balkon - 24 m² - pokoj s manželskou postelí
nebo oddělenými lůžky, sociální zařízení, balkon stranou k moři,
možnost 3. lůžka formou přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, trezor, minibar
výhody a nevýhody: ■ oblíbený a komfortní hotel přímo
u promenády ■ široká oblázková pláž vhodná i pro děti pouze
50 m od hotelu ■ k dispozici rodinný pokoj i pro 4 osoby ■ velké
a kvalitně vybavené hotelové wellness & spa umožňuje maximální
relax i při nepřízni počasí
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 27.05.
a od 24.09., od 5 nocí v období od 28.05. do 17.06., a od 03.09.
do 23.09., od 7 nocí v období od 18.06. do 02.09.

CHORVATSKO
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HOTEL GRAND SLAVIA

★★★★

poloha / pláž: Baška Voda, pláž / široká oblázková s pozvolnějším
vstupem do moře - 20 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: recepce / směnárna, 2 restaurace, 2 bary,
konferenční prostory (až pro 100 osob), vyhrazené parkoviště*, wi-fi
připojení k internetu
sport a relaxace: Fontana SPA & Sport Fontana SPA: krytý
sladkovodní vyhřívaný bazén, vířivka, saunový svět* (4 sauny),
relaxační místnost*, masážní místnosti*, kosmetický salon*, fitness
centrum s nejmodernějším vybavením*, kardio a posilovací stroje*,
skupinové fitness*, kadeřnické studio*, manikúra*, pedikúra*,
tenisový kurt* 200 m (koberec)

OBSAH 4

CHORVATSKO

16

stravování: ■ snídaně - formou bufetu
■ večeře - formou bufetu; nápoje za poplatek
■ poznámka - možnost polopenze v období do 18.06. a od 02.09.
popis pokojů: ■ Standard 2 - 17 m² - pokoj s manželskou postelí
nebo oddělenými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2 moře - 20 m² - pokoj s manželskou postelí nebo
oddělenými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2/4 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí nebo
oddělenými lůžky, přistýlka pro 2 osoby do 12 let, sociální zařízení
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, bezpečnostní schránka, fén, minibar*
výhody a nevýhody: ■ oblíbený a komfortní hotel přímo
u promenády ■ široká oblázková pláž vhodná i pro děti pouze
20 m od hotelu ■ k dispozici rodinný pokoj i pro 4 osoby ■ velké
a kvalitně vybavené hotelové wellness & spa umožňuje maximální
relax i při nepřízni počasí
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období do 27.05.
a od 24.09., od 5 nocí v období od 28.05. do 17.06. a od 03.09.
do 23.09., od 7 nocí v období od 18.06. do 02.09.
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poloha / pláž: Baško Polje, pláž / oblázková s betonovými platy
a pozvolným vstupem do moře - 100 m, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, společenská
místnost, venkovní terasa, prostor pro úschovu zavazadel, vyhrazené
parkoviště, bankomat, wi-fi připojení k internetu
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, nápoje v ceně

★★

popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon - pokoj s manželskou
postelí a pomocné lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení s vanou nebo
sprchou, balkon
■ Eco 2+1 balkon - pokoj s manželskou postelí a pomocné lůžko
pro 1 osobu, sociální zařízení s vanou nebo sprchou
■ Standard 2+1 balkon / moře - pokoj s manželskou postelí
a pomocné lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení s vanou nebo
sprchou, balkon orientovaný k moři
■ Standard 2 depandance balkon - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení s vanou nebo sprchou
■ Standard 2+1 depandance balkon - pokoj s manželskou postelí
a pomocné lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení s vanou nebo
sprchou, balkon
■ Standard 3 depandance balkon - pokoj s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, soc. zařízení s vanou nebo sprchou, balkon
vybavenost pokojů: wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ blízkost krásné pláže ■ perfektní pro
rodinu s dětmi ■ parkování zdarma ■ větší vzdálenost od centra
Baška Voda kompenzována uvolňující procházkou podél moře
■ hotel je částečné zrekonstruovaný, u některých pokojů jednodušší
vybavenost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

CHORVATSKO

HOTEL A DEPENDANCE ALEM
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CHORVATSKO
OBSAH 4
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HOTEL LABINECA

★★★

poloha / pláž: Gradac, pláž / oblázková s pozvolným vstupem
do moře (od hotelu přístupná po schodech) - 50 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: recepce / směnárna, restaurace s terasou,
bar, kavárna, TV místnost, taneční terasa, 2x kongresový sál*,
dětský koutek, animační programy pro děti i dospělé (6x týdně),
hotelový trezor*, místnost pro úschovu zavazadel, služby prádelny*,
vyhrazená parkovací stání zdarma (v omezeném množství) nebo
za poplatek, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: vnitřní vyhřívaný bazén se sladkou vodou
(uzavřen cca od 15.06. do 15.09. v závislosti na počasí), bazén,
dětský bazén, lehátka u bazénu, dětské hřiště, tematické večery
a živá hudba (4x týdně), dráha pro pétanque, hřiště pro minigolf*,
biliár*, elektronické šipky*, multifunkční sportovní hřiště, nudistická
pláž (cca 300 m), vodní sporty na pláži*, půjčovna kol*
stravování: ■ snídaně - formou bufetu (07.00 - 10.00 hod.)
■ oběd - formou bufetu (12.00 - 14.00 hod.)
■ večeře - formou bufetu (19.00 - 21.00 hod.)
■ poznámka - zákusky, káva, čaj (16.00 - 17.00 hod.) a večerní
snack (22.00 - 23.00 hod.), vybrané místní alkoholické
a nealkoholické nápoje (10.00 - 23.00 hod.); uvedené časy stravy
jsou pouze orientační a mohou se měnit

popis pokojů: ■ Standard 2 M - 20 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 oddělitelnými lůžky, sociální zařízení, balkon či terasa,
částečný výhled na moře
■ Standard 2/1 M - 22 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 oddělitelnými lůžky, sociální zařízení, balkon či terasa, částečný
výhled na moře; možnost 1 přistýlky
■ Family 2/2 dep - 32 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 oddělitelnými lůžky, sociální zařízení, balkon či terasa; možnost
2 přistýlek, pokoj situovaný mimo hlavní budovu
■ Family 2/2 M dep - 32 m² - pokoj s manž. postelí či 2 oddělitelnými
lůžky, sociální zařízení, balkon či terasa, částečný výhled na moře;
možnost 2 přistýlek, pokoj situovaný mimo hlavní budovu
■ Family 2/4 M dep - 65 m² - dva pokoje s manželskou postelí
či 2 oddělitelnými lůžky, denní místnost, sociální zařízení, balkon
či terasa, částečný výhled na moře; možnost 4 přistýlek, pokoj
situovaný mimo hlavní budovu
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, minibar* (pouze v pokoji Standard 2 M
a Standard 2/1 M), lednička*
výhody a nevýhody: ■ hotel umístěný přímo u dlouhé oblázkové
pláže ■ díky pestrým celodenním animačním programům
vhodný nejen pro rodiny s dětmi ■ rozsáhlá nabídka sportovního
vyžití a all inclusive strava ■ možnost individuálních výletů
na ostrov Korčula či poloostrov Pelješac ■ menší městečko, tudíž
nepříliš široká nabídka dalších aktivit
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

REZERVUJTE IHNED

STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 1 230 Kč / os. /1 noc
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APARTMÁNY SREĆKO

★★★

■ trilo 4 M - 2 ložnice s manželskou postelí, malý obývací pokoj
s malým kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou,
2 balkony s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace, wi-fi připojení k internetu,
TV sat.
výhody a nevýhody: ■ všechny apartmány nabízí z balkonu
krásný výhled na moře ■ v ceně zájezdu klimatizace, wi-fi
internet, parkování, pobytová taxa i využívání grilu ■ možnost
ubytování s domácími mazlíčky ■ dům v malebném městečku
na Makarské riviéře s 1,5 km dlouhou oblázkovou pláží ■ nejkratší
cesta na pláž je po schodech (dům v mírném svahu)
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí v období do 25.06.
a od 10.09., pevně dané týdenní pobyty od 7 nocí v období
od 25.06. do 10.09. od / do soboty

OBSAH 4

poloha / pláž: Igrane, pláž / oblázková s pozvolným vstupem
do moře - 70 m, centrum - 350 m, město Makarska - 15 km
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán), gril
popis apartmánů: ■ bilo 4/5 M - 1 ložnice s manželskou postelí,
prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem (možnost přistýlky pro 2 osoby), sociální zařízení se
sprchou, balkon s výhledem na moře; možnost přistýlky pro 1 osobu
v obývacím pokoji

CHORVATSKO

19
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STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 2 765 Kč / os. / 7 nocí
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APARTMÁNY KIKI

★★★

poloha / pláž: ostrov Korčula, Prižba, pláž / betonová na kamenném
pobřeží - 45 m, pláž / oblázková s pozvolným vstupem do moře 600 m, centrum - 600 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště, gril

OBSAH 4

CHORVATSKO

20

popis apartmánů: ■ bilo 4 balkon / moře - 2 ložnice
s manželskou postelí, kuchyňský kout, sociální zařízení se sprchou,
balkon s výhledem na moře
■ trilo 4+1 balkon / moře 1 - 2 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem,
sociální zařízení, balkon s výhledem na moře
■ trilo 4+1 balkon / moře - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se dvěma oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na moře
■ trilo 4+1 balkon / moře 2 - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se dvěma oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, mikrovlnka, rychlovarná konvice, trouba
výhody a nevýhody: ■ příjemná atmosféra ubytování přímo
u moře ■ praktické apartmány s wi-fi a klimatizací ■ pláž je
vyhrazena přímo pro daný objekt ■ nevhodné pro invalidy, kvůli
schodům a prudkému sklonu k pláži
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

REZERVUJTE IHNED

STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 493 Kč / os. /1 noc

250

45 m

NE

BS

NE

ZDARMA

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha / pláž: ostrov Korčula, Prižba, pláž / betonová na kamenném
pobřeží - 40 m, pláž oblázková s pozvolným vstupem do moře 600 m, centrum - 600 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště, gril

popis apartmánů: ■ mono 2+1 Typ A - pokoj s manželskou postelí
a s rozkládací pohovkou pro jednu osobu, kuchyňský kout, sociální
zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
■ mono 2+1 Typ B - pokoj s manželskou postelí, kuchyňský kout
s rozkládací pohovkou pro jednu osobu, sociální zařízení se sprchou,
balkon s výhledem na moře, možnost využití společné terasy
s mono 2+1 Typ C
■ mono 2+1 Typ C - pokoj s manželskou postelí, kuchyňský kout
s rozkládací pohovkou pro jednu osobu, sociální zařízení se sprchou,
balkon s výhledem na moře, možnost využití společné terasy
s mono 2+1 Typ B
■ mono 2 Typ A - pokoj s manželskou postelí, kuchyňský kout,
sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
■ mono 2 Typ B - pokoj s manželskou postelí, kuchyňský kout,
sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře, možnost
spojení balkonu s mono 2 Typ C
■ mono 2 Typ C - pokoj s manželskou postelí, kuchyňský kout,
sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře, možnost
spojení balkonu s mono 2 Typ B
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, mikrovlnka, rychlovarná konvice, trouba
výhody a nevýhody: ■ příjemný barák velmi blízko moře
■ praktické apartmány s wi-fi a klimatizací ■ pláž je vyhrazena
pro tento dům ■ nevhodné pro invalidy ■ vzhledem k oblíbenosti
tohoto apartmánu může být brzy vyprodáno
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

CHORVATSKO

APARTMÁNY ANTONIJA

OBSAH 4
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STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 493 Kč / os. /1 noc
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APARTMÁNY MARKO

★★★

poloha / pláž: ostrov Korčula, Prižba centrum - 1 km, pláž
betonová - 40 m, pláž / oblázková s pozvolným vstupem do moře 1,1 km
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště, gril

OBSAH 4

CHORVATSKO

22

popis apartmánů: ■ mono 2+1 balkon / moře - velká místnost
s manželskou postelí a s rozkládacím gaučem pro 1 os., kuchyňský
kout, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
■ trilo 4+1 balkon M Typ A - 2 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem,
sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
■ trilo 4+1 balkon M Typ B - 2 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem,
sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře, možnost
propojení balkonu s apartmánem trilo 4+1 balkon M Typ C
■ trilo 4+1 balkon M Typ C - 2 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem,
sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře, možnost
propojení balkonu s apartmánem trilo 4+1 balkon M Typ B
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, mikrovlnka, rychlovarná konvice, trouba
výhody a nevýhody: ■ příjemný objekt přímo u moře ■ praktické
apartmány s wi-fi a klimatizací ■ pláž je vyhrazena pro tento
dům ■ lehátka u soukromé pláže zdarma ■ nevhodné pro invalidy
■ schody a prudký sklon k pláži
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 7 nocí

REZERVUJTE IHNED

STŘEDNÍ DALMÁCIE

od 657 Kč / os. /1 noc
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APARTMÁNY VIKTORIJA

★★★

popis apartmánů: ■ bilo 2+1 balkon / moře - ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro
jednu osobu a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou,
balkon s výhledem na moře
■ trilo 4+1 balkon / moře - 2 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro jednu osobu a kuchyňským
koutem, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení
k internetu, rychlovarná konvice, trouba
výhody a nevýhody: ■ příjemný objekt přímo u moře ■ pláž je
vyhrazena pro tento dům ■ nevhodné pro invalidy ■ vzhledem
k oblíbenosti této vily může být brzy vyprodáno
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 7 nocí

OBSAH 4

poloha / pláž: ostrov Korčula, Prižba, pláž / betonová na kamenném
pobřeží - 15 m, pláž / oblázková s pozvolným vstupem do moře 400 m, centrum - 2,3 km
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště, gril

CHORVATSKO
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od 657 Kč / os. /1 noc

253

FRANCIE
OBSAH 4

FRANCIE
rozloha ➤ 543 965 km²
obyvatelstvo ➤ 67 848 156
národnostní složení ➤ zjišťovat rasu, etnickou příslušnost
a náboženství při sčítání lidu je zákonem zakázáno
náboženství ➤ ve Francii je zákonem zakázáno shromažďovat
informace poukazující na náboženské názory
úřední jazyk ➤ francouzština (podle ústavy je jediným
úředním jazykem); regionálně se používají také alsaština,
korsičtina, baskičtina, bretonština, okcitánština
(provensálština, gaskonština a langedokština) a valonština
hlavní město ➤ Paříž - 2,24 mil. obyvatel (v aglomeraci žije
přes 12 mil. lidí)
další velká města ➤ Marseille (855 000), Lyon (500 000),
Toulouse (472 000), Nice (343 000), Nantes (303 000),
Štrasburk (277 000), Montpellier (282 000),
Bordeaux (249 000), Lille (232 000), Rennes (213 000)
státní zřízení ➤ republika
prezident ➤ od 14. 5. 2017 Emmanuel Macron, stojící v čele
hnutí La République en marche
vláda ➤ premiérem od 3. 7. 2020 Jean Castex, člen hnutí
La République en marche
administrativně-správní členění ➤ v lednu 2016 došlo
ve Francii ke změně správního dělení do regionů, kterých
je v současnosti 18 (z toho v pevninské části Metropolitní
Francie 12); Korsika (La Corse) má zvláštní statut
(collectivité territoriale), od ostatních 17 regionů odlišný;
zbylých pět je zámořskými departmenty (Réunion, Mayotte,
Francouzská Guyana, Martinik a Guadeloupe); regiony se

dále dělí do 101 departementů; departmenty se dále rozdělují
na 342 arrondisementů, ty se člení na 4 055 kantonů
měna ➤ Euro
HDP za rok 2020 ➤ 34 272 € / os.
další ➤ zakládající člen EU, NATO, OSN (je jedním z pěti
stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta) a G8
Velvyslanectví ČR: Ambassade de la République Tchèque,
15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris, tel.: +33 140 65 13 00

ÚVODEM

ÚVODEM

TURBULENTNÍ DĚJINY, JEŽ FORMOVALY CELOU EVROPU
Hranice současné Francie zhruba odpovídají těm z dob starověké
Galie. Existence Francie jako samostatného státu se tradičně datuje
od rozdělení Francké říše roku 843. Z Východní Francké říše se
stala Svatá říše římská, západní část dala vzniknout dnešní Francii.
Roku 987 byl korunován králem Hugo Kapet. Monarchie dosáhla své
největší moci za vlády Ludvíka XIV. V té době měla Francie velký vliv
na evropskou politiku, ekonomii a kulturu. Zároveň se však postupně
propadala do rekordního ekonomického úpadku. Úpadek říše byl
jednou z příčin Francouzské revoluce, která propukla v roce 1789.
O 3 roky později byla nastolena První republika. V roce 1799 ovládl
republiku Napoleon Bonaparte a roku 1804 státním převratem založil
první francouzské císařství. Napoleon na krátkou dobu ovládl většinu
Evropy. Po porážce v bitvě u Lipska už nebyl schopen čelit aliančním
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armádám a v dubnu 1814 abdikoval. Během Vídeňského kongresu
uprchl z vyhnanství na ostrově Elba a nakrátko obnovil císařství.
Definitivně poražen byl roku 1815 v bitvě u Waterloo. V roce 1830
dala Červencová revoluce vzniknout konstituční monarchii v čele
s vedlejší větví Bourbonů, nahrazené roku 1848 Druhou republikou.
Její existence byla zanedlouho ukončena zvolením Ludvíka Napoleona
císařem (jako Napoleona III.), který byl zajat po prohrané pruskofrancouzské válce roku 1870, kdy vznikla Třetí republika. Ačkoliv
vyšla Francie vítězně z první i druhé světové války, ztrácela během
20. století postupně bývalé velmocenské postavení. Po II. světové
válce vznikla Čtvrtá republika. V roce 1958 byla nastolena současná
Pátá republika v čele s generálem Charlesem de Gaullem.
V posledních desetiletích se Francie smířila s Německem a ve spojení
s ním usiluje o politickou a ekonomickou integraci Evropy.

TURISTICKY SUVERÉNNĚ NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA
V zemi nalezneme i nesmírné množství památek a muzeí, ale
hlavním důvodem, proč je Francie s velkým náskokem turisty
nejvyhledávanější zemí Evropy i světa, je především teplé klima
a moře na středomořském pobřeží a unikání gastronomie.
Francouzská kuchyně je označována jako jeden z nejelegantnějších
stylů vaření na světě. Doplňme pověstně vynikající francouzská
vína, jakož i celkové francouzské umění žít neboli „savoir vivre“,

SVĚTOVÁ KULTURNÍ AVANTGARDA I ATRAKTIVNÍ NABÍDKA
SPORTŮ
Francie hrála po celá staletí velmi důležitou roli jako kulturní
centrum celé Evropy v čele s Paříží. Řada výtvarných stylů
či literárních směrů 20. století má francouzský původ (např.
dadaismus, kubismus, surrealismus). Francie byla dlouhou dobu
považována za centrum evropského umění a hudby.
Nejpopulárnějším sportem ve Francii je fotbal, dále cyklistika, ragby,
automobilový sport a tenis. Ovšem zcela jedinečným fenoménem
země galského kohouta je pétanque, který hraje ve Francii přibližně
17 milionů lidí.

LILLE
AMIENS
CAEN

1

FRANCIE

které označuje i obecně způsob francouzské zdvořilosti, elegance,
dobrých mravů a bontonu. Přeneseně sem lze započíst třeba
i specifickou francouzskou módu či legendární parfémy rodící se
třeba z nekonečných provensálských levandulových polí.

OBSAH 4

OBROVSKÁ ROZLOHA I PŘÍRODNÍ ROZMANITOST
Příroda země je díky velké rozloze Francie značně rozmanitá.
Na severu a západě je krajina rovinatá s mírným zvlněním,
na zbytku území převážně pahorkatá a hornatá, četné jsou krasové
oblasti s jeskyněmi. Ve francouzských Alpách se nachází nejvyšší
bod západní Evropy Mont Blanc (4 810 m), další hornaté kraje země
zahrnují Pyreneje, Centrální masív, Juru, Vogézy a Ardeny. Největšími
francouzskými řekami jsou Loira, Rhôna (pramenící ve Švýcarsku),
Garonna (ve Španělsku), Seina a část toku Rýnu. Loira je zároveň
také nejdelší francouzskou řekou. Podnebí je suché a teplé na jihu
a naopak chladné a deštivé na severu, zejména v Normandii.

ROUEN

RENNES

METZ
PARIS
CHÂLONS-ENCHAMPAGNE STRASBOURG

ORLÉANS
DIJON

NANTES

BESANÇON

POITIERS
LIMOGES

LYON
CLERMONT-FERRAND

BORDEAUX

BRETAŇ

str. 256

2

LANGUEDOC - ROUSSILLON

str. 260

3

AZUROVÉ POBŘEŽÍ

str. 266

4

PROVENCE

str. 276

5

KORSIKA

str. 282

4

TOULOUSE
2

MONTPELLIER
MARSEILLE
3
5

AJACCIO
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FRANCIE

BRETAŇ
TRÉGASTEL
SAINT MALO
PARIS

BREST
CROZON - MORGAT

RENNES

LYON

GUIDEL PLAGES
VANNES
BATZ-SUR-MER

NANTES

OBSAH 4

SAINT-NAZAIRE

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.610 km, Brno 1.810 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Heilbronn, Mannheim,
Saarbrücken, Metz, Reims, Paris, Chartres, Le Mans
a dále
Rennes, Loudéac, Rostrenen, Pleyben, Morgat (sem jsou
vztaženy udané vzdálenosti)
a dále
Rennes, Saint-Brieuc, Trégastel
a dále
Angers, Nantes, Saint-Nazaire, Batz-sur-Mer
MOŘE A PLÁŽE
Bretaň je z velké části lemována Atlantským oceánem. Pobřeží
nejzápadnějšího francouzského regionu je velmi různorodé a každý
kout skýtá jiné možnosti. Trégastel je obec na severu Bretaňského
poloostrova. Rozmanité pobřeží s všemožnými skalními útvary
z růžové žuly skýtá desítku nádherných písečných pláží. Lokalita
je vhodná k pěším výletům i cyklistickým toulkám po značených
pobřežních i vnitrozemských stezkách. Vydejte se na výlet třeba
k fotogenickému majáku Phare de Men Ruz nedaleko Saint-Guirec
a Ploumanac´h. Crozon-Morgat na členitém poloostrově Crozon
láká na úchvatné pobřežní scenérie. Skalnaté útesy střídají dlouhé
široké pláže. Jedny jsou vhodné ke koupání, jako Plage de Morgat
BENEFITY
úchvatná příroda a rozmanité pobřeží s dechberoucími
výhledy
■ legendami opředená osobitá bretonská kultura
■ nespočet možností pro nezapomenutelné výlety autem,
pěšky či na kole
■ možnosti koupání a surfování na dlouhých širokých
písečných plážích Atlantiku
■ jedinečná francouzská gastronomie nejen v podobě
čerstvých ryb a mořských plodů

BRETAŇ

■
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u nabízeného ubytování, jiné poskytují dechberoucí výhledy, další
zase lákají surfaře, protože zde bývají ty nejlepší vlny. Vzhledem
k častějším zpětným proudům je třeba být při koupání či jiných
vodních aktivitách ostražitější. Okolo Batz-sur-Mer opět divoké
pobřeží střídají krásné písečné pláže a vnitrozemí je protkané
sítí solných jezírek, odkud se původním způsobem získává ta
nejlepší mořská sůl. Vydejte se vstříc bretaňské přírodě a uchovejte
si vzpomínky na rozeklané útesy se stezkami mezi vřesovišti
a panoramatické výhledy na Atlantik s majestátními majáky
všemožných barev a tvarů. Moře v Bretani je důležité také z hlediska
obživy. Představuje zdroj čerstvých ryb a výtečných mořských plodů.

upřesnění: residence sestávající se ze 4 budov, přičemž hlavní
budova (3 patra, bez výtahu) s recepcí se nachází přímo nad pláží
poloha / pláž: Batz-sur-Mer, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - do 50 m, centrum - 1,5 km, supermarket - 500 m
vybavenost a služby: recepce / menší lobby, vyhrazené parkoviště,
pračka*
sport a relaxace: vyhřívaný venkovní bazén 12 x 6 m s lehátky
a dětským bazénkem (od 15.05. do 30.09.), venkovní dráha pro
petanque, basketbalové a volejbalové hřiště, stolní tenis

♣♣♣♣

popis apartmánů: ■ mono 2 - 20 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“), sociální zařízení; orientace do zahrady
■ studio 4 - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“) a zvýšené
neuzavřené patro s manželskou postelí v rámci obývacího pokoje
či kabina / vstupní místnost s palandou či varianta obývací pokoj
s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími gauči pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“), sociální zařízení; orientace k moři
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka,
myčka nádobí, kávovar
výhody a nevýhody: ■ oblíbená residence po kompletní
rekonstrukci s perfektní polohou přímo u pláže ■ vyhledávaná
destinace s unikátní kombinací divokého pobřeží, krásných
pláží a všudy přítomných solných polí ■ za návštěvu
stojící Oceánarium v nedaleké obci Croisic na samém konci
stejnojmenného poloostrova či Muzeum výroby soli v Batz-surMer ■ tip na celodenní výlet do historického městečka Vannes
■ na vyžádání možnost i větších apartmánů až pro 8 osob ■ mono 2
bohužel bez balkonu či terasy ■ vyšší cena odpovídající zvýšené
poptávce v rámci lokality
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS VALENTIN PLAGE

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 2 268 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BRETAŇ

do 50 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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FRANCIE
OBSAH 4

2

RESIDENCE ODALYS HORIZON MORGAT

upřesnění: residence tvořená nekolika patrovými řadovými domky
a hlavní budovou s recepcí
poloha / pláž: Crozon Morgat, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 850 m, centrum - 850 m, Crozon - 4 km
vybavenost a služby: recepce / menší lobby / wi-fi připojení
k internetu, dětské hřiště, herní místnost, vyhrazené parkoviště,
pračka*, služba donášky čerstvého pečiva*
sport a relaxace: vyhřívaný venkovní bazén 15 x 7 m s posuvnou
střechou a s lehátky, dětský bazének, menší posilovna, venkovní
dráha pro petanque, multifunkční sportovní hřiště, stolní tenis, biliár*

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 33 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými
lůžky v neuzavřeném zvýšeném patře v rámci obývacího pokoje,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, terasa
s posezením; apartmány jsou patrové
■ trilo 6 - 42 m²- 1 ložnice s manželskou postelí (140 x 190 cm),
1 ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení s vanou, terasa s posezením; apartmány jsou patrové
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka,
myčka nádobí, rychlovarná konvice, kávovar, topinkovač* a el. gril*
(na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ příjemné ubytování v prostorných
apartmánech v řadových domcích s typickou bretaňskou
architekturou ■ poloha na klidném místě, ale k pláži a pobřežní
promenádě s obchůdky a restauracemi jen 10 min. chůze
■ umístění residence na poloostrově Crozon s úchvatným
rozmanitým pobřežím a dechberoucí bretaňskou přírodou
■ ideální výchozí místo pro poznávání západní Bretaně ■ delší
dojezdová vzdálenost z ČR
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

*

SLEVA

15. 3.
15 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 469 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BRETAŇ

850 m
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♣♣♣

upřesnění: menší residence tvořená několika patrovými řadovými
domky a hlavní budovou s recepcí
poloha / pláž: Trégastel, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 150 m, centrum - 150 m
vybavenost a služby: recepce, vyhrazené parkoviště
popis apartmánů: ■ bilo 4 typ A a typ B - 27 až 39 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa (zpravidla pro typ B); některé
apartmány mohou být patrové; typ B - orientace k moři

vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu (1 přístroj),
mikrovlnka, myčka nádobí, kávovar, topinkovač
výhody a nevýhody: ■ skvělá poloha přímo u písečné pláže
a nedaleko centra s obchůdky ■ možnost nekonečných
procházek či vyjížděk na kole po pobřežních stezkách
obklopených typickými růžovými skalisky všemožných tvarů
■ ideální poloha pro cestování po severní části Bretaně
■ menší ekonomická náročnost ubytování ■ pouze jedna typologie
s rozlišením orientace
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

*

SLEVA

15. 3.
15 % do

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS BAINS

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 2 138 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BRETAŇ

150 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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FRANCIE

LANGUEDOC - ROUSSILLON
CALVISSON
MONTPELLIER
CARCASSONNE

AIGUES-MORTES
MARSEILLE

CAP D’AGDE
PARIS

LYON

PERPIGNAN 30 km
ŠPANĚLSKO 50 km

OBSAH 4

BARCARES

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.370 km, Brno 1.570 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Nîmes
a dále
Calvisson
a dále
dálniční sjezd Galargues, Aigues-Mortes (sem jsou vztaženy
udané vzdálenosti)
nebo
Montpellier, dálniční sjezd Agde, Cap d’Agde
MOŘE A PLÁŽE

LANGUEDOC - ROUSSILLON

Rozmanitá oblast Languedoc-Roussillon se rozkládá na jihu Francie.
Od hranice se Španělskem až k národnímu parku Camargue je
k dispozici 220 km pláží s jemným pískem vybízejících ke koupání
a lenošení. Do moře je vždy pozvolný přístup, takže koupání
zvládnou i ti nejmenší. Na městských plážích často bývají sprchy, ale
na slunečníky a lehátka narazíte jen zřídka a to jen u plážových barů
a restaurací. Pokud jdete na pláž s dětmi, jsou vhodné tzv. plážové
stany, které lze do písku uchytit. Oblíbené lázeňské letovisko
Cap d’Agde je jedním z největších ve francouzském Středomoří.

260

BENEFITY
ekonomicky méně náročný pobyt u moře ve Francii než
na riviéře
■ dlouhé a široké písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
■ NP Camargue s volně žijícími plameňáky a divokými koňmi
na dosah nabízených destinací
■ oblíbené turistické cíle - pevnostní město Carcassonne
či akvadukt Pont du Gard
■ ideální kraj pro jednoduchou cyklistiku bez kopců po pobřeží
či kolem Canal du Midi
■ vzhledem k častějšímu větrnému počasí vhodné pro
windsurfing a kitesurfing
■ gurmánské zážitky
■
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V Cap d’Agde se nachází celkem 9 pláží včetně nudistické. Široké
písečné pláže střídají malé zátočiny a u Camargue pak třeba
i naváté písečné duny. Jen 10 minut jízdy od Aigues-Mortes se
právě taková oblíbená divoká pláž Espiguette nachází. Vzhledem
k tomu, že na pobřeží častěji pofukuje, můžete se na mnohých
místech oddávat rozličným vodním sportům, ať už je to oblíbený
windsurfing nebo relativně novější zábava kitesurfing. Sportovní
nadšenci využívají k těmto aktivitám také mnohé laguny, které
lemují pobřeží regionu od Le Barcarès až po Le Grau du Roi. Moře
umí nabídnout ale i něco navíc než jen místo k rekreaci. Z pohledu
gurmána vás Languedoc-Roussillon naláká třeba na talíř plný
mořských plodů, škeblí či ústřic.

upřesnění: komplex 3 samostatných budov a několika patrových vilek
poloha / pláž: Cap d’Agde, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 200 m, centrum 1,7 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace s barem, seminární místnost, dětské hřiště, 5x týdně
animační programy pro děti od 4 do 11 let (od 02.07. do 27.08.),
vyhrazené parkoviště, pračka*, služba donášky čerstvého pečiva*
sport a relaxace: venkovní bazén 24 x 8 m s dětským bazénkem
a s lehátky, menší posilovna, sauna*, pára*
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 29 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon

♣♣♣♣

■ bilo 6 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“), kabina s palandou, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon
■ vila 6 - 42 m² - 1. podlaží: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
samostatné WC, terasa; 2. podlaží: 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s palandou, sociální zařízení s vanou bez WC
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka
s grilem, rychlovarná konvice, kávovar, myčka na nádobí
výhody a nevýhody: ■ nedávno otevřená moderní residence
s prostornými a kvalitně vybavenými apartmány
a samostatnými vilkami ■ nedaleko písečné pláže Rochelongue
a zároveň v klidnější části Cap d’Agde ■ ideální místo pro
rodinnou dovolenou s dětmi ■ možnost dokoupení snídaní
v místě ■ v blízkosti zóna s obchody a restauracemi ■ 20 minut
chůze k Aqualandu a jen o kousek dál k zábavnímu parku
■ možnost individuálních výletů do městečka Agde nebo
do vzdálenějšího Béziers s katedrálou a středověkým mostem
■ vyšší cena v hlavní sezoně plně odpovídající kvalitě ubytování
v oblíbené prázdninové destinaci ■ větší vzdálenost do přístavu
a do hlavního centra letoviska
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

FRANCIE

RESIDENCE A VILKY ODALYS PRESTIGE NAKÂRA

OBSAH 4

1

*
SLEVA
5. 3.

REZERVUJTE IHNED

od 1 770 Kč / os. / 7 nocí
200 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

ZDARMA
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LANGUEDOC - ROUSSILLON

1
15 % do
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FRANCIE
OBSAH 4

2

RESIDENCE SAINT-CLAIR

♣♣♣

upřesnění: residence poblíž centra letoviska s apartmány
situovanými k bazénu, přístavu či na parkoviště
poloha / pláž: Cap d’Agde, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 800 m, centrum - 100 m, přístav - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
jídelna pro snídaně, výtah, vyhrazené parkoviště* (počet míst velmi
omezen, nelze rezervovat předem), veřejné parkoviště* v blízkosti
sport a relaxace: venkovní bazén 10 x 8 m s lehátky (od 03.07.
do 30.09. dle klimatických podmínek), menší posilovna

popis apartmánů: ■ mono 2 typ A a typ B - 19 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky či rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla menší balkon; typ A
bez klimatizace
■ studio 4 - 35 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
neuzavřené zvýšené patro s manželskou postelí v rámci obývacího
pokoje, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla menší balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze mono 2 typ B a studio
4), TV, wi-fi připojení k internetu*, mikrovlnka, kávovar, fén
výhody a nevýhody: ■ komfortně a moderně zařízená
klimatizovaná studia nedaleko přístavu ■ zajímavé cenové
podmínky na začátku i na konci letních prázdnin ■ nedaleko
residence příjemné posezení v rušných kavárnách v přístavu
či možnost romantické procházky na skalnatých útesech
■ na vyžádání za příplatek výhled na bazén ■ na místě snídaně
k dokoupení ■ mořské akvárium vzdálené jen 15 minut chůze
od residence ■ možnost individuálních výletů do městečka Agde
nebo do vzdálenějšího Béziers s katedrálou a středověkým mostem
■ v blízkosti za poplatek tenisový klub a minigolf ■ k dispozici pouze
2 typologie ■ spíše rušnější prostředí
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*
SLEVA4. 2.

LANGUEDOC - ROUSSILLON

o1
20 % d
14. 3.
15 % do
14. 4.
10 % do
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REZERVUJTE IHNED

od 2 483 Kč / os. / 7 nocí
800 m

ANO

BS

INFO

PŘÍPLATEK
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

upřesnění: rozsáhlý komplex řadových nebo samostatně stojících
patrových domků obklopených bohatou zelení
poloha / pláž: Cap d’Agde, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 650 m, centrum 1 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, zahrada s malým
dětským hřištěm, animační programy 5x týdně pro děti od 4 do 11 let
a od 12 do 15 let (od 02.07. do 27.08.), služba hlídání dětí*, vyhrazené
parkoviště s omezeným počtem míst (1 místo / apartmán), minimarket,
dodatečné parkovací místo*, pračka*, sušička*
sport a relaxace: venkovní bazén 300 m² s lehátky, venkovní
minibazén 25 m² s lehátky, dětský venkovní bazének s lehátky,
2x stolní tenis

♣♣♣

popis apartmánů: ■ mono 2 - 18 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon; apartmány jsou
vždy umístěny v patře
■ bilo 4 - 39 m² - 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, balkon či terasa
či předzahrádka
■ trilo 6 - 46 m² - 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, balkon či terasa
či předzahrádka
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, trezor,
trouba (pouze bilo 4), mikrovlnka, myčka nádobí (pouze bilo 4)
výhody a nevýhody: ■ oblíbená residence s prostornými
apartmány ■ velmi dobré zázemí residence v podobě
nadstandardně velkého bazénu, baru, restaurace i menšího marketu
■ palmy a pinie okolo jednotlivých domků tvořící přirozený stín
■ příjemná procházka borovicovým hájem do přístavu ■ rozsáhlý
tenisový klub s kurty s různými typy povrchů přímo u residence
■ možnost zkrácení cesty k moři bočním východem z areálu
residence, tedy jen 650 m ■ nemožnost umístění dětské postýlky
do typologie mono 2
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS SAINT LOUP

OBSAH 4

3

*
SLEVA
5. 3.

REZERVUJTE IHNED

od 1 857 Kč / os. / 7 nocí
650 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

NE

ZDARMA
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LANGUEDOC - ROUSSILLON

1
15 % do
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FRANCIE
OBSAH 4

4

RESIDENCE ODALYS FLEUR DE SEL

upřesnění: residence sestávající se z menších řadových domků
poloha / pláž: Aigues-Mortes, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 7 km, centrum - 700 m, pláž Espiguette - 11,5 km,
Arles - 46 km, Pont du Gard - 70 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, jídelna pro snídaně, dětské
hřiště, vyhrazené parkovací stání (počet míst omezen, 1 místo /
apartmán), pračka*, sušička*
sport a relaxace: venkovní vyhřívaný bazén 14 x 7 m s lehátky,
dětský venkovní bazének, půjčovna jízdních kol*
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 31 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon či terasa s posezením; některé apartmány mohou
být dvoupodlažní

★★★

■ trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky či 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou či vanou,
terasa s posezením; některé apartmány mohou být dvoupodlažní
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
mikrovlnka s grilem, rychlovarná konvice, kávovar, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ nedávno otevřená residence ■ velmi
komfortní a prostorné apartmány v příjemné residenci tvořené
menšími středomořskými domky ■ nejen po celodenním výletě
možnost relaxace ve vyhřívaném bazénu ■ pouze 5 minut chůze
od centra malebného středověkého městečka Aigues-Mortes
s výtečnými restauracemi a všemožnými obchůdky a zároveň
necelých 7 km od krásných písečných pláží ■ za návštěvu
stojící výlet vláčkem, na kole či pěšky mezi barevnými solnými
poli v těsné blízkosti městečka ■ ideální lokace pro poznávání
historických i přírodních památek oblasti Camargue, aneb jeden
den v sedle bílého camargského koně a druhý den v antickém
Arles ■ v neděli a ve středu tradiční trhy v městečku ■ v blízkosti
cyklostezka a za poplatek projížďky na koních ■ možnost
přiobjednání snídaní v místě ■ pekárna s francouzskými
dobrotami jen pár kroků od residence ■ k moři nutno autem,
ve vysoké sezóně silnější provoz
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

*
SLEVA
5. 3.

LANGUEDOC - ROUSSILLON

1
15 % do
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■ bilo 4 typ A - 29 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“)
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
či terasa; typ A orientace bez možnosti výběru
■ bilo 4 typ B - 29 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“)
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
či terasa; typ B orientace k bazénu / moři
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
mikrovlnka, rychlovarná konvice, kávovar, zpravidla myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ nedávno otevřená residence s komfortně
zařízenými apartmány přímo u dlouhé písečné pláže se známým
„ztroskotaným“ parníkem Lydia ■ příjemné večerní procházky
k nedalekému jezeru ■ cca 20 minut chůze od Aqualandu
Port Leucate ■ cyklistické stezky v okolí ■ v blízkosti residence
za poplatek nabídka kurzů windsurfingu, kitesurfingu, minigolf,
tenis ■ možnost individuálního výletu do nedalekého Perpignanu,
do Pyrenejí či do Španělska ■ pouze 1 h jízdy autem
od středověkého městečka Carcassonne se známým hradem
■ delší vzdálenost do centra města, ale menší supermarket
v blízkosti
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

REZERVUJTE IHNED

od 1 209 Kč / os. / 7 nocí
100 m

ANO
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FRANCIE

poloha / pláž: Le Barcarès, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 100 m, centrum 5 km
vybavenost a služby: recepce, snack bar, restaurace (od 02.07.
do 27.08.), sluneční terasa s posezením, 5x týdně animační
programy pro děti od 4 do 11 let (od 02.07. do 27.08.), výtah,
vyhrazené parkoviště, wi-fi připojení k internetu ve většině
společných prostor, pračka*
sport a relaxace: venkovní bazén 13 x 9 m s lehátky (od 30.04.
do 30.09.), dětský bazének s lehátky, v rámci relaxačního centra
bazén*, vířivka*, sauna*, masáže*, kosmetické služby*
popis apartmánů: ■ mono 2 - 22 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“) či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa

♣♣♣

OBSAH 4

RESIDENCE ODALYS LOTUS BLANC

LANGUEDOC - ROUSSILLON

5
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FRANCIE

AZUROVÉ POBŘEŽÍ
NICE
SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

MENTON

CANNES
SAINTCOGOLIN PLAGE
AYGULF
CAVALAIRE-SUR-MER
SAINT-TROPEZ
POLOOSTROV GIENS
LA LONDE LES MAURES
SIX FOURS LES PLAGES

MARSEILLE
PARIS

OBSAH 4

LYON

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

BENEFITY
jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších rekreačních oblastí
Středozemního moře
■ rozmanité pobřeží s malými romantickými zátokami,
divokými plážemi i dlouhými promenádami
■ ubytování za přiměřenou cenu i v prestižních lokalitách
■ výběr i z klidnějších letovisek s nádhernými písečnými plážemi
■ proslulá výletní místa jako Menton, Nice, Saint-Tropez,
Monaco, Marseille
■ příjemné teploty na koupání i v okrajových částech sezóny
■ možnost nákupu zvýhodněné karty na vstupy
■

Praha 1.405 km, Brno 1.420 km

Praha, Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Znojmo, Hollabrunn, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Bolzano, Trento, Verona, Brescia, Piacenza,
Savona, Menton
nebo
Nice, Saint Aygulf, Cogolin Plage, St. Tropez - Gassin,
Cavalaire sur Mer, La Londe les Maures, poloostrov Giens (sem
jsou vztaženy udané vzdálenosti)
nebo
Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe,
Freiburg, Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Nîmes, Arles,
Saintes Maries de la Mer

MOŘE A PLÁŽE

AZUROVÉ POBŘEŽÍ

Azurové pobřeží se táhne od obce Cassis s bělostnými útesy
národního parku Calanques, kde moře vstupuje hluboko do pobřeží
a vznikají tak úzké skalnaté zálivy, až po letovisko Menton na samém
východě u italských hranic. Rozmanitá a členitá krajina nabízí
skalnaté pobřeží s romantickými plážemi a zátočinami s majestátními
a voňavými piniemi, přístavní městečka jako Bandol či Sanary sur
Mer, ale také dlouhé písečné pláže na poloostrově Giens vhodné pro
vodní radovánky s malými dětmi, vzhledem k pozvolnému vstupu
do moře. Tato lokalita je vhodná také pro windsurfing či kitesurfing.
Úžasné koupání je na divokých písečných plážích kolem La Londe
les Maures, v jehož okolí stojí za návštěvu nejedno vinařství. Směrem
k oblíbenému četnickému letovisku Saint-Tropez je pobřeží více
zastavěno nejrůznějšími letními sídly se soukromými bazény a provoz
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na užší pobřežní silnici houstne, zejména pak okolo přístavních
městeček Sainte-Maxime, Fréjus a Saint-Raphaël. Někdy mohou být
tak i přístupy k moři složitější. Nádherná projížďka po silnici vinoucí
se okolo červeně zbarvených skalisek pohoří Esterel, s dechberoucími
výhledy na až neskutečně azurově modré moře začíná právě
za Saint-Raphaël. Romantická krajina skalnatého pobřeží pak končí,
jakmile se ocitnete ve slavném festivalovém Cannes, či o kousek
dále v Nice, kde jsou městské pláže lemovány palmovými
promenádami a hotelovými komplexy. Od Cannes na východ jsou již
pláže oblázkové, ale například v Mentonu je pak k dispozici i uměle
vytvořená pláž písečná. Pláže jsou obyčejně vybaveny sprchami
a toaletami. Slunečníky a lehátka jsou pak k dispozici jen zřídka
a obvykle jen na soukromých plážích u barů a restaurací.

upřesnění: menší klimatizovaný hotel oddělující od pláže pouze
ulice a promenáda
poloha / pláž: Menton, pláž / oblázková - 20 m, písečná - 500 m,
centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace s barem a venkovní terasou s posezením, sluneční
terasa s lehátky a výhledem na moře, výtah, místnost pro úschovu
zavazadel, veřejné garáže* ve vzdálenosti 200 m
stravování: ■ snídaně - částečně servírovaná a částečně formou
bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu (studený či teplý předkrm, hlavní jídlo
s přílohou, dezert), voda, víno; ostatní nápoje za poplatek

♣♣♣

popis pokojů: ■ Confort 2 - 22 až 25 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Privilege 2 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou; pokoje s výhledem na moře
■ VIP balkon 2 - 14 až 27 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, menší terasa
s posezením a výhledem na moře
■ Confort 3 - 27 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky a rozkládacím gaučem (70 x 180 cm) pro 1 osobu do 12 let,
sociální zařízení se sprchou
■ poznámka - některé pokoje Confort 2 lze vzájemně propojit
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu
(pouze pro VIP balkon 2), trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ klidný hotel se skvělou lokací přímo
u moře a nedaleko od starého centra městečka ■ písečná pláž
pouhých 500 m od hotelu ■ možnost individuálního cestování
autobusem po pobřeží, aneb každá jízda pouze 1,50 € ■ necelou
hodinu jízdy autobusem z letiště v Nice ■ za prohlídku stojí
překrásné botanické zahrady nedaleko hotelu ■ zvýhodněný
nákup karty Cote d’Azur Card s mnohými slevami (info v CK) ■ tip
na výlet do Oceánografického muzea v Monaku či do světoznámé
parfumerie Fragonard ■ v blízkosti za poplatek možnosti
sportování (tenisové kurty, minigolf, vodní sporty, půjčovny lodí atd.)
■ vyšší cena plně odpovídající poptávce v dané lokalitě ■ pouze
týdenní pobyty
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

FRANCIE

HOTEL BELAMBRA VENDÔME

OBSAH 4

1

*
SLEVA8. 2.

o2
20 % d
28. 2.
15 % do
28. 2.
5 % do

od 14 190 Kč / os. / 7 nocí
20 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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AZUROVÉ POBŘEŽÍ

REZERVUJTE IHNED

267

FRANCIE
OBSAH 4

2

RESIDENCE CALANQUES DU PARC

poloha / pláž: Saint-Aygulf, pláž / oblázkovo-písečná - 250 m,
písečná - 750 m, centrum - 300 m
vybavenost a služby: recepce / malá lobby / wi-fi připojení
k internetu, výtah, garážové stání
sport a relaxace: venkovní bazén 20 x 10 m s dětským bazénkem
30 m² (od 01.05. do 30.09. dle klimatických podmínek)
popis apartmánů: ■ bilo 4 typ a typ B - 50 m² - 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení s vanou, balkon či terasa či předzahrádka s posezením;
typ B s výhledem na moře

♣♣♣

■ bilo 4 typ A a typ B - 50 m² - 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, balkon
či terasa či předzahrádka s posezením; typ B s výhledem na moře
■ trilo 6 typ A a typ B - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
sociální zařízení s vanou, balkon či terasa či předzahrádka
s posezením; typ B s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: TV, mikrovlnka či minitrouba, myčka
nádobí, kávovar
výhody a nevýhody: ■ prostorné apartmány v klidné residenci
s bazénem nedaleko centra ■ pouhých 250 m od pěkné vedlejší
pláže v malé zátoce Point du Bois ■ velmi zajímavé cenové
podmínky v červnu a září, kdy je v destinaci méně turistů
a je velmi příjemné počasí ■ orientace apartmánů do zahrady,
do klidné uličky či možnost vyžádat pokoj s výhledem na moře
za vyšší cenu ■ možnost individuálního výletu do nedalekého
Saint-Tropez s četnickou stanicí či do Grasse se světoznámou
parfumerií Fragonard ■ v blízkosti residence za poplatek půjčovna
vodních skútrů, motokáry, kitesurfing, zábavní park, golf ■ zákaz
používání kraťasů pro koupání v bazénu ■ větší vzdálenost
od hlavní dlouhé pláže s aktivitami, ale možnost parkování zdarma
(1 km od residence)
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

SLEVA
4. 2.

1
15 % do
14. 3.
10 % do
4. 4.
1
o
5% d

AZUROVÉ POBŘEŽÍ
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upřesnění: mobilní domky v rámci rozsáhlého kempu s širokou
vybaveností rozkládající se nedaleko přístavu Cogolin
poloha / pláž: Cogolin Plage, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - 600 m, přístav jachet Cogolin s obchody a restauracemi 400 m, Saint-Tropez - 6 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
restaurace, animační programy pro děti od 6 do 12 let (od 02.07.
do 27.08.), dětské hřiště, TV místnost, vyhrazené parkoviště,
vyhrazená parkovací místa, pračka*, sušička*, minimarket;
v blízkosti hypermarket Casino (300 m)
sport a relaxace: venkovní bazén 25 x 12 m s lehátky, dětský
bazén, venkovní dráha pro petanque, stolní tenis, tenisové kurty,
multifunkční sportovní hřiště, půjčovna jízdních kol*
popis apartmánů: ■ mobilhome 6 typ A - 20 m² - 1 menší
ložnice s manželskou postelí (140 cm x 190 cm), 1 menší
ložnice s 2 samostatnými lůžky (80 cm x 190 cm), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (130 cm x 190 cm)
pro 2 osoby do 15 let, sociální zařízení se sprchou, menší částečně
zastřešená integrovaná terasa 6,6 m² s posezením

★★★

■ mobilhome 6 typ B - 30 m² - 1 menší ložnice s manželskou
postelí (140 x 190 cm), 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky
(70 x 190 cm), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem (130 cm x 190 cm) pro 2 osoby do 15 let, sociální zařízení
se sprchou, částečně zastřešená terasa 12 m² s posezením
■ mobilhome 6 typ C - 34 m² - 1 menší ložnice s manželskou
postelí (140 x 190 cm), 2 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky
(80 x 190 cm), obývací pokoj s kuchyňským koutem a gaučem,
sociální zařízení se sprchou, částečně zastřešená terasa 15 m²
s posezením
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze pro mobilhome 6 typ A
a C), wi-fi připojení k internetu*, mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ oblíbený kemp nedaleko přístavu jachet
a jen 5 minut chůze od písečné pláže s výhledem na SainteMaxime ■ vzhledem k zázemí kempu vhodné i pro dovolenou
s dětmi ■ zábavní park Azur Park v blízkosti kempu a hned vedle
něj i velký hypermarket ■ vhodná lokalita pro pěší výlet do
sousedního Port Grimaud, či delší výlet autem do nedalekého
Saint-Tropez ■ na místě možnost dokoupení snídaní ■ nedaleko
možnosti dalších sportovních aktivit za poplatek: jízda na vodních
lyžích, projížďky na koních, škola potápění, golf, rafting či pronájem
lodiček ■ jednoduše, ale prakticky vybavené mobilní domky
■ během července a srpna vzhledem k plné obsazenosti kempu
i větší rušno
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty či středy ve vybraných termínech

FRANCIE

CAMPING MARINA PARADISE

OBSAH 4

3

*
SLEVA
1. 1.

3
10 % do

od 1 202 Kč / os. / 7 nocí
600 m

ANO
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RES. PRESTIGE ODALYS CLOS BONAVENTURE

upřesnění: menší residence s apartmány a několika vilkami
(nabízíme pouze ubytování v apartmánech)
poloha / pláž: St. Tropez - Gassin, pláž / písečná s pozvolným
vstupem do moře - 400 m, St. Tropez - 1,8 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu,
vyhrazené parkoviště, pračka*, sušička*
sport a relaxace: venkovní bazén 14 x 7 m s lehátky, dětským
bazénkem a menší vířivkou (od 01.05. do 30.09.)

OBSAH 4

FRANCIE

4

♣♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 5 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“) a 1 samostatné lůžko ve formě
rozkládacího křesla (190 x 80 cm), sociální zařízení se sprchou,
terasa (16 m²)
■ trilo 6 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou, terasa (9 m²)
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
mikrovlnka s grilem, kávovar, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ residence po nedávné kompletní
renovaci umístěná v klidné zóně pouhých 5 minut chůze
od nádherné písečné pláže Bouillabaisse v zálivu St. Tropez
■ dostatečně prostorné klimatizované apartmány s velkými
terasami ■ oblíbené St. Tropez dostupné pěšky ■ tip na celodenní
individuální výlet do vnitrozemí Provence do cca 80 km vzdálené
soutěsky Verdon ■ vzhledem k blízkosti prestižního letoviska větší
ekonomická náročnost nejen v hlavní sezóně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

REZERVUJTE IHNED

od 3 674 Kč / os. / 7 nocí
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poloha / pláž: Cavalaire-sur-Mer, pláž / písečná - 700 m,
centrum - 800 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / výtah, jídelna pro snídaně
s terasou a barem, seminární místnost, garáže (1 místo / apartmán),
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: venkovní bazén a dětský bazének s lehátky
(vyhřívaný kromě období od 01.07. do 31.08.), finská sauna#, pára#,
vířivka#, posilovna, masáže*#, venkovní dráha pro petanque; služby
označené # mohou využívat jen osoby starší 16 let

♣♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 28 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou, terasa či balkon
■ bilo 6 - 36 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“), kabina či vstupní místnost s palandou, sociální
zařízení se sprchou, terasa či balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
mikrovlnka s grilem, kávovar, topinkovač, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ zbrusu nová komfortní a moderní
residence ■ jen necelých 10 minut chůze od krásné zátoky
Bonporteau s písečnou pláží ■ mimo hlavní centrum, proto
klidné prostředí ■ velký supermarket Carrefour a pekárna jen
400 m od residence ■ možnost dokoupení snídaní na místě ■ tip
na individuální výlet do nedalekého Saint-Tropez s nádherným
starým městem a četnickou stanicí ■ delší vzdálenost od centra
města, přístavu a hlavní městské pláže (15 min. chůze) s centrem
vodních sportů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS PRESTIGE CANISSONS

OBSAH 4

5

REZERVUJTE IHNED

od 2 134 Kč / os. / 7 nocí
ANO
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FRANCIE
OBSAH 4

6

RESIDENCE ILE D’OR

♣♣♣

upřesnění: komplex 4 samostatných budov v těsné blízkosti
poloha / pláž: La Londe les Maures, pláž / písečná s pozvolným
vstupem do moře - 400 m, centrum - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
menší dětské hřiště, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: 1x venkovní bazén 22 x 10 m s lehátky
a s tobogánem a 1x venkovní bazén 22 x 10 m s lehátky (od 01.05.
do 30.09.), dětský venkovní bazének s lehátky, venkovní tenisový
kurt, menší fotbalové a basketbalové hřiště

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 26 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou postelí
či rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou
■ trilo 6 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a manželskou
postelí či rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
sociální zařízení se sprchou
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
mikrovlnka, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ prostorné a účelně zařízené apartmány
v residenci se dvěma bazény a tobogánem ■ v blízkosti dlouhá
písečná pláž i s možností ležení na perfektně střiženém trávníku
či ve stínu borovic ■ ideální místo pro individuální celodenní výlet
lodí na romantický ostrov Porquerolles (slevy v infocentru
v přístavu Miramar) ■ možnost pěších výletů na nedaleké méně
frekventované pláže, případně až k prezidentské residenci
Fort de Brégançon ■ pravidelné nedělní provensálské trhy
v centru obce ■ v bazénech zákaz koupání v kraťasech ■ všechny
apartmány bez balkonu ■ větší vzdálenost do centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*

SLEVA

o 14. 3.
20 % d
14. 4.
15 % do
14. 5.
o
d
%
0
1

AZUROVÉ POBŘEŽÍ
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

upřesnění: komplex patrových domků sdružených do několika
samostatných bloků
poloha / pláž: La Londe les Maures, pláž / písečná s pozvolným
vstupem do moře - 400 m, centrum - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce, seminární místnost, 5x týdně
animační programy pro děti od 4 do 11 let a od 12 do 15 let
a nepravidelné večerní animační programy pro dospělé (od 02.07.
do 27.08.), menší dětské hřiště, vyhrazené parkoviště, pračka*
a sušička*
sport a relaxace: 2x venkovní bazén 16 x 12 m s lehátky
(od 01.05. do 30.09.), dětský venkovní bazének s lehátky, malá
posilovna, tenisový kurt, sauna*, pára*, biliár* a stolní fotbal*

♣♣♣

popis apartmánů: ■ mono 2 - 23 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení
s vanou, balkon či terasa
■ bilo 4 - 34 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, balkon
či terasa
■ trilo 6 - 57 m² - navzájem propojené mono 2 a bilo 4
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
mikrovlnka s grilem, myčka nádobí (jen u typologie bilo 4 a trilo 6)
výhody a nevýhody: ■ moderně zařízené a prostorné apartmány
s klimatizací v základní ceně ■ v blízkosti dlouhá písečná pláž
i s možností ležení ve stínu pinií či na perfektrně střiženém trávníku
■ skvělá plážová restaurace Hemingway ■ tip na celodenní pěší
výlet: pobřežní stezkou k prezidentské residenci Fort de Brégançon
■ možnost individuálního celodenního výletu na blízký romantický
ostrov Porquerolles (slevy v infocentru v přístavu Miramar)
■ v okolí velký výběr vinařství s degustacemi ■ pravidelné
nedělní provensálské trhy v centru obce ■ v bazénech zákaz
koupání v kraťasech ■ větší vzdálenost do centra a k nejbližšímu
supermarketu ■ vyšší ceny v hlavní sezoně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS OCÉANIDES

OBSAH 4

7

*
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5. 3.
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od 1 535 Kč / os. / 7 nocí
400 m
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FRANCIE
OBSAH 4

8

CLUB RESORT BELAMBRA RIVIERA BEACH CLUB

upřesnění: komplex několika přízemních či patrových domků
v borovicovém háji, hlavní budova s restaurací, zázemí pro animační
programy a kompletní nová část Les Pins s patrovými řadovými
domky; resort se rozprostírá podél dlouhé písečné pláže
poloha / pláž: Hyères - poloostrov Giens, pláž / písečná
s pozvolným vstupem do moře - do 150 m, centrum Hyères - 10 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu*,
restaurace s terasou u bazénu, restaurace / bar s terasou
a výhledem na moře / wi-fi připojení k internetu*, bar s terasou,
úschovna zavazadel, dětské hřiště, služba hlídání dětí*, klub
s animačním programem pro děti od 3 do 5 let a od 6 do 10 let
(v FJ a AJ od 02.07. do 03.09.), animační programy pro dospělé
(od 02.07. do 03.09., až 24 aktivit denně, z toho 10 sportovních),
večerní animace pro dospělé (od 02.07. do 03.09., koncerty, disco),
vyhrazené parkoviště, pračka*, sušička*
sport a relaxace: venkovní vyhřívaný plavecký bazén 25 x 8 m,
venkovní vyhřívaný bazén 180 m² a dětský bazén s lehátky,
částečně krytý a částečně venkovní vyhřívaný bazén 100 m²
a dětský bazének 26 m² s lehátky, pára*, sauna*, masáže*, vodní
sporty na pláži (půjčovna paddleboardů*, kajaků*, vodní lyže*,
windsurfing*, kitesurfing*), 2 venkovní tenisové kurty, basketbalové
hřiště, multifunkční sportovní hřiště, venkovní dráha pro petanque,
stolní tenis, minigolf, půjčovna jízdních kol*; v blízkosti potápěčské
centrum* (3 km)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - bufet studených předkrmů a polévek, 3 až 4 hlavních jídel,
příloh, salátů, dezertů a sýrů, voda, červené a růžové víno v ceně;
speciální nabídka formou bufetu pro děti od 0 do 2 let

★★★

popis pokojů: ■ Privilege 2 balkon - 17 m² - 1 pokoj se
2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
s posezením; některé pokoje uzpůsobené pro ZTP
■ Confort 3/4 balkon - 23 m² - 1 pokoj se 2 samostatnými lůžky
a palandou oddělenou závěsem, sociální zařízení se sprchou, terasa
s posezením
■ Privilege 3/4 balkon - 23 m² - 1 pokoj se 2 samostatnými lůžky
a palandou, sociální zařízení se sprchou, terasa s posezením
■ Privilege 3/4/5 balkon - 33 až 57 m² - 1 pokoj s palandou
a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj se sklapovací manželskou
postelí či rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, terasa s posezením; pokoje jsou situovány v části
Les Pins
■ VIP 3/4/5 balkon - 44 až 47 m² - 1 pokoj se 2 samostatnými
lůžky, 1 pokoj s palandou a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
se sprchou, balkon či terasa s posezením
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu* (pro
VIP 3/4/5 balkon v ceně), trezor, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ oblíbený kvalitně vybavený klubový
resort s širokým zázemím (i pro aktivní dovolenou) ■ skvělá poloha
u dlouhé písečné pláže s pozvolným vstupem do moře ■ ideální
pro rodinné pobyty i s malými dětmi - animace, zázemí u bazénu,
blízkost pláže ■ nová část Les Pins s dalším bazénem a prostornými
rodinnými pokoji ■ tip na celodenní výlet na romantický ostrov
Porquerolles s odjezdovým místem jen pár minut jízdy autem
od resortu ■ vyšší cena plně odpovídající poptávce v dané lokalitě
■ připojení přes wi-fi bohužel za poplatek kromě VIP pokojů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*
SLEVA8. 2.

AZUROVÉ POBŘEŽÍ
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♣♣♣

upřesnění: mobilní domky v rámci kempu nedaleko dlouhé písečné
pláže
poloha / pláž: Saintes-Maries-de-la-Mer, pláž / dlouhá písečná
s pozvolným vstupem do moře - do 100 m, centrum - 800 m, kemp
Clos du Rhône - 3,5 km
vybavenost a služby: recepce / snack bar / wi-fi připojení
k internetu, televizní místnost, dětské hřiště, nepravidelné animační
programy pro děti i dospělé (od 01.07. do 31.08.), vyhrazené
parkoviště, pračka*, sušička*, minimarket

sport a relaxace: 1x venkovní bazén 25 x 15 m a 1x venkovní
bazén 60 m² s tobogánem, dětský venkovní bazének, multifunkční
sportovní hřiště, venkovní dráha pro petanque; v blízkosti menší
wellness v rámci kempu Clos du Rhône (solárium*, pára*, vířivka*,
masáže*), dále projížďky na koních*
popis apartmánů: ■ mobilhome 2 - 19 m² - 1 menší ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální
zařízení se sprchou, terasa s posezením
■ mobilhome 4 - 23 m² - 1 menší ložnice s manželskou
postelí, 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, terasa
s posezením
■ mobilhome 6 - 29 m² - 1 menší ložnice s manželskou
postelí, 2 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, terasa
s posezením
vybavenost apartmánů: mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ oblíbené a cenově zajímavé ubytování
■ nové mobilní domky s velkou terasou ■ kemp přímo u moře
s ideálním zázemím pro dovolenou s dětmi, aneb velký bazén
s tobogánem ■ pěší dostupnost městečka Saintes-Mariesde-la-Mer s býčí arénou ■ ideální místo pro individuální výlet
do nedalekého historického města Arles ■ projížďky na bílých
camargských koních v nedalekých mokřinách národního parku
Camargue ■ v blízkosti kempu za poplatek zapůjčení paddleboardů,
kajaků či šlapadel ■ v hlavní sezóně vzhledem k velké poptávce
pouze na vyžádání ■ absence klimatizace
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

FRANCIE

CAMPING DE LA BRISE

OBSAH 4

9

SLEVA
. 1.

REZERVUJTE IHNED
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AUBIGNAN

LA ROQUE SUR PERNES
PARIS

CARPENTRAS
AVIGNON

GORDES

MONTAGNAC-MONTPEZAT
BONNIEUX
GRÉOUX LES BAINS
LE PARADOU
RÉGUSSE
ARLES
MARSEILLE
30 km

OBSAH 4

FRANCIE

PROVENCE

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

BENEFITY
skvělá alternativa k dovolené v rušném přímořském letovisku
a přitom moře stále na dosah
■ malebná venkovská krajina tisíců barev, chutí a vůní
■ jedinečné kulturní a přírodní památky
■ historická města Avignon, Nîmes, Arles, Aix-en-Provence
■ ideální pro návštěvu mimo hlavní sezónu, kdy je méně
turistů a ubytování je levnější
■ nepřeberné množství cyklistických itinerářů a turistických
stezek
■ možnosti koupání a sportovního vyžití v jezerech a řekách
■ gastronomické zážitky
■

LYON

Praha 1.360 km, Brno 1.560 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange
a dále
Le Paradou nebo Avignon / Bonpas, Gordes
nebo
Nîmes, Arles (sem jsou vztaženy udané vzdálenosti)
nebo
Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Basel, Bern, Genève, Annecy, Chambéry, Grenoble, Sisteron,
Montagnac-Montpezat
nebo
Praha, Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Bolzano, Trento, Verona, Brescia, Piacenza,
Savona, Nice, Fréjus, Draguignan, Régusse

PROVENCE A OKOLÍ

PROVENCE

Provence se rozkládá na jihovýchodě země galského kohouta,
v rámci regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur a její krajina je
opravdu velmi rozmanitá a proměnlivá. Táhne se od Středozemního
moře přes rovinatý přírodní park Camargue, široké údolí řeky
Rhôny na západě, hornatý masiv Vaucluse na severu, kopce
malého a velkého Luberonu s opevněnými městečky a špičatými
cypřiši, olivovými háji a vinicemi ve střední Provence a rozeklanou
soutěsku Verdon až k masivům Jižních Alp na východě. Návštěva
provensálského venkova je nejvhodnější v květnu, v červnu či v září
vzhledem k příjemnějším teplotám i nejpříznivějším cenovým
relacím ubytování. Pokud si ale domů chcete přivézt fotografie
fialových lánů omamně vonící levandule, je nejlepší do Provence
zavítat v druhé polovině června. Provence je skvělým místem pro
toulky v sedle vašeho hliníkového nebo karbonového oře. Řidiči
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jsou v Provence na cyklisty zvyklí a ohleduplní. Vyšlápněte si třeba
na legendární Mont Ventoux - Větrnou horu, občasný cíl jedné
z nejnáročnějších etap Tour de France. Pokud ale fouká silný vítr
mistrál, raději zůstaňte „při zemi“. Vyměňte kolo za váš automobil
a udělejte si výlet malebnou kopcovitou krajinou po klikatých
silničkách. Vydejte se třeba do Avignonu s Papežským palácem
a Avignonským mostem. Za návštěvu stojí i Arles s římskou arénou
či Orange s unikátním římským amfiteátrem. Malebná Provence
není jen o památkách a přírodě, ale také o gastronomii, a proto
v tomto kraji určitě nezapomeňte ochutnat místní zeleninovou
klasiku ratatouille (čti ratatuj), oblíbený lilkový kaviár či bouillabaisse
(čti bujabes), česky tedy bujabézu - provensálskou rybí polévku se
zeleninou. Ze sýrů vyzkoušejte třeba pikantní Picodon. K jídlu patří
dobré víno a toho je v Provence na výběr dostatek.

upřesnění: komplex přízemních či patrových domků v srdci
provensálské přírody a hlavní budova s ubytováním a restaurací
poloha: Montpezat-Montagnac, Montpezat - 150 m,
Montagnac - 4 km, jezero Sainte-Croix - 8,5 km
vybavenost a služby: recepce / malá lobby / wi-fi připojení
k internetu*, restaurace s terasou a panoramatickým výhledem,
trezor*, výtah (v hlavní budově), úschovna zavazadel, dětské
hřiště, služba hlídání dětí*, klub s animačním programem pro děti
od 3 do 5 let a od 6 do 10 let (v FJ a AJ od 02.07. do 03.09.),
animační programy pro dospělé (od 02.07. do 03.09., 10 až 15 aktivit
denně), vyhrazené parkoviště, pračka*
sport a relaxace: vyhřívaný venkovní bazén 400 m² a dětský
bazének s lehátky, 3 venkovní tenisové kurty, multifunkční sportovní
hřiště, venkovní dráha pro petanque, stolní tenis, masáže*,
kosmetické služby*; v blízkosti (1 km) půjčovna lodiček* a kánoí*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených předkrmů a polévek,
3 až 4 hlavních jídel, příloh, salátů, dezertů a sýrů; voda, červené
a růžové víno v ceně; speciální nabídka formou bufetu pro děti
od 0 do 2 let

♣♣♣

popis pokojů: ■ Privilege 2 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení s vanou, zpravidla balkon
či terasa
■ Confort 2/3 - 26 m² - v domcích: pokoj s manželskou postelí,
spací kout s 1 lůžkem, sociální zařízení s vanou, terasa či balkon;
v hlavní budově: pokoj se zvýšeným patrem se 3 samostatnými
postelemi, sociální zařízení s vanou, bez balkonu
■ Confort 3/4 balkon - 26 až 29 m² - pokoj s manželskou postelí,
spací kout se 2 samostatnými lůžky či pokoj s 1 lůžkem a spací
kout s 1 lůžkem, sociální zařízení s vanou, terasa či balkon
■ Confort 5 balkon - 31 až 36 m² - pokoj s manželskou postelí,
spací kout se 2 samostatnými lůžky či pokoj s 1 případně 2
samostatnými lůžky, další spací kout s 1 či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení s vanou, terasa či balkon
vybavenost pokojů: klimatizace (pouze Privilege 2 v případě
umístění v hlavní budově), TV, zpravidla trezor*, wi-fi připojení
k internetu*, nápojová lednička, fén (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ pohodlné ubytování v klubovém resortu
v samém srdci provensálské krajiny a nedaleko kaňonu Verdon
■ některé pokoje v hlavní budově a restaurace s terasou a barem
po renovaci ■ ideální místo nejen pro rodinnou dovolenou
■ velký vyhřívaný bazén ■ možnost koupání v nedalekém jezeře
Sainte-Croix, jezero pod resortem jen na projížďky loďkou či kánoí
■ pokoje Confort 2/3 bohužel někdy bez balkonu, ale s klimatizací
v případě umístění v hlavní budově (v domcích bez klimatizace)
■ připojení přes wi-fi bohužel za poplatek ■ téměř na samotě
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

FRANCIE

CLUB RESORT BELAMBRA VERDON

OBSAH 4

1

*
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2
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FRANCIE
OBSAH 4

2

RESIDENCE ODALYS GARDIANS

upřesnění: residence sestávající se z menších provensálských
řadových domků obklopených bohatou zelení v rámci prázdninového
residenčního komplexu Le Village Camarguais
poloha: Arles / Le Village Camarguais Mas de Véran, centrum
Arles - 5 km, autobusová zastávka - 300 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV, 5x týdně animační
programy pro děti od 4 do 11 let a od 12 do 15 let a nepravidelné
večerní animační programy pro dospělé (od 02.07. do 27.08.),
zahrada s dětským hřištěm, vyhrazená parkovací stání (1 místo /
apartmán), pračka*, sušička*
sport a relaxace: venkovní bazén nepravidelného tvaru s lehátky,
dětský bazének, sauna*, pára*, posilovna*, plážový volejbal,
multifunkční sportovní hřiště, venkovní tenisové kurty*, kryté
tenisové, badmintonové a squashové kurty*, venkovní dráha pro
petanque, minigolf, stolní tenis*, stolní fotbal*, půjčovna jízdních kol*
popis apartmánů: ■ mono 2 - 22 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a manželskou postelí či manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky či rozkl. gaučem pro 2 osoby (možno i typ
„šuplík“), sociální zařízení s vanou, balkon či terasa

★★★★

■ studio 3 - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a manželskou postelí či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky
či rozkl. gaučem pro 2 os., spací kout s 1 samostatným lůžkem,
sociální zařízení s vanou, balkon či terasa
■ trilo 5 - 36 m² - 1. podlaží: 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro 1 osobu,
soc. zařízení; 2. podlaží: 1 ložnice s manželskou postelí či manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení; balkon či terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
mikrovlnka s grilem, topinkovač, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ nedávno kompletně zrenovovaná
residence s velmi příjemným klimatizovaným ubytováním
v menších řadových provensálských domcích ■ součástí
prázdninového komplexu Le Village Camarguais s 10 venkovními
bazény, menším jezerem, víceúčelovými sportovišti či restauracemi
■ v blízkosti oblíbeného historického města Arles s antickým
divadlem a Arénou ■ na dosah přírodnímu parku Camargue
s plameňáky a divokými bílými koňmi ■ pouhých 40 km
od moře a zároveň nedaleko malebnému provensálskému
venkovu ■ velmi zajímavé cenové relace v termínech, kdy je
návštěva Provence pro svoje příjemné klima nejvhodnější ■ v rámci
prázdninového areálu za poplatek cvičné golfové hřiště a jízda
na koních ■ delší vzdálenost od nejbližšího supermarketu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

*
SLEVA
5. 3.

1
15 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 644 Kč / os. / 7 nocí
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upřesnění: komplex kamenných přízemních či patrových domků
v srdci provensálské přírody
poloha: Gordes, centrum 3 km
vybavenost a služby: recepce / malá lobby, vyhrazené parkoviště
(1 místo / apartmán), pračka*, služba donášky čerstvého pečiva
sport a relaxace: venkovní bazén 15 x 7 m s lehátky (vyhřívaný
od 01.05. do 11.06. a od 17.09.), dětský venkovní bazének
s lehátky, venkovní dráha pro petanque, stolní tenis

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 33 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro
2 osoby (možno i typ „šuplík“), soc. zařízení s vanou, terasa
■ bilo 6 - 44 m² - přízemí: kabina se 2 samostatnými lůžky
či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení
s vanou, terasa; 1. patro: 1 ložnice s manželskou postelí
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, trouba, mikrovlnka,
kávovar, rychlovarná konvice, topinkovač, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ komfortní ubytování zasazené do úchvatné
provensálské krajiny s výhledy na vápencové hřebeny Luberonu
■ ačkoliv zcela na samotě, tak pouhé 3 km od Gordes, nejkrásnější
vesnice Provence a jedné z nejpůvabnějších obcí celé Francie
■ klimatizace v základní ceně ubytování ■ venkovní bazén
do poloviny června a od poloviny září vyhřívaný ■ každý týden
degustace vín organizovaná na recepci residence ■ ideální výchozí
pozice pro výlety do nejoblíbenějších turistických cílů Provence
■ finančně náročnější ubytování zejména v hlavní sezoně, ale
v termínech nejvhodnějších pro turistiku a cyklistiku velmi zajímavé
ceny ■ oblíbené, proto brzy vyprodané ■ bohužel bez domácích
mazlíčků a bez možnosti připojení přes wi-fi
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

FRANCIE

RES. ODALYS PRESTIGE BASTIDE DES CHÊNES

OBSAH 4

3

*
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FRANCIE
OBSAH 4

4

RESIDENCE ODALYS MAS DES ALPILLES

upřesnění: komplex patrových řadových domků soustředěných
okolo hlavní budovy s recepcí a bazénu s tobogánem
poloha: Le Paradou, centrum - 600 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu
(1 přístroj), vyhrazené parkoviště, pračka*, úschovna jízdních kol,
služba donášky čerstvého pečiva*
sport a relaxace: částečně krytý a částečně venkovní bazén
220 m² s tobogánem a lehátky, finská sauna*, pára*, posilovna,
menší dětské hřiště, venkovní dráha pro petanque, minigolf, stolní
tenis, půjčovna jízdních kol* i elektrokol*

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou
či vanou, terasa
■ trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), terasa; většina
apartmánů je patrových
vybavenost apartmánů: TV, mikrovlnka s grilem, rychlovarná
konvice, kávovar, topinkovač, myčka nádobí, elektrický gril*
(na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ oblíbená moderní residence s komfortními
a prostornými apartmány a venkovním bazénem s tobogánem
■ velmi zajímavé ceny v květnových, červnových i zářijových
týdnech, pro návštěvu tohoto kraje nejvhodnějších ■ přímo
v Le Paradou muzeum betlémových figurek, tzv. „santons“ aneb
celá stará Provence na 500 m² ■ ideální jako výchozí místo nejen
pro cyklistické výlety po nádherném provensálském venkově
aneb nedaleká obec Les Baux de Provence s hradem - jedna
z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších obcí Francie ■ zároveň
blízko do Arles, Avignonu, národní rezervace Camarague,
případně i 40 minut jízdy autem k moři ■ zvýhodněný prodej
vstupenek (hrad Baux, Zoo de la Barben, Carrière de Lumière)
■ absence menších typologií pro 2 os. ■ apartmány bez klimatizace
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

*
SLEVA
5. 3.

1
15 % do

REZERVUJTE IHNED
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★★★★

upřesnění: mobilní domky v rámci rozsáhlého kempu v srdci
provensálské přírody
poloha / pláž: Régusse / centrum - 2,5 km, jezero Sainte-Croix 15 km, soutěska Verdon - 60 km, moře Fréjus Plage - 70 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
restaurace, animační programy pro děti od 6 do 12 let (od 02.07.
do 27.08.), dětské hřiště, vyhrazené parkoviště, vyhrazená parkovací
místa, pračka*, sušička*, pekárna, minimarket

sport a relaxace: venkovní vyhřívaný bazén 28 x 12 m s lehátky#,
venkovní bazén nepravidelného tvaru s lehátky a s možností
zastřešení#, dětský bazén#, 3 tobogány#, venkovní dráha pro
petanque, stolní tenis, tenisové kurty, multifunkční sportovní
hřiště; služby označené # mohou využívat děti mladší 12 let jen
v doprovodu dospělé osoby
popis apartmánů: ■ mobilhome 6 typ A a typ B - 27 m² 1 menší ložnice s manželskou postelí (140 cm x 190 cm), 1 menší
ložnice s 2 samostatnými lůžky (80 cm x 190 cm), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (130 cm x 190 cm)
pro 2 osoby do 15 let, sociální zařízení se sprchou, menší částečně
zastřešená terasa 6,6 m² s posezením; typ B s klimatizací
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze pro mobilhome 6 typ
B), wi-fi připojení k internetu*, mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ oblíbený kemp uprostřed malebné
Provence ■ vzhledem k širokému zázemí kempu vhodné pro
dovolenou s dětmi ■ v blízkosti Přírodního parku Verdon, tedy
mnoho turistických možností a zábavy na jezerech a řece Verdon
■ nedaleko další sportovní aktivity za poplatek: rybolov, projížďky
na koních, pronájem lodiček, kánoe, šlapadel ■ jednoduše, ale
prakticky vybavené mobilní domky ■ během července a srpna
vzhledem k plné obsazenosti kempu i větší rušno
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty či středy ve vybraných termínech

FRANCIE

CAMPING LACS DU VERDON

OBSAH 4

5

*
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82 km
BASTIA
LOSARI
ILE ROUSSE 70 km
BORGO 11 km
MARINA DI
SANT’AMBROGIO 80 km
POGGIO-MEZZANA SANTA LUCIA
DI MORIANI 40 km
65 km CORTE
MORIANI-PLAGE 42 km

96 km
ALGAJOLA
CALVI
90 km

OBSAH 4

FRANCIE

KORSIKA

BRAVONE 63 km

TIUCCIA 170 km
AJACCIO 150 km
191 km
PROPRIANO

GHISONACCIA
83 km
SOLENZARA
105 km
FAVONE 115 km
PINARELLO 131 km
PORTO - VECCHIO
140 km

PARIS

LYON

BONIFACIO 180 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

BENEFITY
nepřeberné množství přírodních krás a na mnoha místech
i nedotčených civilizací
■ jedny z nejkrásnějších pláží Evropy s bílým pískem a azurově
modrou vodou
■ široké možnosti aktivní dovolené na kole či turistiky v horách
■ horské říčky s průzračnou vodou, kaskádami a možnostmi
canyoningu
■ typická svébytná korsická kultura doplňující komplexní
zážitek z dovolené
■ oblíbené turistické cíle Bonifacio, Porto-Vecchio, Piana,
Sartène, Ajaccio
■ skvělá gastronomie
■

Praha 1.120 km, Brno 1.060 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, Munchen, Innsbruck, Brenner,
Verona, Modena
Česke Budějovice, Dolni Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Brenner, Verona, Modena
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvisio, Udine,
Mestre, Padova
a dále
Bologna, Firenze, Pisa, Livorno (k němu se vztahuji udané
vzdálenosti), trajekt z Livorna do Bastie - Saint-Florent (23 km),
Poggio-Mezzana (38 km), Santa Lucia di Moriani (40 km),
Moriani-Plage (42 km), Bravone (63 km), Ghisonaccia (83 km),
Favone (115 km), Pinarello (131 km), Tiuccia (170 km),
Losari (82 km)

MOŘE A PLÁŽE

KORSIKA

Korsika je největší francouzský ostrov ležící v západním
Středomoří. Na tisíc kilometrů dlouhém pobřeží nalezneme pláže
s jemným čistě bílým pískem, zátoky s oblázkovými plážemi pod
skalnatými převisy, útesy spadající do až neuvěřitelně azurových
vod Středozemního moře. Pobřeží je velmi rozmanité a každá pláž
má své jedinečné kouzlo. Široké a dlouhé pláže na východním
pobřeží jižně od Bastie jsou nejen mekkou vyznavačů všemožných
vodních sportů, ale vyhřátý písek svádí i k „pouhému“ ničím
nerušenému lenošení u vody. Nejkrásnější pláže se nachází
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v okolí Porto Vecchia, v jednom z nejmalebnějších zálivů jižní
Korsiky. Najdete zde doslova esenci krás tohoto ostrova - písčité
pláže, háje macchie, vysoké hory, průzračné moře. Na západním
rozeklaném pobřeží jsou zátoky s jemným pískem a průzračnou
křišťálovou vodou často dál od hlavní silnice a přístupy jsou
někdy možné jen pěšky, ale jejich prozkoumání jistě stojí za to.
Severozápadní pobřeží Korsiky opět nabízí skvostné písečné
pláže a pro svou okouzlující barvu moře je často připodobňováno
k pobřeží Karibiku.

★★★★

upřesnění: mobilní domky a bungalovy v rámci středně velkého
kempu s širokou vybaveností rozkládajícího se jen pár desítek metrů
od dlouhé písečné pláže
poloha / pláž: Saint-Florent, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - do 150 m, centrum - 1,5 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu (1 hod. /
den zdarma), restaurace a bar (od 14.05. do 24.09.), animační
programy pro děti (od 25.06. do 03.09.), večerní animační programy
pro dospělé, dětské hřiště, TV místnost, vyhrazená parkovací místa,
pračka*, sušička*, minimarket, služba donášky čerstvého pečiva*
sport a relaxace: venkovní bazén 10 x 5 m s lehátky#, 3x vířivka#,
venkovní dráha pro petanque, stolní tenis; služby označené # mohou
využívat děti mladší 12 let jen v doprovodu dospělé osoby

popis apartmánů: ■ mobilhome 6 typ A - 27 m² - 1 menší
ložnice s manželskou postelí (140 x 190 cm), 1 menší ložnice
se 2 samostatnými lůžky (80 x 190 cm), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (130 x 190 cm)
pro 2 osoby do 15 let, sociální zařízení se sprchou, menší terasa
s posezením (6,6 m²)
■ mobilhome 6 typ B - 27 až 32 m² - 1 menší ložnice s manželskou
postelí (140 x 190 cm), 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky
(80 x 190 cm), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem (130 x 190 cm) pro 2 osoby do 15 let, sociální zařízení
se sprchou, větší terasa s posezením (15 m²)
■ mobilhome 6 typ C - 32 m² - 1 menší ložnice s manželskou
postelí (160 x 190 cm), 2 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky
(80 x 190 cm), obývací pokoj s kuch. koutem a gaučem, sociální
zařízení se sprchou, větší terasa s posezením (15 m²)
vybavenost apartmánů: klimatizace, wi-fi připojení k internetu*,
mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ oblíbený středně velký kemp se skvělou
polohou v blízkosti písečné pláže a zároveň jen 15 minut chůze
do centra St. Florent ■ vhodné místo i pro dovolenou s dětmi
vzhledem k zázemí kempu, dobrému přístupu k moři a vzdálenosti
od Bastie (příjezd trajektu) ■ jednodušeji, ale prakticky vybavené
mobilní domky a navíc vždy s klimatizací ■ v blízkosti za poplatek
vodní sporty na pláži (půjčovna kajaků, škola potápění, jízda
na vodních lyžích) ■ ačkoliv ubytování v kempu, tak vzhledem
k lokalitě ekonomicky náročnější v nejvyšší sezóně
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty či středy ve vybraných termínech

FRANCIE

CAMPING KALLISTE

OBSAH 4

1

*
SLEVA
1. 1.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 150 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

KORSIKA

do 150 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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FRANCIE
OBSAH 4

2

RESIDENCE ODALYS ACQUA BELLA

upřesnění: komplex několika patrových řadových vilek u dlouhé
písečné pláže (dříve pod názvem Acqua Linda et Acqua Bella, nyní
rozlišeno podle stáří jednotlivých vilek v rámci stejného residenčního
komplexu)
poloha / pláž: Costa Verde / Poggio-Mezzana, pláž / písečná
s pozvolným vstupem do moře - 50 m, Bastia - 37 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu,
restaurace / bar (od 30.05. do 30.09), sluneční terasa, dětské hřiště,
5x týdně animační programy pro děti od 4 do 11 let (od 02.07.
do 27.08.), nepravidelné sportovní animační programy pro dospělé
(od 02.07. do 27.08.), vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán),
pračka*, sušička*, minimarket - 100 m

♣♣♣

sport a relaxace: venkovní bazén 15 x 7 m s lehátky a dětským
bazénkem, venkovní bazén 90 m² s lehátky a dětským
bazénkem (v provozu od 18.06. do 10.09. dle klimatických
podmínek), multifunkční sportovní hřiště, venkovní dráha pro
petanque; v blízkosti centrum vodních sportů - půjčovna kajaků*,
paddleboardů* a windsurfů* (zdarma od 02.07. do 27.08.)
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
typu „šuplík“ pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou či sprchou,
terasa; některé apartmány jsou dvoupodlažní
■ trilo 6 - 46 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem typu „šuplík“ pro 2 osoby, sociální zařízení
s vanou či sprchou, terasa; některé apartmány jsou dvoupodlažní
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV*, mikrovlnná trouba,
myčka
výhody a nevýhody: ■ patrové vilky kousek od typického
korsického městečka Poggio-Mezzana ■ dlouhá písečná pláž
jen pár kroků od residence ■ na místě možnost dokoupení
polopenze ve výborné restauraci s výhledem na moře ■ vhodné
pro rodiny s dětmi, ale taktéž vynikající výchozí bod pro ty, kteří
chtějí poznávat krásy Korsiky ■ možnost zapůjčení vybavení pro
vodní sporty zdarma v období letních prázdnin ■ oproti sesterské
residenci Acqua Linda novější vybavení ■ chybějící wi-fi připojení
v apartmánech, ale na recepci zdarma ■ ve vysoké sezóně brzy
vyprodáno
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

*
SLEVA
5. 3.

1
15 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 549 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

NE

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz

KORSIKA

50 m

284
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upřesnění: zrekonstruované, jednoduše zařízené řadové vilky
s apartmány typu mono 4 jsou umístěné v rozlehlé zahradě
50 m od pláže; v nově vystavěných dvoupodlažních budovách
ve vzdálenější části zahrady do 150 m od pláže, jsou pak umístěny
apartmány typu bilo a trilo
poloha: Costa Verde / Santa Lucia di Moriani, pláž / písečná
s pozvolným vstupem do moře - do 150 m, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu, pizzerie
a bar s restaurací na pláži (od 07.05. do 10.09.), malé dětské hřiště,
vyhrazené parkoviště, pračka*, sušička*
sport a relaxace: venkovní bazén 8 x 6 m s lehátky, plážový servis*
(1 slunečník a 2 lehátka; pouze od 07.05. do 10.09.); dále pronájem
vodních skútrů*, lodí*, katamaránů* a windsurfů*
popis apartmánů: ■ mono 4 - 30 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti
1,5 běžného lůžka (140 cm), manželská postel v rámci ne zcela
uzavřeného 2. podlaží apartmánu, malé sociální zařízení se sprchou,
malá terasa s posezením
■ bilo 4 - 42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti
1,5 běžného lůžka, sociální zařízení se sprchou či vanou, terasa
či balkon

♣♣♣

■ trilo 6 - 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby velikosti
1,5 běžného lůžka, sociální zařízení se sprchou či vanou, terasa
či balkon
■ trilo 8 - 80 m² - přízemí: 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, neuzavřené patro v rámci obývacího pokoje
s 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou;
balkon či terasa; 1. patro: ložnice s manželskou postelí
a neuzavřené sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost apartmánů: klimatizace (jen v obývacím pokoji), TV,
mikrovlnná trouba, kávovar, fén, rychlovarná konvice, myčka nádobí,
topinkovač
výhody a nevýhody: ■ rodinný residenční komplex přímo
u dlouhé písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
vhodným pro děti ■ v základní ceně i vstup do venkovního
bazénu ■ 15 nových, prostorných a nadstandardně vybavených
apartmánů dvou nejžádanějších typologií ■ možnost dokoupení
balíčku „Aparthotel“ za zvýhodněnou cenu, zahrnující
polopenzi, ložní a koupelnové prádlo, plážový servis
a závěrečný úklid ■ pláž patřící přímo ke komplexu, bar
i s obsluhou přímo na pláži ■ menší apartmány typu mono
po renovaci jednoduše, ale prakticky zařízeny ■ v blízkosti
za poplatek tenisové kurty a jízdy na koních ■ minimální vzdálenost
od nepříliš atraktivního centra
délka pobytu: týdenní pobyty s libovolným dnem nástupu či pevně
dané týdenní pobyty od / do soboty ve vybraných termínech

FRANCIE

RESIDENČNÍ KOMPLEX MAREA RESORT

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 1 777 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz

KORSIKA

do 150 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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RESIDENCE SOGNU DI RENA

upřesnění: komplex několika sousedících budov přímo u dlouhé
písečné pláže
poloha / pláž: San Nicolao / Moriani-Plage, pláž / písečná
s pozvolným vstupem do moře - do 50 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
zahrada s dětským hřištěm, vyhrazené parkoviště, pračka*
sport a relaxace: venkovní bazén 20 x 8 m s lehátky, venkovní
dětský bazének 8 x 5 m, stolní tenis

OBSAH 4

FRANCIE

4

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 typ A a typ B - 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa s posezením; typ B s orientací
do zahrady
■ trilo 6 typ A - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
s posezením
■ trilo 6 typ B - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
ve zvýšeném patře 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
s posezením
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ oblíbená a ověřená kapacita z předešlých
sezón ■ prostorné a komfortně zařízené klimatizované
apartmány přímo u písečné pláže ■ velký bazén postačující
na kapacitu residence i během nejvytíženějších termínů ■ 45 km
od Bastie, tedy bez dlouhého cestování po připlutí na ostrov
■ ideální lokalita pro dovolenou s dětmi ■ v blízkosti za poplatek
potápěčské centrum, jízda na vodních lyžích či tenisové kurty
■ ekonomicky zajímavá ubytovací kapacita nejen mimo hlavní
sezónu ■ chybějící wi-fi připojení v apartmánech, ale na recepci
zdarma
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*
SLEVA
4. 3.

1
15 % do
14. 4.
10 % do
4. 5.
1
o
5% d

REZERVUJTE IHNED

od 2 234 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz

KORSIKA

do 50 m

286
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upřesnění: mobilní domky a bungalovy v rámci rozsáhlého kempu
s širokou vybaveností rozkládajícího se podél dlouhé písečné pláže
poloha / pláž: Ghisonaccia, pláž / písečná s pozvolným vstupem
do moře - do 150 m, centrum - 4,8 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, venkovní
bar s občerstvením u pláže (od 02.07. do 27.08.), restaurace, bar
(od 15.05.) / wi-fi připojení k internetu, animační programy pro děti,
večerní animační programy pro dospělé, dětské hřiště, TV místnost,
videohry, vyhrazené parkoviště, vyhrazená parkovací místa, pračka*,
sušička*, minimarket, obchod s pečivem, mini ZOO; v blízkosti
supermarket SPAR (1 km)
sport a relaxace: velký vyhřívaný venkovní bazén nepravidelného
tvaru s lehátky# (od 01.07. do 31.08. vstup pouze osobám starším
16 let), vyhřívaný venkovní bazén 25 x 15 m s lehátky#, 3 tobogány#,
dětský bazén s atrakcemi#, relaxační centrum (masáže*, kosmetické
služby*, kadeřník*), finská sauna*#, vířivka*#, venkovní dráha
pro petanque, stolní tenis, biliár, tenisový kurt, plážový volejbal,
multifunkční sportovní hřiště, pronájem lodí*; služby označené #
mohou využívat děti mladší 12 let jen v doprovodu dospělé osoby
popis apartmánů: ■ mobilhome 4 - 20 m² - 1 menší ložnice
s manželskou postelí (140 x 190 cm), 1 menší ložnice se
2 samostatnými lůžky (70 x 190 cm), obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem, sociální zařízení se sprchou, menší terasa
s posezením (12 m²)

♣♣♣♣

■ mobilhome 6 - 25 m² - 1 menší ložnice s manželskou postelí
(140 x 200 cm), 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky
(80 x 190 cm), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem (130 x 190 cm) pro 2 osoby do 15 let, sociální zařízení se
sprchou, menší terasa s posezením (12 m²)
■ bungalov 4 - 31 m² - 1 menší ložnice s manželskou postelí
(140 x 190 cm), 1 menší ložnice s palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a pohovkou, sociální zařízení se sprchou,
menší terasa s posezením (10 m²)
■ bungalov 5 - 31 m² - 1 menší ložnice s manželskou postelí
(140 x 190 cm), 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky
(70 x 190 cm), obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 1 osobu do 15 let (130 x 190 cm), sociální zařízení
s vanou, menší terasa s posezením (15 m²)
vybavenost apartmánů: klimatizace, wi-fi připojení k internetu*,
mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ oblíbený a velmi dobře vybavený kemp
přímo u dlouhé písečné pláže ■ ideální místo pro dovolenou
s dětmi vzhledem k širokému zázemí kempu a perfektnímu přístupu
k moři - součástí kempu je i mini ZOO ■ nová aquazóna s bazénem,
3 tobogány a bazénkem pro nejmenší návštěvníky ■ na místě
možnost dokoupení polopenze ■ jednodušeji, ale prakticky vybavené
mobilní domky a bungalovy a navíc vždy s klimatizací ■ v blízkosti
za poplatek půjčovna šlapadel a kajaků, lanové centrum či projížďky
na koních ■ ačkoliv ubytování v kempu, tak vzhledem k nabízeným
službám a lokalitě ekonomicky náročnější v nejvyšší sezóně
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí a pevně dané
týdenní pobyty od / do soboty či středy ve vybraných termínech

FRANCIE

CAMPING MARINA D’ERBA ROSSA

OBSAH 4

5

*
SLEVA
1. 1.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 065 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

KORSIKA

do 150 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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FRANCIE
OBSAH 4

6

RESIDENČNÍ KOMPLEX MARINA CORSA

upřesnění: apartmány jsou umístěny v přízemí, v patře
či dvoupodlažních podkrovních bytech a to v samostatných dvou
či třípodlažních vilkách umístěných v zahradě ležící přímo u menší
říčky mezi písečnou pláží a komplexem
poloha / pláž: Ghisonaccia, pláž / dlouhá písečná s převážně
pozvolným vstupem do moře - 50 až 150 m, centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce, malý snack bar s TV / wi-fi připojení
k internetu, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán), pračka*,
sušička*; v blízkosti pak supermarket, restaurace, bar, lékárna
popis apartmánů: ■ studio 2/3 - 27 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“), kabina s palandou pro 2 osoby do 12 let, sociální
zařízení se sprchou, zpravidla balkon, terasa či předzahrádka

♣♣

/ ♣♣♣

■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
(možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon, terasa
či předzahrádka
■ trilo 6 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon, terasa či předzahrádka
■ quadrilo 8 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s 2 samostatnými lůžky, 1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky
či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), 2x sociální zařízení se
sprchou, balkon, terasa či předzahrádka
■ poznámka - rozkládací gauče pro 2 osoby mohou být i o velikosti
1,5 běžného lůžka, některé apartmány jsou dvoupodlažní, taktéž
rozloha jednotlivých apartmánů stejné typologie není identická
(v popisu vždy nejmenší rozměr)
vybavenost apartmánů: mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ rozlehlý residenční komplex umožňující
ubytování i opravdu velkým skupinám ■ vhodné jak pro rodiny
s dětmi, tak i pro mladé a to i s ohledem možnosti provozování
různých vodních sportů v blízkosti komplexu ■ ideální výchozí
místo pro výlety na jih ostrova na nejkrásnější pláže Korsiky
i pro výlety do hor ■ k dlouhé písečné pláži po můstku přes
říčku s rákosím ■ chybějící malý supermarket přímo v komplexu
■ jednodušší styl ubytování plně odpovídající ekonomické náročnosti
■ v případě skupinových poptávek nemožnost garantování
apartmánů v bezprostřední blízkosti
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí a pevně dané
týdenní pobyty od / do neděle ve vybraných termínech

REZERVUJTE IHNED

od 1 295 Kč / os. / 7 nocí
NE

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

KORSIKA

do 150 m
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♣♣♣

upřesnění: komplex řadových a samostatně stojících přízemních
klimatizovaných domků obklopených typickou středomořskou zelení
poloha / pláž: Favone - pláž / dlouhá písečná s převážně
pozvolným vstupem do moře - 400 m, centrum - 500 m,
Solenzara - 10 km, Porto-Vecchio - 30 km
vybavenost a služby: recepce, vyhrazené parkovací stání (1 místo /
apartmán), pračka*, sušička*
sport a relaxace: menší venkovní bazén nepravidelného tvaru
s lehátky

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 m² - ložnice s 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, terasa
s posezením
■ bilo 5 - 37 m² - ložnice s 2 samostatnými lůžky či palandou
a jedním samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení s vanou, terasa s posezením
■ trilo 6 - 37 m² - ložnice s manželskou postelí, ložnice
s 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
sociální zařízení se sprchou, terasa s posezením
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, mikrovlnka, myčka
výhody a nevýhody: ■ zajímavé cenové podmínky vzhledem
k umístění ve velmi poptávané jihovýchodní části ostrova
■ interiéry domků po nedávné rekonstrukci ■ pouhých 5 minut
chůze na hlavní pláž ve Favone ■ ideální poloha pro výlety
na nejvyhledávanější pláže kolem Porto-Vecchia a zároveň
i do hor přes Solenzaru k oblíbeným říčním kaskádám
Polischellu a Purcaraccia ■ slabší vybavenost a zázemí residence
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

FRANCIE

RESIDENCE LISA MARIA

OBSAH 4

7

*
SLEVA
4. 2.

1
15 % do
14. 3.
10 % do
14. 4.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 664 Kč / os. / 7 nocí
ANO

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

KORSIKA

400 m
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FRANCIE
OBSAH 4

8

RESIDENČNÍ KOMPLEX MARINA DI PINARELLO

upřesnění: apartmány jsou umístěny v jedno či dvoupodlažních
vilkách rozmístěných na rozlehlém pozemku s bujnou
středomořskou vegetací
poloha / pláž: Pinarello / Porto Vecchio, pláž / menší písečná
s oblázky a skalisky ležící v malém zálivu - 500 m, centrum - 5 km
vybavenost a služby: recepce (jen ve vypsaných hodinách),
venkovní koutek s grilem, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán),
wi-fi připojení k internetu (pouze u bazénu), pračka*, sušička*;
v blízkosti pak supermarket, restaurace, bary
sport a relaxace: bazén s terasou a lehátky (v provozu od 01.06.
do 30.09., dle meteorologických podmínek), venkovní dráha pro
petanque; v blízkosti pak pronájem lodí* či windsurfů*
popis apartmánů: ■ bilo 2 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj, sociální zařízení se sprchou, balkon, terasa
či předzahrádka
■ bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, balkon, terasa či předzahrádka
■ trilo 6 typ A - 36 až 46 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon, terasa či předzahrádka

♣♣♣

■ trilo 6 typ B - 36 až 46 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2 x sociální zařízení se
sprchou, balkon, terasa či předzahrádka
■ quadrilo 8 - 57 až 70 m² - 2 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky (možno spojit), obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
2x sociální zařízení se sprchou, balkon, terasa či předzahrádka
■ poznámka - rozkládací gauče pro 2 osoby mohou být i o velikosti
1,5 běžného lůžka, některé apartmány jsou dvoupodlažní, taktéž
rozloha jednotlivých apartmánů stejné typologie není identická
vybavenost apartmánů: klimatizace, mikrovlnka, topinkovač,
kávovar (event. na vyžádání na recepci, jen do vyčerpání zásob)
výhody a nevýhody: ■ nově všechny typologie s klimatizací
a bez paland ■ rozsáhlý residenční komplex ležící v jedné
z nejkrásnějších oblastí Korsiky a to v blízkosti nejvyhledávanějších
pláží oblasti Santa Lucia di Porto Vecchio ■ vhodné pro ty, kteří chtějí
prožít svou dovolenou v klidném prostředí a přesto v dosahu
hlavních turistických lákadel starobylých korsických městeček
■ možnost umístění i větších skupin ač nelze přislíbit ubytování
v bezprostřední blízkosti ■ k moři po malé pěšině skrz areál
residence ■ vyšší, vzhledem k poptávce a lokalitě však zcela logická
cena ■ jednodušší a starší vybavení apartmánů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí a pevně dané
týdenní pobyty od / do neděle ve vybraných termínech

REZERVUJTE IHNED

od 2 090 Kč / os. / 7 nocí
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poloha / pláž: Tiuccia, pláž / písčito-skalnatá s pozvolným vstupem
do moře - 350 m, centrum - 250 m
vybavenost a služby: restaurace, pizzerie, vyhrazené parkoviště;
v blízkosti též další restaurace, malý supermarket
sport a relaxace: v blízkosti potápěčské centrum*
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby o velikosti 1,5 běžného lůžka,
sociální zařízení se sprchou, balkon

■ trilo 6 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí či palandou, obývací pokoj s částečně
odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
o velikosti 1,5 běžného lůžka, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ nově povlečení, ručníky, závěrečný
úklid a všechny spotřeby energií v základní ceně ■ ubytování
v blízkosti menší písčito-skalnaté pláže a zároveň kousek do centra
střediska ■ rozlehlá písečná pláž jen 2 km od residence a další
krásné pláže v blízkosti ■ pro tuto oblast vynikající cenové relace
■ všechny balkony orientované do zahrady, apartmány ve vyšším
patře s výhledem na moře ■ kapacita i pro větší skupiny
■ možnost polopenze v rodinné restauraci přímo u residence
■ jednoduché, částečně renovované a účelné zařízení apartmánů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí a pevně dané
týdenní pobyty od / do neděle ve vybraných termínech

FRANCIE

RESIDENCE I DELFINI

OBSAH 4

9
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RESIDENCE ODALYS HAMEAUX DE CAPRA SCORSA

upřesnění: komplex sousedících patrových vilek
poloha / pláž: Losari, pláž ú písečná s pozvolným vstupem do moře 600 m, malá obchodní zóna - 450 m, L’Ile-Rousse - 8 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, 5x týdně
animační programy pro děti od 4 do 11 let (od 02.07. do 27.08.),
vyhrazené parkoviště (1 místo / apartmán), pračka*
sport a relaxace: venkovní bazén s lehátky (od 14.05. do 30.09.),
multifunkční sportovní hřiště, minigolf

OBSAH 4

FRANCIE

10

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 5 - 35 až 43 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí (140 cm), obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“)
a rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu (80 cm), sociální
zařízení s vanou, terasa či předzahrádka s posezením; většina
apartmánů v patře
■ trilo 8 - 57 až 75 m² - 1 ložnice s manželskou postelí (140 cm),
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“)
a 2 rozkládacími křesly na lůžko pro 1 osobu (80 cm), sociální
zařízení s vanou, terasa s posezením; apartmány se nacházejí
v přízemí
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV*, mikrovlnka s grilem,
kávovar, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ prostorné klimatizované apartmány
v patrových vilkách v klidné lokalitě ■ jen 600 m od krásné
pláže Losari ■ v blízkosti za poplatek projížďky na koních či jízda
na vodních lyžích ■ ideální i pro větší kolektivy ■ příjezd z Bastie
možný severní trasou - pouze 1,5 hod. ■ možnost menšího nákupu
cca 400 m od residence, více pak až v L’Ile-Rousse ■ chybějící wi-fi
připojení v apartmánech, ale na recepci zdarma
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

*
SLEVA
5. 3.

1
15 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 718 Kč / os. / 7 nocí
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upřesnění: komplex patrových domků sdružených do několika
samostatných bloků
poloha / pláž: Losari, pláž / písečná s pozvolným vstupem do moře 800 m, malá obchodní zóna - 450 m, L’Île-Rousse - 8 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
dětské hřiště, 5x týdně animační programy pro děti od 4 do 11 let
(od 02.07. do 27.08.), vyhrazené parkoviště (1 místo / apt.), pračka*
sport a relaxace: venkovní bazén 22 x 10 m s lehátky (od 14.05.
do 30.09.), venkovní dětský bazének 5 x 5 m, minigolf, multifunkční
sportovní hřiště, venkovní dráha pro petanque

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 33 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, terasa
s posezením
■ trilo 6 - 42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení s vanou, terasa s posezením
■ poznámka - většina apartmánů je patrových
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV*, mikrovlnka s grilem,
myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ ideální místo pro klidnou dovolenou bez
rušného mumraje v letovisku ■ prostorné a komfortně zařízené
klimatizované apartmány nedaleko krásné dlouhé písečné pláže
Losari ■ příjezd z Bastie po dobré silnici trvající pouze 1,5 hod.
■ bazén do poloviny června a od poloviny září vyhřívaný
■ cenově zajímavé pobyty v červnu a září, pro cestovatele
ideální ■ možnost menšího nákupu cca 400 m od residence,
v blízkosti projížďky na koních či jízda na vodních lyžích, více pak
až v L’Île-Rousse ■ chybějící wi-fi připojení v apartmánech, ale
na recepci zdarma ■ pro někoho až moc „odříznutá“ lokalita
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ostatní
termíny na vyžádání

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS VILLAS DE BEL GODERE

OBSAH 4

11
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FRANCIE
OBSAH 4

12

CLUB RESORT BELAMBRA GOLFE DE LOZARI

upřesnění: komplex několika přízemních či patrových domků
v borovicovém háji, hlavní budova s restaurací, zázemí pro animační
programy; resort se rozprostírá podél dlouhé písečné pláže
poloha / pláž: Losari, pláž / písečná s pozvoným vstupem do moře do 300 m, malá obchodní zóna - 200 m, L’Ile-Rousse - 8 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu*,
restaurace / bar s terasou a výhledem na moře, tématická
restaurace s terasou u bazénu (po - pá), bar u bazénu (od 26.06.
do 28.08.), výtah, úschovna zavazadel, služba hlídání dětí*, klub
s animačním programem pro děti od 3 do 5 let a od 6 do 10 let
(v FJ a AJ od 02.07. do 03.09.), animační programy pro dospělé
(od 02.07. do 03.09., až 24 aktivit denně, z toho 10 sportovních),
nepravidelné večerní animace pro dospělé (od 02.07. do 03.09.),
vyhrazené parkoviště, pračka*, sušička*

★★★

sport a relaxace: venkovní vyhřívaný bazén 450 m² a dětský
bazén s lehátky, vodní sporty na pláži (půjčovna kajaků a šlapadel*,
windsurfing*, jízda na vodních lyžích*), 2 venkovní osvětlené
tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal, venkovní dráha pro
petanque, stolní tenis, biliár*, stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených předkrmů, 3 až 4 hlavních
jídel, příloh, salátů, čerstvého ovoce, dezertů a sýrů, voda, červené
a růžové víno v ceně; speciální nabídka formou bufetu pro děti
od 0 do 2 let
popis pokojů: ■ Confort 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou, balkon; umístění v hlavní budově
■ Confort 3/4/5 - 30 až 35 m² - 1 pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky (možnost spojení v manželskou postel),
1 pokoj s palandou a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
se sprchou, soukromá či sdílená terasa s posezením; umístění
v přízemních či patrových domcích

*
SLEVA8. 2.

o2
20 % d
o 28. 2.
d
%
15
28. 2.
o
d
5%
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■ Privilege 3/4/5 - 30 m² - 1 pokoj se 2 samostatnými lůžky
(možnost spojení v manželskou postel), 1 pokoj s palandou
a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou, soukromá
či sdílená terasa s posezením (při umístění v přízemních
či patrových domcích) či balkon (při umístění v hlavní budově)
■ VIP 3/4/5/6 - 30 až 35 m² - 1 pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky (možnost spojení v manželskou postel),
1 pokoj s palandou a 1 samostatným lůžkem či 1 pokoj se
2 palandami, sociální zařízení se sprchou, soukromá terasa
s posezením a výhledem na moře; umístění v přízemních
či patrových domcích
vybavenost pokojů: klimatizace (kromě Confort 2 a Confort 3/4/5),
TV, wi-fi připojení k internetu* (jen pro VIP P3/4/5/6), trezor, nápojová
lednička
výhody a nevýhody: ■ oblíbený kvalitně vybavený klubový
resort s širokým zázemím (i pro aktivní dovolenou) ■ skvělá poloha
u dlouhé písečné pláže s pozvolným vstupem do moře ■ ideální
i pro rodinné pobyty i s malými dětmi - animace, zázemí
u bazénu, blízkost pláže, bez aut ■ jen 1,5 hod. jízdy od Bastie
severní trasou s možností zastávky v malebném zálivu Saint-Florent
■ vyšší cena plně odpovídající poptávce v dané lokalitě ■ připojení
přes wi-fi bohužel za poplatek kromě VIP pokojů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ŠPANĚLSKO
OBSAH 4

ŠPANĚLSKO
rozloha ➤ 504 782 km²
obyvatelstvo ➤ 48 958 000
národnostní složení ➤ 74 % Španělé, 17 % Katalánci,
7 % Galicijci, 2 % Baskové; dále Rumuni, Maročané, Britové aj.
náboženství ➤ 76 % katolíci, 20 % bez vyznání,
1,5 % protestanti, 2 % muslimové, 0,5 % ostatní
úřední jazyk ➤ španělština (kastilština); regionálně také
katalánština, baskičtina, galicijština a valencijština
hlavní město ➤ Madrid - 3,2 mil. obyvatel
další velká města ➤ Barcelona - 1,6 mil. obyvatel,
Valencia - 0,8 mil., Sevilla - 0,7 mil., Zaragoza - 0,7 mil.
státní zřízení ➤ království
král ➤ od 19. 6. 2014 Felipe VI., syn Juana Carlose I. de Borbón,
jenž vládnul od pádu diktatury v roce 1975
vláda ➤ od 7. června 2018 vláda socialistů v čele s premiérem
P. Sánchezem
administrativně-správní členění ➤ 17 autonomních oblastí 52 provincií (47 na Iberském poloostrově, 1 na Baleárských
ostrovech, 2 na Kanárských ostrovech a 2 enklávy Ceuta
a Melilla na marockém pobřeží, které mají statut autonomních
měst)
měna ➤ Euro
HDP na hlavu za rok 2020 ➤ 24 230 €
další ➤ člen EU od roku 1986, člen NATO od roku 1982

Velvyslanectví ČR: Embajada de la República Checa, Avda.
Pío XII 22-24, Madrid, tel.: +34 91 3531880
Honorární konzulát / Konzulární jednatelství ČR:
Muntaner 263, 1C, 08021 Barcelona, tel.: +34 93 2413236

ÚVODEM

ÚVODEM

ZEMĚ NA HOUPAČCE DĚJIN
Španělské království, rozkládající se na větší části Pyrenejského (též
Iberského) poloostrova, patří mezi největší evropské země, avšak
kvůli nehostinným přírodním podmínkám centrálních oblastí patří
v západní Evropě k zemím s nejnižší hustotou osídlení. Španělsko
prošlo obrovskými dějinnými zvraty, při nichž bývalo nejmocnějším
státem na světě, ale ocitalo se i na samém dně. V šeru dávnověku
zde bývala jedna z kolébek evropské civilizace reprezentovaná
například proslulými jeskynními malbami v kantábrijské jeskyni
Altamira. Pozdější iberské osídlení vystřídali Římané, s jejichž
památkami se dodnes v hojné míře setkáváme na řadě míst.
Po vyvrácení římského impéria Vandaly a Vizigóty sem pronikli
Arabové, kteří žili ve vzácné harmonii s původními obyvateli,
a jejichž vyspělá kultura zanechala zejména v Andalusii nejcennější
islámské památky v rámci celé Evropy. Křesťanské znovudobývání
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území (neboli reconquista) trvalo od roku 711 a vyvrcholilo
ve slavném roce 1492 za „katolických králů“ Isabely Kastilské
a Ferdinanda Aragonského, kdy se nejen po staletích země opět
spojila, ale zároveň Kolumbovou zásluhou pronikla do Ameriky.
V následujících staletích, až do vymření této větve dynastie v roce
1700, pak habsburští vládci Španělska vytvořili říši, „nad kterou
slunce nezapadá“, sahající od většiny území celé Ameriky přes
Holandsko až na Filipíny. Poklady naloupené v koloniích dodnes
můžete obdivovat v přezdobených renesančních a barokních
chrámech i zámcích po celé zemi. V novověku se nemoderní
katolické Španělsko začalo propadat do stále hlubší krize, která
vyvrcholila občanskou válkou po vyhlášení republiky v roce 1931.
Vítězně z ní vzešel generál Francisco Franco, který zemi ovládal jako
jeden z posledních západoevropských diktátorů v dějinách až do své
smrti v roce 1975.

V KRÁLOVSTVÍ TEMPERAMENTU A VÁŠNĚ
Temperamentní španělské obyvatelstvo je k cizincům nadmíru
přátelské a nutno dodat, že i poměrně dobře jazykově vybavené.
Nechte se tedy oslovit i Vy zemí Dona Quijota, El Cida, zemí
velkých dobyvatelů a objevitelů, zemí paelly, sangrie, flamenca
a corridy, zemí Vélasqueze, Goyi, Picassa, Dalího, Miróa či Gaudího,
zemí fotbalu i letní olympiády v roce 1992 i zemí s nádherným
a bohatým jazykem, která je, byť hluboce tradiční a svébytná,
také nadmíru moderní, dynamická a hlavně navzdory všem
aktuálním ekonomickým i politickým trampotám spontánně veselá
a pohostinná.

SANTANDER

OVIEDO
LA CORUÑA

ŠPANĚLSKO

NEBÝVALÁ PŘÍRODNÍ ROZMANITOST A PŘÁTELSKÉ CENY
Příroda Španělska je charakterizována suchým a teplým podnebím
na jihu a v centrálních hornatých oblastech, a naopak chladným
a deštivým u Atlantiku na severu. V zemi nalezneme vysoké
hory, sopky i nesmírné množství památek, ale hlavním důvodem,
proč Španělsko patří mezi nejnavštěvovanější evropské země,
je především teplé klima a moře na středomořském pobřeží
či na souostrovích Baleárském a Kanárském. Letní sezóna je zde
nebývale dlouhá a i v zimě je zde tak přívětivé klima, že se sem
na toto období stěhují mnozí důchodci ze studené severní a západní
Evropy. Přispívá k tomu i na západoevropské poměry nízká cenová
hladina, mnohdy srovnatelná s Českou republikou.

OBSAH 4

Poté se Španělsko začlenilo do evropských demokratických struktur
a stalo se jedním z nejrychleji rostoucích lídrů evropské ekonomiky.
„Nešpanělské“ regiony Baskicko a Katalánsko byly obdařeny
širokou autonomií a pomáhaly lvím podílem centrální vládě táhnout
strmý ekonomický růst živený zejména realitním boomem.
Poslední roky se sice nesou ve znamení vnitropolitických zmatků
a častých předčasných voleb, nutno však dodat, že tyto nemají
a nebudou mít vliv na turistický ruch, a to ani v Katalánsku
zmítaném separatistickými vášněmi. Návštěvníci, kteří do tohoto
bohatého a turisticky atraktivního regionu každoročně míří ze
zahraničí v počtu cca 18 miliónů, nic nezaznamenají.
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ŠPANĚLSKO

TOSSA DE MAR
PERPIGNAN 120 km
ANDORRA
270 km

F
E

135 km
MONTSERRAT

30 km
TOSSA
GIRONA
DE MAR
10 km
LLORET
DE
MAR
21 km
MALGRAT DE MAR
BLANES 16 km

TERRASSA
105 km

OBSAH 4

VALENCIE
ALICANTE

SANTA SUSANNA
25 km
BARCELONA 85 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.660 km, Brno 1.860 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan,
La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, dálniční sjezd č. 9
Lloret, Tossa de Mar
MOŘE A PLÁŽE
Moře je v Tossa de Mar výjimečně čisté, což jen potvrzuje již tradiční
ocenění evropskou modrou vlajkou za čistotu pláží. Po většinu roku
je zde moře klidné. Dominantní městskou pláží je největší Platja
Gran s kompletním turistickým plážovým servisem, hrubším pískem
a pozvolným vstupem do vody. Na okrajích města se nacházejí
menší pláže jako Es Codolar, překrásně posazená mezi skalami.
BENEFITY
Tossa de Mar nejmalebnější lokalitou pobřeží Costa Brava
krásná čistá písečná pláž, průzračné moře vhodné k potápění
■ ideální rodinné středisko pro pohodovou dovolenou
■ dva tisíce let pestré historie odrážející se v podobě městečka
■ úzké křivolaké uličky s kamennými domy lákající k procházkám
■ několik vyhlídek s pohledy na úchvatné scenérie mořské hladiny
■ návštěva majáku s expozicí o historii lokality
■ krásný kostel San Vicente s magickou sochou Cristo del Silencio
■ městské muzeum s antickými vykopávkami a obrazy
Marca Chagalla
■ každoroční srpnový Mezinárodní hudební festival
■

TOSSA DE MAR

■
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Velké množství menších zálivů a ostrůvků vytváří výtečné podmínky
pro potápění a šnorchlování.
Centrální pláž Platja Gran je vybavena bary i restauracemi,
sprchami, dětskými koutky i dalším zázemím, menší pláže v okolí
vesměs tento servis postrádají, dopřávají však návštěvníkům o to
více pocitů intimity a prázdninové romantiky.

upřesnění: dvě hotelové budovy umístěné vedle sebe přes ulici
poloha / pláž: Tossa de Mar, pláž / písečná, široká - 200 m,
centrum - 250 m
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu*/ lobby,
bar, restaurace, společenská místnost s TV, internetový koutek*,
animace pro děti i dospělé, prádelna*
sport a relaxace: bazén s lehátky a slunečníky, vířivka, dětské
hřiště, videohry*, biliár*

★★★★

stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bohatý mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí a až 2 samostatnými lůžky či s 2 samostatnými lůžky
o velikosti 1,5 běžného lůžka, sociální zařízení, balkon nebo
francouzské okno
vybavenost pokojů: TV sat., klimatizace, telefon, trezor*, fén,
nápojová lednice*, wi-fi připojení k internetu*
výhody a nevýhody: ■ příjemný hotel rodinného typu jen pár kroků
od pláže ■ přátelská atmosféra a ochotný personál ■ rozmanitá
a chutná kuchyně, možnost doobjednání all inclusive programu
za velmi vstřícné ceny ■ ideální pro strávení rodinné dovolené
■ pokoje jsou nabízeny bez rozlišení budovy
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též týdenní pobyty s libovolným dnem příjezdu

ŠPANĚLSKO

HOTEL TOSSA BEACH / CENTER

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 7 190 Kč / os. / 7 nocí

2

ANO

AI

NE

www.nev-dama.cz

PŘÍPLATEK

HOTEL DON JUAN TOSSA

★★★★

poloha / pláž: pláž / písčitá široká s převažujícím pozvolným
vstupem do moře - 200 m, centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce / bar / lobby s TV sat., bar,
restaurace, kavárna, 2 x výtah, společenská místnost s TV, místnost
pro úschovu zavazadel, bohatá animace pro děti i dospělé, dětský
koutek, wi-fi připojení k internetu, směnárna, vyhrazené parkovací
stání*, garážové stání*, wi-fi připojení k internetu, internet point
sport a relaxace: bazén s lehátky, dětský bazének, tenisové kurty,
stolní tenis*, kulečník*, solarium*

stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ oběd - bohatý mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
■ večeře - bohatý mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 3. a 4. lůžkem formou
přistýlky, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor*
výhody a nevýhody: ■ dobře zavedená ubytovací kapacita
■ kvalitní hotel nedaleko pláže i historického centra ■ široká
nabídka nadstandardních služeb s možností doobjednání stravování
all inclusive ■ hotel vhodný pro všechny věkové kategorie
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 4 nocí s libovolným dnem příjezdu

SLEVA
0. 4.

3
15 % do
30. 5.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 7 280 Kč / os. / 7 nocí
200 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

FB

NE

ZDARMA

ZDARMA

INFO

TOSSA DE MAR

200 m
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LLORET DE MAR
PERPIGNAN 130 km
ANDORRA
260 km

F
E

BARCELONA

GIRONA 40 km
LLORET DE MAR

11 km
120 km
MALGRAT DE MAR
BLANES 6 km
MONTSERRAT
SANTA SUSANNA
TERRASSA
15 km
BARCELONA 75 km
95 km

OBSAH 4

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

VALENCIE
ALICANTE

Praha 1.650 km, Brno 1.850 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan,
La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, dálniční sjezd č. 9
Lloret, Lloret de Mar
MOŘE A PLÁŽE
Moře je v této oblasti díky převážně skalnatému podloží velmi
čisté a po většinu roku i poměrně klidné. Až na výjimky v několika
místech skalnatého pobřeží převládá celkem pozvolný vstup
do vody. 9 km dlouhé pobřeží je poměrně členité, tvořené 5 hlavními
středně velkými plážemi, které od sebe oddělují skalnaté výběžky.
Všechny pláže jsou písčité, písek je ve větší míře hrubší, pouze
u vstupu do vody je jemný. Šíře pláží dosahuje 40 až 70 m, jejich
délka je 250 až 700 m. Většina z nich je vybavena sprchami a WC,
BENEFITY
jasně největší rekreační středisko na pobřeží Costa Brava
zejména díky převážně skalnatému podloží velmi čisté moře
■ členité pobřeží, přesto převládající pozvolný vstup do vody
■ několik krásných písečných pláží oceněných modrou vlajkou
■ tisíciletá historie řadící Lloret mezi nejstarší katalánská města
■ cenné kostely, římské hrobky, středověké hrady i honosné vily
■ slavnosti, koncerty, ohňostroje a přehršel zábavy pro každého
■ zcela kompletní infrastruktura pro všechny kategorie turistů
■ oblíbené letovisko mladých se skvělými možnostmi
sportovního vyžití
■ velmi příznivá poloha pro zkoumání pamětihodností Katalánska
■

LLORET DE MAR

■

300
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nad bezpečností koupání bdí členové pobřežní hlídky a zdravotní
personál, v blízkosti pláží se nachází bary a restauranty. Mezi
nejvyhledávanější bezesporu patří hlavní pláž Platja de Lloret a druhá
největší pláž Fenals. Malé pláže se nacházejí především u skalních
vyvýšenin. Plážový servis si lze v řadě míst pronajmout za poplatek.
Některé z větších pláží mají vyhrazená místa pro volejbal a další
plážové sporty. Pláže jsou udržované, každý den uklizené, 4 hlavní
pláže jsou oceněny modrou vlajkou za čistotu a kvalitu údržby.

★★★★

poloha / pláž: Lloret de Mar, pláž / písečná, široká - 10 m,
centrum - 500 m, přímo na počátku promenády
vybavenost a služby: recepce / bar / lobby s TV sat., restaurace,
bar, kavárna, výtah, společenská místnost, místnost pro úschovu
zavazadel, wi-fi připojení k internetu, směnárna; v sesterském
hotelu Rosamar Garden Resort**** (100 m) vyhrazené parkoviště*,
pravidelné animační programy pro děti i dospělé, garážové stání*

sport a relaxace: menší bazén situovaný na terase hotelu, jacuzzi
s výhledem na moře, posilovna, sauna a pára (vstup od 18 let),
nabídka hotelu Rosamar Garden Resort**** SPA centrum*
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bohatý mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon nebo francouzské
okno; 3. lůžko formou přistýlky; max. obsazenost 2 dospělí a 1 dítě
do 12 let
■ Standard 2/3 balkon M - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon s výhledem
na moře; 3. lůžko formou přistýlky
■ Family 2+2 balkon M - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon s výhledem
na moře; 3. a 4. lůžko formou přistýlky; max. i min. obsazenost
2 dospělí a 2 děti do 12 let
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor*, fén, minibar*
výhody a nevýhody: ■ nedávno velmi nákladně zrenovovaný
hotel ■ naprosto unikátní poloha u pláže a přimo na počátku
promenády ■ moderní a dobře vybavené pokoje ■ menší hotel
s omezenou lůžkovou kapacitou
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 4 nocí s libovolným dnem příjezdu

ŠPANĚLSKO

HOTEL ROSAMAR MARITIM

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

1

od 6 490 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

INFO
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HOTEL SURF MAR

★★★★

poloha / pláž: pláž / písčitá s převažujícím pozvolný vstupem
do moře - 30 m, centrum - 1,7 km
vybavenost a služby: recepce / bar / lobby s TV sat., restaurace,
výtah, dětský koutek, velký vyhrazený prostor pro animační
programy pro děti i dospělé, vyhrazené parkoviště*, internet point*,
wi-fi připojení k internetu*

OBSAH 4

ŠPANĚLSKO

2

sport a relaxace: velký bazén umístěný v rozlehlé a velmi dobře
udržované zahradě, zdarma lehátka u bazénu, vířivka, dětský bazén,
dětské hřiště, bar u bazénu, plocha na aerobik, zumbu a animační
programy, dětské prolézačky, houpačky, pískoviště, minigolf*,
tenisové kurty*, stolní tenis*
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bohatý mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 3+1 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon zpravidla
s bočním výhledem na moře; možnost až 2 přistýlek, maximální
obsazenost 3 dospělí a 1 dítě do 13 let
■ Standard 2 balkon - pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení, balkon zpravidla s bočním výhledem na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, fén, trezor*, mini
bar*, wi-fi připojení k internetu*
výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel s velmi příjemnou
atmosférou ■ pěkné, moderní interiéry po částečné renovaci
■ skvělá poloha v první linii u pláže ■ dítě na 3. lůžku zdarma
■ umístění v klidné části jinak rušného městečka Lloret de Mar
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 3 nocí s libovolným dnem příjezdu

LEVA

S
28. 2.
10 % do
30. 4.
8 % do

REZERVUJTE IHNED

od 7 560 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB

INFO

PŘÍPLATEK

ANO

INFO

ANO

www.nev-dama.cz

LLORET DE MAR

30 m

302

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★★

upřesnění: 2 budovy umístěné přes ulici, v jedné z nich restaurace
poloha / pláž: Lloret de Mar, pláž / písečná - 450 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar, restaurace, kavárna,
bar u bazénu, sluneční terasa, společenská místnost s TV, výtah,
mini club, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol, garáže*
(nutná rezervace)
sport a relaxace: 2 bazény s lehátky, dětský bazének, posilovna*,
biliár*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - mezinárodní bufet; nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Stanard 1/2/3 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 1 či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon;
3. lůžko zpravidla formou pevného lůžka
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor*, fén, nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ pěkný kompletně zrenovovaný hotel v pěší
vzdálenosti od pláže umístěný v relativně klidnější části města
■ široká nabídka služeb včetně bazénu, výběru restaurací,
animačních programů pro děti (v cizích jazycích) či živé hudby
■ příjemné prostředí, kvalitní a profesionální servis za velmi
rozumné ceny ■ pohodlná dostupnost centra letoviska
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 3 nocí s libovolným dnem příjezdu

SLEVA
1. 3.

3
10 % do

ŠPANĚLSKO

HOTEL MARÍA DEL MAR

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

1

od 6 370 Kč / os. / 7 nocí

4

ANO

FB

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

RESIDENCE ALEGRIA BOLERO PARK

poloha: Lloret de Mar, pláž / široká, písečná - 350 m,
centrum - 300 m
vybavenost a služby: recepce, bar, bar u bazénu, pub s hudebním
programem, společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, dětský
koutek, úschovna zavazadel, 2x výtah, garážové stání*, minimarket,
kadeřnictví*, prádelna*
sport a relaxace: velký bazén s vířivkou a lehátky, dětský bazének,
zahrada s dětským hřištěm, minigolf*, kulečník*
stravování: možnost dokoupení snídaní podávaných v baru
u bazénu

INFO

www.nev-dama.cz

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem možno i typ šuplík pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor*, mikrovlnná trouba, toustovač
výhody a nevýhody: ■ jedna z nejoblíbenějších rezidencí
v dané lokalitě letos nově znovu v naší nabídce ■ ubytování
v krásné rozlehlé zahradě s bazénem ■ vzhledem ke kategorii
nadstandardní vybavenost apartmánů ■ výhodná cenová nabídka
především v okrajových částech sezóny ■ možnost dokoupení
snídaní ■ rušnější prostředí v hlavní sezóně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 7 390 Kč / os. / 7 nocí
350 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

ZDARMA

LLORET DE MAR

450 m
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ŠPANĚLSKO

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR
ANDORRA
240 km

F
E
45 km
GIRONA
LLORET DE MAR

3 km
85 km
MALGRAT DE MAR
MONTSERRAT
TERRASSA
80 km

BARCELONA
TARRAGONA
MADRID

BLANES 9 km

VALENCIE

SANTA SUSANNA

ALICANTE

PINEDA DE MAR 5 km
BARCELONA 55 km

TARRAGONA 160 km
SALOU 170 km

OBSAH 4

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.660 km, Brno 1.860 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan,
La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, dálniční sjezd Santa
Susanna - Pineda, Santa Susanna / Malgrat de Mar

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

MOŘE A PLÁŽE

304

Pro část pobřeží nazývanou Costa del Maresme jsou oproti Costa
Bravě typické široké pláže s jemnějším pískem a s poněkud
pozvolnějším vstupem do moře. V oblasti Malgrat - Santa
Susanna - Pineda dosahuje souvislá pláž délky celkem cca 8 km
(5 km úsek Malgrat - S. Susanna, 3 km Pineda). Je lemována
vzrostlými palmami, centrální pláže jsou každodenně upravovány,
jsou vybavené sprchami, nad jejich bezpečností bdí členové
pobřežních hlídek a zdravotní služby. Plážový servis za poplatek je
dostupný v místech velkých hotelů, když cena za pronájem lehátek
BENEFITY
Malgrat de Mar jako živé centrum pobřeží Costa del Maresme
Santa Susanna jasně nejmodernějším střediskem této oblasti
■ dlouhá písčitá pláž vhodná i pro rodiny s malými dětmi
■ lákavé starobylé centrum Malgratu de Mar s památkami
a křivolakými uličkami
■ centrem denní i noční zábavy tepající pobřežní promenáda
■ pestrý výběr obchodů, kaváren, nočních klubů a restaurací
■ poloha na úpatí hor chránící pobřeží před nepřízní počasí
■ hotely nacházející se v bezprostřední blízkosti pláže
■ nesmírně široká škála výletů do bližšího i vzdálenějšího okolí
■ velmi dobré spojení s Barcelonou přímo železnicí i dálnicí
■
■
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a slunečníku je okolo 18 € / den. Velmi dobře udržovaná písčitá pláž
je vhodná i pro rodiny s malými dětmi a všechny věkové kategorie
zde naleznou širokou škálu vodních sportů a rozmanitých atrakcí.
Jsou zde též k dispozici bary, restaurace, sportoviště a dětská
hřiště. Místní moře je čisté, u břehu však může být zkaleno zvířeným
jemným pískem. Moře je většinou klidné, vstup do něj je relativně
pozvolný a bezpečný pro všechny věkové kategorie i neplavce, jsou
zde však i místa se stupňovitějším přístupem. V moři nežijí žádní
nebezpeční živočichové.

poloha / pláž: Santa Susanna, pláž / písečná široká - 10 m,
centrum - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV sat. / bar, restaurace,
pool bar, wi-fi připojení k internetu*, společenská místnost, zahrada,
dětský koutek, bohaté animační programy pro děti i dospělé,
2x výtah, miniklub (v provozu od června do září)

sport a relaxace: bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazének,
posilovna, sauna*, solárium*, stolní tenis*
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bohatého mezinárodního bufetu, nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí a až 2 samostatnými lůžky či se 2 samostatnými lůžky
o velikosti 1,5 běžného lůžka, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu*, trezor*, fén
výhody a nevýhody: ■ naprosto skvělá poloha přímo na pláži
■ velmi hezký hotel vhodný pro všechny věkové kategorie
■ dobře zavedený hotel i na českém trhu ■ pro svou oblíbenost
často brzy vyprodáno
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 3 nocí s libovolným dnem příjezdu

REZERVUJTE IHNED

od 7 210 Kč / os. / 7 nocí
10 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB

NE

PŘÍPLATEK

INFO
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ŠPANĚLSKO

★★★★

OBSAH 4

HOTEL CAPRICI

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

1
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HOTEL ROYAL SUN

★★★★

poloha / pláž: Santa Susanna, pláž / písečná široká - 10 m,
centrum - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV sat. / bar, restaurace,
pool bar, wi-fi připojení k internetu, společenská místnost, animační
programy pro děti i dospělé, výtah

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

OBSAH 4

ŠPANĚLSKO

2

306

sport a relaxace: bazén s lehátky a slunečníky, plážová lehátka
u moře*, dětský bazének, stolní tenis*, biliard*
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bohatého mezinárodního bufetu, nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí a případně 1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, fén, trezor*,
nápojová lednička*, wi-fi připojení k internetu*
výhody a nevýhody: ■ ideální pozice přímo u pláže a v samém
centru letoviska ■ vzhledem k lokalitě velmi vstřícné ceny včetně
nabídky dítě zdarma až do 14 let ■ chutná kuchyně s možností
dokoupení obědů či programu all inclusive ■ rušnější prostředí
velkého hotelu ■ starší ale udržované vybavení interiérů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 3 nocí s libovolným dnem příjezdu

REZERVUJTE IHNED

2

od 6 300 Kč / os. / 7 nocí
10 m

ANO

HB

NE

ZDARMA
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PŘÍPLATEK
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★★

upřesnění: hotel určený pouze pro dospělé, min. věk 16 let
poloha / pláž: Malgrat de Mar, široká písečná pláž - 10 m, Malgrat
centrum - 400 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar, restaurace, společenská
místnost s TV sat., výtah, zahrada, sluneční terasa, internet point*,
wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: bazén s lehátky a slunečníky, bar u bazénu,
posilovna, stolní tenis, za poplatek též biliard*, minigolf*

stravování: ■ all inclusive - snídaně, obědy, večeře formou
mezinárodního bufetu včetně nápojů; místní alkoholické
a nealkoholické nápoje mezi 10.00 a 23.00 hod., ostatní
importované nápoje za poplatek; snack bar a pool bar s lehkým
občerstvením od 10.00 do 18.30 hod.
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí a případně 1 či 2 samostatnými lůžky či se 4 samostatnými
lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2/3/4 balkon M - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon s výhledem
na moře; možnost 2 přistýlek
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor*
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha přímo na pláži ■ velmi
hezký před několika lety zrekonstruovaný hotel s komplexním
zázemím včetně plážového baru ■ prostorné, prakticky vybavené
pokoje ■ rozmanitá a chutná mezinárodní kuchyně ■ větší
vzdálenost od centra městečka
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 3 nocí s libovolným dnem příjezdu

ŠPANĚLSKO

HOTEL AMARAIGUA

OBSAH 4

3

SLEVA

REZERVUJTE IHNED

od 7 770 Kč / os. / 7 nocí
10 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

28. 2.
15 % do
31. 3.
10 % do
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HOTEL RIVIERA

★★★★

poloha / pláž: Santa Susanna, pláž / písečná široká - 100 m,
centrum - 0 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, restaurace, pool bar,
společenská místnost s TV sat., dětský koutek, animační programy
pro děti i dospělé, diskotéka, živá hudba, vyhrazené parkoviště*,
wi-fi připojení k internetu

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

OBSAH 4

ŠPANĚLSKO

4

308

sport a relaxace: 2 bazény s lehátky a slunečníky, dětský bazének,
sauna*, posilovna*, vířivka*, biliár*, stolní tenis*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bohatého mezinárodního bufetu, nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou
postelí, či 2 samostatnými lůžky a případně 1 přistýlkou, či 2 lůžky
o velikosti 1,5 klasického lůžka, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2/3 balkon V - pokoj s manželskou postelí,
či 2 samostatnými lůžky a případně 1 přistýlkou, či 2 lůžky
o velikosti 1,5 klasického lůžka, sociální zařízení, balkon s výhledem
na bazén
■ Family 4 balkon - pokoj s 2 manželskými lůžky, či 2 lůžky o velikosti
1,5 klasického lůžka a 2 přistýlkami, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, fén, trezor*
výhody a nevýhody: ■ nedávno renovovaný hotel jen pár kroků
od pláže a přímo na promenádě ■ vstřícný personál a široká
nabídka služeb ■ vhodný pro všechny věkové kategorie
■ možnost dokoupení all inclusive ■ rušnější prostředí v hlavní
sezóně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 4 nocí s libovolným dnem příjezdu

REZERVUJTE IHNED

1

od 5 040 Kč / os. / 7 nocí
100 m

ANO
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ZDARMA
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ZDARMA
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

poloha / pláž: Santa Susanna, pláž / písečná široká - 100 m,
centrum - 0 m
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, plážový snack bar,
wi-fi připojení k internetu*, animační programy pro děti a dospělé
v cizích jazycích, výtah
sport a relaxace: bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazének,
billiard*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu; nápoje za poplatek
■ poznámka - za příplatek možnost doobjednat plnou penzi, all
inclusive s nealko nápoji, či all inclusive gold zahrnující alko nápoje

popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon či francouzské
okno, 3. a 4. lůžko formou přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, telefon, wi-fi připojení
k internetu*, trezor*
výhody a nevýhody: ■ hotel s atraktivní polohou přímo
na promenádě ■ komplexní nabídka stravování včetně
bohatého programu all inclusive gold ■ velmi výrazné slevy
při včasném objednání ■ dítě zdarma na 3. lůžku až do 13 let
(s výjimkou programu all inclusive) ■ spíše rušnější prostředí
v centru střediska
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 4 nocí s libovolným dnem příjezdu

REZERVUJTE IHNED

1

od 3 990 Kč / os. / 7 nocí
100 m

6

ANO

HB

NE

ZDARMA

PŘÍPLATEK

APARTMÁNY BON REPOS

www.nev-dama.cz

♣♣♣

poloha / pláž: Santa Susanna, pláž / písečná, široká - 10 m,
centrum - 150 m, kemp Bon Repos 300m
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, výtah, zahrada;
nabídka kempu Bon Repos - restaurace s terasou, bar / víceúčelová
hala s TV, animační programy, minimarket, prádelna*
sport a relaxace: bazén

popis apartmánů: ■ quadrilo 6/8 - 2 ložnice se 2 samostatnými
lůžky a 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkl. gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ oblíbená a již lety prověřená kapacita
se skvělou polohou přímo u pláže ■ umístěné v klidné oblasti
a současně nedaleko promenády ■ moderně vybavené apartmány
v dané oblasti spíše výjimečné typologie quadrilo až pro 8 osob
■ možnost využití zábavních a sportovních zařízení v 300 m
vzdáleném kempu Bon Repos ■ nedostatek typologií bilo či trilo
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 970 Kč / os. / 7 nocí
10 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

ZDARMA

ŠPANĚLSKO

★★★

OBSAH 4

HOTEL H-TOP SUMMER SUN

SANTA SUSANNA / MALGRAT DE MAR

5
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CALELLA
ANDORRA
240 km

F
E
45 km
GIRONA

LLORET DE MAR
3 km
9 km
85 km
MALGRAT DE MAR
BLANES
MONTSERRAT
SANTA SUSANNA
CALLELA
TERRASSA
80 km
BARCELONA 55 km

OBSAH 4

VALENCIE
ALICANTE

TARRAGONA 160 km
SALOU 170 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.660 km, Brno 1.860 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan,
La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, dálniční sjezd Calella,
Calella
MOŘE A PLÁŽE
Pro tuto část pobřeží Costa Maresme jsou typické poměrně široké
pláže se žlutým hrubozrnným pískem a se stupňovitým vstupem
do moře. Na rozdíl od sousedních letovisek se na konci pláže
v Calelle objevují i skaliska, mezi nimiž se skrývá několik zátočin.
Jedna z nich je vyhledávána vyznavači naturismu. V oblasti Calella
dosahuje pláž délky zhruba 3 km, hlavní úseky pláže se jmenují
Platja Gran, Garbi a Les Roques. Jsou lemovány železniční tratí
vedoucí do Barcelony, pod tratí vede řada podchodů. Centrální
část pláže je každodenně upravována a je vybavena sprchami,
BENEFITY
jedno z nejpůvabnějších městeček pobřeží Costa del Maresme
velmi dlouhá a široká písčitá pláž s několika zátočinami
■ přepestrá paleta sportů a zábavy dostupných u zdejšího moře
■ lákavé starobylé centrum Calelly s křivolakými uličkami
■ živé letovisko, s množstvím restaurací, nočních klubů a diskoték
■ doporučena návštěva místního tržiště proslulého svými
krásnými karafiáty
■ poloha na úpatí hor chránící pobřeží před nepřízní počasí
■ největší festival tradičního katalánského tance sardana
■ nesmírně široká škála výletů do bližšího i vzdálenějšího okolí
■ velmi dobré spojení s Barcelonou přímo železnicí i dálnicí
■

CALELLA

■

310

BARCELONA
TARRAGONA
MADRID
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bezpečnost návštěvníků střeží pobřežní hlídky a zdravotní služba.
Plážový servis za poplatek je dostupný v místech velkých hotelů.
Jsou zde rovněž k dispozici bary, restaurace, nejrůznější sportoviště
a dětská hřiště.
Místní moře i pláže jsou čisté, mohou se pochlubit evropskou
modrou vlajkou za čistotu. U břehu může být voda již při mírném
větru způsobujícím vlny zkalena zvířeným pískem. Vstup do moře je
vesměs stupňovitý, pozor si zde tedy musí dát slabší plavci. V moři
zde nežijí žádní nebezpeční živočichové.

★★★★S

upřesnění: hotel pouze pro dospělé, minimální věk 16 let
poloha / pláž: Calella, pláž široká písečná - 150 m, centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce, bar, kavárna, restaurace, wi-fi
připojení k internetu*, úschovna zavazadel, vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: venkovní bazén s lehátky, wellness*, sauna*

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bohatý mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2 balkon M - pokoj s manželskou postelí
typu king size, sociální zařízení, balkon s výhledem na moře; pokoje
po rekonstrukci
■ Standard 2/3 balkon - pokoj s 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení, balkon; 3. lůžko zpravidla formou přistýlky
■ Standard 2/3 balkon V - pokoj s 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení, balkon s výhledem na bazén; 3. lůžko formou přistýlky
■ Superior 2 balkon - pokoj s manželskou postelí typu king size,
sociální zařízení, balkon; pokoje po rekonstrukci
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu*, trezor*, fén, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ luxusní hotel s širokým zázemím
a profesionálním přístupem ■ kvalitní služby, poutavé interiéry
ve stylu Titanicu ■ výrazná nabídka first minute ■ ideální
prostředí pro páry, ubytování pouze pro dospělé od 16 let
■ na vyžádání možnost all inclisive či all inclusive gold s bohatou
nabídkou alkoholických nápojů
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, na vyžádání pobyty od 4 nocí s libovolným dnem
příjezdu; speciální nabídka sleva 10 % pro pobyty od 7 nocí

ŠPANĚLSKO

HOTEL AMAIKA

OBSAH 4

1

SLEVA

o 31. 1.
35 % d
o 28. 2.
30 % d
o 31. 3.
d
%
5
2

REZERVUJTE IHNED

od 10 090 Kč / os. / 7 nocí
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150 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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HOTEL GHT MARITIM

★★★★

poloha / pláž: Calella, pláž široká písečná - 50 m, centrum - 400 m
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, wi-fi připojení
k internetu, společenská místnost, animační programy v cizích
jazycích, dětský klub v cizích jazycích, výtah, vyhrazené parkoviště
či garáže*, úschovna zavazadel
sport a relaxace: venkovní bazén s dětskou částí s lehátky
a slunečníky, sluneční terasa na střeše s vířivkou a lehátky,
vnitřní bazén, dětské hřiště, posilovna, wellness (vstup pro osoby
od 16 let) - sauna, vířivka, masáže*

OBSAH 4

ŠPANĚLSKO

2

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bohatý mezinárodní bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Stanard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení, francouzské okno či balkon;
3. lůžko zpravidla formou přistýlky či rozkládacího křesla
■ Standard 2/3 balkon M - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon s výhledem
na moře; 3. lůžko zpravidla formou přistýlky či rozkládacího křesla
■ Family 4 - 2 propojené pokoje s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla francouzské
okno či balkon; 3. a 4. lůžko zpravidla formou přistýlky, maximální
obsazenost pouze 2 dospělí a 2 děti do 12 let či 3 dospělí a 1 dítě
do 12 let
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor*, fén, lednička* (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha v první linii u pláže
■ po proběhlé rekonstrukci navýšení kategorie na 4* ■ krásná
terasa na střeše s vířivkou a výhledem na moře ■ častá
vyprodanost ve vysoké sezóně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 3 nocí s libovolným dnem příjezdu

SLEVA

12. 3.
12 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 5 790 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

CALELLA

50 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha / pláž: Calella, pláž široká písečná - 40 m, centrum - 200 m
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, wi-fi připojení
k internetu, animační programy v cizích jazycích, zdarma parkování
na pláži, úschovna zavazadel
sport a relaxace: sluneční terasa na střeše s lehátky, vířivkou,
malým dětským bazénem a bazénem pro dospělé
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bohatého mezinárodního bufetu; nápoje
za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon jen u některých
pokojů / francouzské okno; 3. lůžko zpravidla formou přistýlky
■ Premium 2 Silver M - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, s výhledem na moře,
balkon jen u některých pokojů / francouzské okno, lednička,
kávovar, plážové osušky
■ Premium 2 Golden - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení, balkon / terasa s výhledem do města nebo
na hory, lednička, kávovar, plážové osušky
■ Premium 2 Golden M - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon / terasa
s výhledem na moře, lednička, kávovar, plážové osušky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, trezor*, lednička* u P2/3 (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ hotel v první linii u pláže ■ blízko centra
města ■ krásná terasa na střeše s bazénem a výhledem na moře
■ jedinečné pokoje Golden s velkou terasou a výhledem
na moře ■ častá vyprodanost ve vysoké sezóně ■ hotel nemá
vlastní parkovací možnosti ■ čtyřlůžkové pokoje na vyžádání
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ŠPANĚLSKO

HOTEL ESPANYA

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

1

od 6 490 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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HOTEL MONT ROSA

★★★

poloha / pláž: Calella, pláž / písečná široká - 50 m, centrum - 500 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar, restaurace, společenská
místnost s TV sat., wi-fi připojení k internetu*, výtah, parkovací stání*
sport a relaxace: bazén s lehátky a dětskou částí
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 1 či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, 3. a 4. lůžko formou
přistýlky

■ Standard 2/3/4 M balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, 3. a 4. lůžko formou
přistýlky, balkon s výhledem na moře
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, trezor*
výhody a nevýhody: ■ perfektní poloha přímo na promenádě
v těsné blízkosti široké písečné pláže ■ vynikající cenové
podmínky a to i v průběhu hlavní sezóny ■ v okolí rozmanité
možnosti dalšího vyžití, zábavní podniky, restaurace, obchody
či galerie ■ hotel v rušnějším prostředí s jednodušším vybavením
ideální pro spíše nenáročné klienty
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

OBSAH 4

ŠPANĚLSKO

4

REZERVUJTE IHNED

od 4 990 Kč / os. / 7 nocí
ANO

HB

NE

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz
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50 m

314

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha / pláž: Calella, pláž široká písečná - 250 m, centrum - 350 m
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, wi-fi připojení
k internetu, společenská místnost, animační programy v cizích
jazycích, výtah, vyhrazené parkoviště*, úschovna zavazadel
sport a relaxace: bazén s dětskou částí s lehátky a slunečníky,
půjčovna jízdních kol*, šipky*, biliár*, dětské hřiště
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bohatého mezinárodního bufetu; nápoje
za poplatek

popis pokojů: pokoj s jedním lůžkem, sociální zařízení
■ Standard 2/3/4 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon, 3. a 4. lůžko
zpravidla formou přistýlky; dospělá osoba na 4. lůžku na ověření
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor*
výhody a nevýhody: ■ v centru města a zároveň kousek od pláže
■ vlakové spojení do Barcelony v blízkosti ■ bezbariérový přístup
■ vstřícné cenové podmínky a až 1 dítě do 13 let zdarma
i v hlavní sezóně ■ střídmost a jednodušší vybavení vhodné spíše
pro nenáročné
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 3 nocí s libovolným dnem příjezdu

*
SLEVA
1. 3.

3
10 % do

ŠPANĚLSKO

HOTEL BON REPOS

OBSAH 4

5

REZERVUJTE IHNED

1

od 5 550 Kč / os. / 7 nocí

6

ANO

HB

NE

ZDARMA

APARTMÁNY NEPTUNO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

★★★

upřesnění: apartmány jsou součástí hotelového komplexu
s veškerými službami
poloha / pláž: Calella, pláž / písečná široká - 300 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, výtah, dětský
koutek, wi-fi připojení, animační programy v cizích jazycích,
trezor*, vyhrazené parkoviště* a garáže* (rezervace nutná předem)
sport a relaxace: 2 bazény, venkovní vířivka, sauna*, posilovna,
půjčovna jízdních kol, úschovna jízdních kol, biliár*
popis apartmánů: ■ studio 2 - obývací pokoj s menším
kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení;
za příplatek možno s balkonem

■ bilo 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby šířky 135 cm, ložnice s manželskou postelí
či 2 lůžky, sociální zařízení; za příplatek možno s balkonem
■ trilo 6 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkl. gaučem pro
2 osoby šířky 135 cm, 2 ložnice s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení; za příplatek možno s balkonem
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV, wi-fi připojení k internetu,
topinkovač, kávovar, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ apartmánové ubytování s hotelovými
službami ■ vzhledem k dané lokalitě velmi příznivé ceny ■ kousek
od centra i pláže ■ možnost dokoupení stravování ■ moderně
a prakticky vybavené apartmány
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 12 790 Kč / os. / 7 nocí
300 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

ZDARMA

CALELLA

250 m
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ŠPANĚLSKO

PEÑÍSCOLA
75 km
MORELLA

30 km
ALCOCÉBER
50 km OROPESA
500 km
MADRID

TARRAGONA 130 km
VINAROS 20 km
BENICARLO 6 km

BENICÀSSIM 60 km
CASTELLÓN 75 km
120 km
SAGUNTO

OBSAH 4

TARRAGONA
MADRID
VALENCIE
ALICANTE

VALENCIE 145 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.930 km, Brno 2.130 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan,
La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, Tarragona, dálnice A7
směr Valencia, dálniční sjezd Peñíscola, Peñíscola
MOŘE A PLÁŽE
Místní moře je čisté, u břehu však může být zkaleno zvířeným
pískem. Po převážnou většinu roku je i celkem klidné. Pláže jsou
zde historickým centrem Peñíscoly rozděleny na dvě charakterově
zcela odlišné části. 6 kilometrů na sever, až po letovisko Benicarlo,
se táhne místy až 100 metrů široká písčitá pláž tvořená jak pískem
jemným, zpravidla v pásu do 5 až 15 metrů od moře, tak i pískem
hrubozrnným v místech od moře vzdálenějších. Jemnější písek je
každoročně na pláže uměle navážen. Vstup do moře je pozvolný,
v místech terénními úpravami rozšířené pláže pak stupňovitý, není
tedy zcela ideální pro malé děti a neplavce. V moři nežijí žádní
nebezpeční živočichové.
BENEFITY
klenot pobřeží pomerančovníkového květu Costa del Azahar
velmi široké písčité pláže a maximální turistický komfort
■ barvitá historie městečka pod templářsko-papežským hradem
■ bohaté možnosti sportovního i společenského vyžití
■ pestrý noční život, restaurace, diskotéky, karaoke, lunapark
■ podél pláže vedoucí široká promenáda až do sousedního
letoviska Benicarlo
■ stálé teplé podnebí redukující riziko „propršené“ dovolené
■ lidové slavnosti zasvěcené Panně Marii Ermitaně, patronce
tohoto města
■ delta řeky Ebro, významné evropské zimoviště tažného ptactva
■

PEÑÍSCOLA

■
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Pláž je veřejná, přesto však denně udržovaná. Místy je osázena
palmami, k dispozici jsou sprchy se studenou vodou, hřiště pro
plážový volejbal i dětské atrakce v podobě houpaček, prolézaček
atd., použití vlastních slunečníků a lehátek není nikterak omezeno.
Na menší části pláží, zpravidla v blízkosti velkých hotelů, si lze
pronajmout plážový servis. Podél pláže vede široká promenáda
až do Benicarla. Pobřeží od historického centra Peñíscoly na jih je
členité a převážně skalnaté, pláže jsou zde malé, tvořené drobnými
oblázky. Peñíscola je také známa jako držitelka „modré vlajky“,
ocenění, které je každoročně udělováno mezinárodní neziskovou
organizací Nadace pro ekologickou výchovu (FEE) za čistotu pláží.

APARTMÁNY POMPEYA

♣♣♣♣

popis apartmánů: ■ trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s částečně
odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení, zpravidla terasa s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: TV*, trouba, mikrovlnka, wi-fi připojení
k internetu, pračka
výhody a nevýhody: ■ nové prostorné a velmi kvalitní apartmány
■ skvělá poloha těsně u pláže ■ centrum v dostupné pěší
vzdálenosti ■ vhodné pro všechny věkové kategorie ■ pouze jedna
typologie apartmánů ■ vyšší cenová relace jen podtrhuje výše
uvedené
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

OBSAH 4

poloha / pláž: Peníscola, pláž / široká písečná s pozvolným
vstupem do moře - 30 m, centrum - 900 m
vybavenost a služby: garáž*; parkování možné v přilehlých
uličkách někde i za poplatek
sport a relaxace: bazén vyhrazený pouze pro ubytované klienty
(v provozu dle aktuálního počasí převážně od června do září)

ŠPANĚLSKO

1

REZERVUJTE IHNED

od 2 465 Kč / os. / 7 nocí

2

ANO

BS

NE

ZDARMA

APARTMÁNY FORNER

www.nev-dama.cz

♣♣♣

poloha / pláž: Peñíscola, pláž / široká písečná s pozvolným
vstupem do moře - 50 m, centrum - 50 m
vybavenost a služby: parkování v podzemních garážích*
či v přilehlých uličkách
sport a relaxace: bazén 6 x 4 m (v atriu, v provozu dle aktuálního
počasí převážně od června do září)
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon vždy do atria

■ trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s částečně odděleným
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon vždy s výhledem na moře
vybavenost apartmánů: TV*, wi-fi připojení k internetu, trouba,
mikrovlnka, pračka
výhody a nevýhody: ■ prostorné apartmány poptávaných
typologií ■ skvělá poloha těsně u pláže ■ ačkoliv prakticky
v centru, nejedná se o rušné místo ■ vhodné pro všechny věkové
kategorie ■ menší bazén v atriu budovy zahrnut v základní ceně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 1 715 Kč / os. / 7 nocí
50 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB

INFO

ZDARMA

PEÑÍSCOLA

30 m
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RESIDENCE MERCURI

♣♣♣

poloha / pláž: písečná pláž - 650 m, Peñíscola / centrum - 700 m
vybavenost a služby: zahrada, parkovací stání
sport a relaxace: venkovní bazén (v provozu dle aktuálního počasí
převážně od června do září)

popis apartmánů: ■ trilo 6 - 2 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s částečně odděleným
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení s vanou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV*, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnná
trouba, pračka
výhody a nevýhody: ■ poklidné prostředí menší residence
na kopci obklopené zelení umístěné v residenční zóně ■ kvalitně
vybavené pohodlné a prostorné apartmány ■ příjemné zázemí
včetně bazénu ■ větší pěší vzdálenost v kopci od moře a centra
města
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

OBSAH 4

ŠPANĚLSKO

3

REZERVUJTE IHNED

od 1 830 Kč / os. / 7 nocí
650 m

4

ANO

BS

NE

APARTMÁNY MEDITERRANEO

PEÑÍSCOLA

upřesnění: soubor 2 obytných bloků
poloha: pláž - 20 až 250 m, Peñíscola / centrum - 3,5 km,
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkovací stání*
sport a relaxace: venkovní bazén (u jednoho bloku s dětským
bazénkem), tenisový kurt*

♣♣♣

popis apartmánů: ■ trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem typu šuplík pro 2 osoby, samostatná kuchyň, sociální
zařízení s vanou, balkon
vybavenost apartmánů: pračka, TV*
výhody a nevýhody: ■ apartmánový dům v blízkosti pláže
■ prostorné a příjemně vybavené apartmány ■ menší nevýhodou
větší vzdálenost od centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 1 800 Kč / os. / 7 nocí
do 250 m
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♣♣

upřesnění: soubor 3 obytných bloků se 4 či 5 samostatnými vchody
v každém z nich
poloha / pláž: Peñíscola, pláž / široká písečná - 50 až 250 m,
centrum - 3,5 km
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkoviště*; v rámci
přízemí apartmánového bloku nejbližšímu k moři jsou k dispozici též
restaurace, bary a obchody
sport a relaxace: bazénový komplex Penismar nabízející několik
bazénů pro děti i dospělé, malý tobogán a lehátka (v provozu dle
aktuálního počasí cca od půlky června do půlky září)

popis apartmánů: ■ mono 4 - obývací pokoj s částečně odděleným
kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a dalším
rozkládacím gaučem zpravidla typu „šuplík“ pro 2 osoby, sociální
zařízení s vanou, balkon
■ bilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s částečně
odděleným kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a dalším rozkládacím gaučem pro 2 osoby zpravidla typu „šuplík“,
sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV*, wi-fi připojení k internetu*, pračka
(v apartmánech bilo a trilo)
výhody a nevýhody: ■ vyjímečně prostorné apartmány typologie
mono ■ balkony s přímým či bočním výhledem na moře ■ vstup
do rozsáhlého bazénového komplexu již zahrnut v ceně ■ výhodná
cenová nabídka po celou sezonu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ŠPANĚLSKO

APARTMÁNY PENISMAR

OBSAH 4

5

REZERVUJTE IHNED

od 1 150 Kč / os. / 7 nocí

6

ANO

BS

NE

www.nev-dama.cz

PŘÍPLATEK

ŘADOVÉ VILKY PENISMAR

♣♣

upřesnění: soubor řadových vilek, kdy v každé z nich je 1 apartmán
v přízemí (možno i zvýšeném) a 1 apartmán v 1. patře
poloha / pláž: Peñíscola, pláž / široká písečná - 20 až 250 m,
centrum - 3,5 km
vybavenost a služby: 1 vyhrazené parkovací stání / apartmán
sport a relaxace: bazénový komplex Penismar nabízející několik
bazénů pro děti i dospělé,malý tobogán a lehátka (v provozu dle
aktuálního počasí cca od půlky června do půlky září)

popis apartmánů: ■ bilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s částečně odděleným
kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a dalším
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV*
výhody a nevýhody: ■ standardně vybavené apartmány
■ ubytování v klidné části Peníscoly ■ vstup do rozsáhlého
bazénového komplexu již zahrnut v ceně ■ doporučujeme pro
rodinnou dovolenou ■ již starší vybavení apartmánů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 1 380 Kč / os. / 7 nocí
do 250 m

ANO

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

NE

PEÑÍSCOLA

do 250 m

www.nev-dama.cz
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ŠPANĚLSKO

OROPESA
115 km
MORELLA

TARRAGONA 165 km
VINAROS 70 km
BENICARLO 55 km

25 km
ALCOCÉBER

TARRAGONA

OROPESA
450 km
MADRID

BENICÀSSIM 9 km
CASTELLÓN 22 km
70 km
SAGUNTO

OBSAH 4

MADRID
VALENCIE
ALICANTE

VALENCIE 100 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 2.000 km, Brno 2.200 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg,
Mulhouse, Besançon, Lyon, Orange, Montpellier, Perpignan,
La Jonquera, dálnice A7 směr Barcelona, Tarragona, dálnice A7
směr Valencia, dálniční sjezd Oropesa, Oropesa del Mar
MOŘE A PLÁŽE
Místní moře je čisté, u břehu však může být při nepříliš častých
větších vlnách zkaleno zvířeným pískem. Po většinu roku je i zcela
klidné a nežijí v něm žádní nebezpeční živočichové. Pláže jsou
povětšinou poměrně rozsáhlé, tvořené jemným pískem a pozvolna se
svažují do vody. Přístup je tedy snadný i pro malé děti a neplavce. Při
větších vlnách je třeba obezřetnosti při koupání okolo ostrých útesů.
První charakteristickou vlastností, která překvapí návštěvníka
Oropesy del Mar je rozmanitost jejího pobřeží. Na severu jsou
pláže Amplaries a Morro de Gos, ideální pro provozování vodních
BENEFITY
skvělá subtropická dovolená na pobřeží Costa del Azahar
průzračné moře, pláže s jemným pískem, ale i skály a zálivy
■ 2 pláže ideální pro malé děti i pro provozování vodních sportů
■ středověké památky městského centra s úzkými uličkami
■ nesčetná řada sportovních, kulturních i společenských aktivit
■ úchvatné fiesty pořádané na počest svátků místních patronů
■ bohatá nabídka barů, restaurací, diskoték a nočního života
■ atraktivní možnosti výletů do okolí včetně římských památek
■ lokální gastronomie jako fúze darů moře a místních zahrad
■

OROPESA

■
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BARCELONA

PEÑÍSCOLA 50 km
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sportů. Více k jihu se nachází La Concha (Mušle), skutečná perla
Středomoří, dlouhá 500 metrů, s čistou a klidnou vodou. Vedle ní je
moderní a živý sportovní přístav pro jachtaře. Dále se pobřeží mění
v divočejší a ustupuje krásné krajině se skalisky a malými zátokami
s borovicemi a středomořskou vegetací. Blízké pohoří Sierra de
Oropesa tvoří přirozenou hradbu, která chrání město před větrem
z vnitrozemí a zajišťuje mu mírné klima po celý rok.
Zdejší vody jsou velmi vhodné pro potápění a šnorchlování.
Z Oropesy si každý den můžete vyjet na výlet do přírodní rezervace
Columbretes, kde je možno provozovat i podmořský lov. Zdejší
průzračné vody jsou přirozeným výskytištěm podvodních živočichů.
Tento jedinečný ekosystém je v současnosti jedním z mála míst, kde
můžeme najít červený korál.
Většina pláží je veřejná, k dispozici jsou místy sprchy se studenou
vodou, hřiště pro plážový volejbal i dětské atrakce v podobě
houpaček, prolézaček atd., použití vlastních slunečníků a lehátek
není nikterak omezeno. Na menší části pláží si lze za poplatek
pronajmout plážový servis. Lze se zde přihlásit se do kurzů potápění,
půjčit si vodní šlapadla, skútry, kajaky, windsurfing či vodní lyže.
Oropesa je držitelkou „modré vlajky“, ocenění, které je každoročně
udělováno mezinárodní neziskovou organizací Nadace pro
ekologickou výchovu (FEE) za čistotu pláží.

★

poloha / pláž: Oropesa, pláž / písečná široká s velmi pozvolným
vstupem do moře - 150 m, centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV, wifi připojení
k internetu, restaurace, výtah; možnost parkovacího místa v okolí*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, 1 nápoj v ceně, ostatní
nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Standard 3/4 balkon - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem nebo 2 manželskými postelemi, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace*, wi-fi připojení k internetu, TV, fén,
nápojová lednice
výhody a nevýhody: ■ příjemný hotel rodinného typu ■ výhodná
poloha blízko pláže i centra ■ na českém trhu již dobře zavedená
ubytovací kapacita ■ kvalitní hotel dle našeho názoru odpovídající
spíše 2** ■ pokoje po rekonstrukci, menší paleta služeb
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
na vyžádání též pobyty od 4 nocí s libovolnými dny příjezdu

SLEVA

31. 1.
5 % do

ŠPANĚLSKO

HOTEL ANCLA

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 5 790 Kč / os. / 7 nocí
150 m

2

NE

HB+

NE

www.nev-dama.cz

ZDARMA

APARTMÁNOVÝ DŮM PLAYA PARADA

poloha / pláž: Oropesa, pláž / písečná La Concha - 150 m, pláž
Morro de Gos - 500 m, Oropesa / centrum - 100 m
vybavenost a služby: možnost parkovacího místa v okolí*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - mezinárodní bufet, 1 nápoj v ceně, ostatní za poplatek
■ pozn. - stravování je podáváno v restauraci Hotelu Ancla - cca 70 m
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s částečně odděleným
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení s vanou či sprchou, balkon

♣♣♣

■ trilo 6 - 2 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s částečně odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, soc. zařízení s vanou či sprchou, balkon
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV, wifi připojení k internetu*,
lednice, pračka
výhody a nevýhody: ■ kvalitní apartmány žádaných tipologií
v pohodlné vzdálenosti jen pár kroků od pláže ■ ubytování
v relativně klidné části města a současně nedaleko od centra
■ možnost objednat ubytování i samostatně bez stravy
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, na vyžádání
též týdenní pobyty s libovolnými dny příjezdu

SLEVA

REZERVUJTE IHNED

od 6 290 Kč / os. / 7 nocí
150 m

NE

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB+

INFO

PŘÍPLATEK

OROPESA

31. 1.
5 % do
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MAĎARSKO
OBSAH 4

MAĎARSKO
rozloha ➤ 93 036 km²
obyvatelstvo ➤ 9 712 887
národnostní složení ➤ Maďaři 98,6 %, ostatní 1,4 %
náboženství ➤ římskokatolická církev 51,0 %, reformovaná
církev 15,9 %, evangelická církev 3,0 %, pravoslavná
církev 0,2 %, řeckokatolická církev 2,5 %, judaismus 0,2 %;
ateisté 2,0 %, 27 % bez vyznání
úřední jazyk ➤ maďarština, jazyky nepočetných menšin
(Němci, Rumuni, Romové, Slováci)
hlavní město ➤ Budapest - 1,7 mil. obyvatel
další velká města ➤ Debrecen - 204 tis. obyvatel,
Miskolc - 162 tis. obyvatel, Szeged - 161 tis. obyvatel,
Pécs - 147 tis. obyvatel, Győr - 129 tis. obyvatel,
Nyíregyháza - 118 tis. obyvatel, Kecskemét - 111 tis. obyvatel,
Székesfehérvár - 99 tis. obyvatel, Szombathely - 78 tis. obyvatel
státní zřízení ➤ republika
prezident ➤ od 10. 5. 2012 János Áder
vláda ➤ premiér Viktor Orbán, předseda nejsilnější
parlamentní strany, pravicové Fidesz-MPSZ (od parlamentních
voleb 2010, resp. 2014, resp. 2018, předtím premiérem též
v letech 1998 - 2002)
administrativně-správní členění ➤ Maďarsko je rozděleno
na 19 žup a hlavní město Budapešť, které má zvláštní statut;
župy se dále dělí na okresy, kterých je celkem 168; významné
postavení také mají tzv. města s župním právem, kterých je
23; jedná se o města s větším počtem obyvatel, která mají
stejná nebo podobná práva jako župy, ve kterých se nachází

měna ➤ forint (1 HUF = 100 fillérů)
HDP na obyvatele za rok 2020 ➤ 12 672 €
další ➤ člen EU od roku 2004, člen NATO od roku 1999
Velvyslanectví ČR: Cseh Köztársaság Nagykövetsége,
Rózsa utca 61, 1064 Budapest, tel. +361/4625011
Konzulární oddělení velvyslanectví ČR Budapešť:
Rózsa utca 61, 1063 Budapest, tel. sekretariát +361/4625014,
vízový úsek - 4625025, 4625026, 4625027, 3521823,
konzul - 4625024

ÚVODEM

ÚVODEM

NAŠI STAŘÍ ZNÁMÍ A NEDÁVNÍ SOUSEDÉ
Maďarsko je nám blízká a důvěrně známá země, jež byla dlouho
součástí habsburské monarchie společně s námi, pak dlouho
naším sousedem, a nyní je tomu teprve 29 let, co s ním nesdílíme
společnou hranici. Maďarská revoluce, která vypukla 23. října
1956, je symbolem touhy po svobodě a nezávislosti nejen v Evropě,
ale i jinde ve světě. Jedním z hlavních pilířů naší středoevropské
sounáležitosti je právě naše společná historie, dalším jednotícím
pilířem jsou naše vynikající vztahy a úzká spolupráce v politické,
ekonomické a kulturní oblasti v současnosti. Neméně důležitou
roli hrají také tradičně velmi blízké vztahy mezi našimi občany.
Rozděluje nás snad jen značná jazyková diference, neboť
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maďarština jako nám zcela nesrozumitelný ugrofinský jazyk tvoří
výjimečnou enklávu v jinak převážně slovansko-germánskorománském středoevropském geografickém prostoru.
NA VLNĚ EKONOMICKÉHO RŮSTU
Maďarsko se před koronavirovou krizí chlubilo slušným
hospodářským růstem, i díky němu byl právě středoevropský region
nejrychleji se rozvíjejícím v rámci EU. Maďarská společnost viděla
budoucnost čím dál tím pozitivněji, hospodářství bylo stabilní,
platební bilance v plusu, schodek státního rozpočtu 1,6 procenta HDP,
míra nezaměstnanosti pod pět procent. Ratingové agentury zvýšily
hodnocení země jako uznání hospodářského výkonu Maďarska.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ A „MAĎARSKÉ MOŘE“ BALATON
Maďarsko je již tradičně známé službami poskytovanými na vysoké
úrovni a ve výborném poměru ceny a kvality, když největším
lákadlem jsou termální lázně, díky efektivitě přirozených léčebných
postupů, jež mají v zemi léčivých vod a termálních pramenů
dlouholetou tradici. Češi hrají podstatnou roli v cestovním ruchu
lázeňských měst, jako jsou například Bükfürdö, Sárvár, Zalakaros,
Szentgotthárd, Celldömölk nebo Hévíz. K oblíbeným destinacím pro
prodloužený víkend či poznávací zájezdy patří samozřejmě Budapešť
- perla na Dunaji a jediná lázeňská metropole světa. Pro letní
dovolenou, chcete-li se opravdu zahřát, je ideálním místem Balaton,
se středisky jako Tihany, Siófok, Alsóörs nebo Vonyarcvashegy.
Maďarské moře, jak se mu vzhledem k velikosti přezdívá, můžete
objet na kole a vyzkoušet si 200 km dlouhé cyklostezky, ale také
si tu vychutnat teplou koupel. Během léta se teplota vody pohybuje
mezi 26 až 28 °C. V Hévízu navštivte největší evropské termální
jezero s teplotou vody dosahuje až 35 °C.

MOSONMAGYARÓVÁR
MOSONMAGYAR
OSONMAGY
BÜKFÜRDŐ
BUDAPEST
SÁRVÁR
CELLDÖMÖLK
LL
BALATONFÜRED
TIHANY
SIOFOK
HÉVÍZ

MAĎARSKO
POBYT V GASTRONOMICKÉM NEBI
Země má skvělé podmínky pro aktivní venkovskou turistiku,
gastroturistiku a enoturistiku. Maďarsko má lepší klimatické
podmínky než ČR. Je tam tepleji a je to převážně rovina s úrodnou
půdou, po staletí tradičně zemědělskou oblastí. Mezi oblíbené
potraviny dovážené z Maďarska v současnosti patří vyhlášené
papričky, vodní melouny, česnek a rajská jablka. Mimořádná péče
o maso a specifické prostředí kolem řeky Tisza patří k faktorům,
které ovlivňují nenapodobitelnou chuť legendárního „uheráku“ Pick.
Tyto salámy se s úspěchem vyrábějí už od 19. století. I přes velkou
snahu se doposud žádnému jinému výrobci nepodařilo podobný
salám vyrobit ve stejné kvalitě a chuti. Jednou z nejlepších věcí,
které lze v Maďarsku najít, jsou husí a kachní foie gras. Ve východní
oblasti Tokaj, ale i severně od Balatonu díky vulkanické mineralitě
půd a ideálním klimatickým podmínkám prosperuje řada vinařství.
Nenechte si ujít návštěvu některé typické maďarské restaurace
s výborným jídlem, vínem a temperamentní hudbou - čardášem.

OBSAH 4

STRMĚ STOUPAJÍCÍ KŘIVKA PŘÍJEZDŮ ČESKÝCH TURISTŮ
Metropole Budapešť, jezero Balaton, lázeňská města Sárvár,
Bükfürdő, Hévíz, Zalakaros, Mosonmagyaróvár, Lenti, Tapolca,
Szentgotthárd nebo Celldömölk, to jsou některé z oblíbených cílů,
které vyhledávají čeští turisté v Maďarsku. Bezpečná a cenově
dostupná země je pro turisty stále přitažlivější. Podle údajů
Maďarského statistického úřadu bylo za rok zaregistrováno v
maďarských ubytovacích zařízeních téměř 30 mil. přenocování.
Maďarští a zahraniční hosté se o tento výsledek zasloužili poměrem
půl na půl. Čeští turisté jezdí do Maďarska rádi, a tak je i statistika
jejich návštěv vynikající. Česká republika je už čtvrtá v pořadí zemí,
odkud nejčastěji turisté do Maďarska přijíždějí. A Maďarsko je
deváté v pořadí zahraničních cílů Čechů.

EGER

BALATON

ÚVODEM

ZALAKAROS
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MAĎARSKO
OBSAH 4

LÁZNĚ

MOSONMAGYARÓVÁR
MOSONMAGYAR
OSONMAGY
BÜKFÜRDŐ
BUDAPEST
SÁRVÁR
CELLDÖMÖLK
LLLDÖMÖLK
BALATONFÜRED
TIHANY
SIOFOK
HÉVÍZ

EGER

BALATON

ZALAKAROS

BENEFITY
Maďarsko jako nejproslulejší lázeňská zóna celé Evropy včetně
jediné lázeňské metropole našeho kontinentu - Budapešti
■ předlouhá tradice využívání termálních pramenů sahající
až do antických dob
■ turisticky nejoblíbenější lázeňské destinace položeny pro nás
příznivě v západní části této země
■ Sárvár s hradem Nádasdy-vár, mimořádně příjemné
městečko bohaté na památky
■ v Bükfürdő a Zalakarosi skvělé podmínky pro pěší turistiku
i nenáročnou cyklistiku
■ populární lázně Hévíz u Balatonu s unikátním bioaktivním
termálním jezerem
■ Szentgotthárd, historické lázeňské městečko na hranicích
Rakouska a Slovinska
■ Celldömölk, městečko se známým mariánským poutním
kostelem obklopené působivou vulkanickou krajinou
■

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 540 km, Brno 340 km

Plzeň, Praha, Brno, Bratislava, Mosonmagyaróvár, Bükfürdő,
Sárvár, Szentgotthárd
nebo
Celldömölk, Hévíz, Zalakaros (sem jsou vztaženy udané vzdálenosti)

LÁZNĚ

LÁZNĚ

Maďarsko je pověstné svými termálními lázněmi jako málokterá
jiná země světa. A je tomu tak již od antických dob, zdejšími
prameny se prý léčili již římští císaři Traianus a Marcus Aurelius.
Právě staří Římané si nedokázali představit svůj život bez lázní:
A byli to Římané, kdo na území dnešního Maďarska založili provincii
Pannonia, když jejím centrem se stalo město Aquincum, dnes jediná
evropská lázeňská metropole Budapešť.
Maďaři, kteří do Evropy přišli pod vedením Arpáda až v roce 895
a usadili se v uherských nížinách, tradici lázeňství zdědili.
Představujeme Vám několik z nejznámějších lázní Maďarska.
Sárvár je příjemné městečko se 16 tis. obyvateli bohaté na kulturně
historické památky a turistické pozoruhodnosti. Hrad Nádasdy-vár
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byl přestavěn v renesanční zámek a stal se symbolem města.
Bükfürdő má rovinaté okolí ideální pro cyklisty, leží v blízkosti
rakouských hranic jen 340 km od Prahy.
Zalakaros se chlubí permanentně vylepšovaným lázeňským areálem
se 400 m tobogánů. Atrakcemi jsou krom samotných lázní i uměle
vystavěné termální jezero s ekobřeh a volnočasovým parkem.
V Hévízu, 10 km od Balatonu, je lákadlem největší evropské termální
jezero, léčivé bahno a pramen využívají zdejší hotely.
Szentgotthárd je lázeňské městečko s pěkným historickým centrem
poblíž hranic Rakouska a Slovinska. Celldömölk je mariánské poutní
místo ležící severně od Balatonu blízko Sárváru. 11tisícové lázeňské
městečko obklopují velmi zajímavé vrchy sopečného původu.

poloha: Budapešť, centrum - 15 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, 3 restaurace, panoramatická
terasa, zahrada s lehátky, dětské hřiště, konferenční středisko až pro
1 000 osob, mini klub, herna, karetní sál, animační programy pro děti
i dospělé, wi-fi připojení k internetu, výtah, parkoviště
sport a relaxace: exotické lázně a rozsáhlý aquapark s vnitřními
i venkovními prostory: kryté a venkovní bazény s lehátky, relaxační
zóna, kneippův chodník, zážitkový bazén, dětské bazény, vodní
atrakce; saunový svět: finská sauna, bio sauna, infrakabina, aroma
sauna, pára; tenis*, squash*, kosmetické služby*, masáže*, posilovna,
skupinové fitness programy, kulečník*, stolní fotbálek*, X-Box*, šipky*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bohatého bufetu s výběrem mezinárodní i lokální
kuchyně; nápoje za poplatek

★★★★

popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 27 m² - pokoj s manželským
lůžkem či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou přistýlky,
sociální zařízení; maximální obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě
do nedovršených 14 let
■ Junior Suite 2/3 - 43 m² - pokoj s manželským lůžkem
či 2 samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
sociální zařízení
■ Junior Suite Family 4 - 43 m² - pokoj s manželským lůžkem
či 2 samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení; maximální obsazenost 2 dospělé osoby a 2 děti
do nedovršených 14 let
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu, minibar*, župany, klimatizace
výhody a nevýhody: ■ moderní luxusní hotel s rozsáhlým
zázemím a komplexními službami umístěný v zeleni v klidné
části Budapešti ■ součástí hotelu jeden z největších krytých
aquaparků v Evropě s venkovními prostory, zahradou
či orientálními lázněmi nabízejícími ideální prostředí k relaxaci
těla i duše ■ vynikající lokální i zahraniční kuchyně, s příplatkem
možnost skutečných gastronomických zážitků v elegantních
hotelových à la carte restauracích ■ historické centrum města
Budapešti v dojezdovém dosahu a hotelový shuttle bus
do centra k dispozici v předem stanovených časech ■ velká
kapacita více než 300 pokojů a vysoká kvalita a variabilita
společenských prostor skýtající ideální podmínky i pro
ubytování velkých skupin či pracovních kolektivů ■ rušnější
prostředí rozsáhlého hotelového komplexu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

MAĎARSKO

HOTEL AQUAWORLD RESORT

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED
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MAĎARSKO
OBSAH 4

2

HOTEL CARAMELL PREMIUM RESORT

poloha: Bükfürdö, lázně Bük - 1,5 km, centrum - 200 m,
Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, kavárna, restaurace,
sluneční terasa s lehátky, společenská místnost, konferenční
místnost, wi-fi připojení k internetu, kadeřnictví, výtah, parkovací
stání*, dětské hřiště
sport a relaxace: krytý a venkovní bazén s lehátky, vířivka, sauna,
bio sauna, tapidarium, infrakabina, aroma sauna, pára, relaxační
koutek, kosmetické služby*, masáže*, posilovna, fitness program
dle sezóny, lanové centrum*, půjčovna jízdních kol*, bowling*, stolní
tenis*, badminton*; v ceně pobytu beauty voucher na některé služby
welness centra cca v hodnotě 10 € / plně platící os.

★★★★S

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ odpolední svačina - sladké pečivo
■ večeře - formou bufetu s výběrem mezinárodní i lokální kuchyně;
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon; 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky
■ Standard 1+1 balkon - pokoj s 1 či 2 lůžky, soc. zařízení, balkon
■ Premium 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon; 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky, pokoje
Premium se nacházejí v novém křídle
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, minibar*, župan
výhody a nevýhody: ■ moderní, luxusně vybavený hotel s vlastní
wellness zónou o rozloze 2 000 m² ■ vynikající a rozmanitá
kuchyně ■ komfortní a prostorné pokoje zařízené ve stylu Feng
Shui, luxusní nové pokoje Premium ■ široké zázemí a nabídka
služeb včetně sportovních aktivit, relaxační či léčivé péče o tělo,
nejen pro Vaše ratolesti k dispozici dokonce hotelové lanové
centrum ■ další občanská vybavenost v pěším dosahu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

REZERVUJTE IHNED

od 1 740 Kč / os. /1 noc
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★★★★S

poloha: Szentgotthárd, centrum - 500 m, Budapešť - 260 km
vybavenost a služby: recepce, velké lobby, bar, kavárna,
restaurace, společenská místnost, konferenční sál, dětské hřiště,
wi-fi připojení k internetu, výtah, parkovací stání
sport a relaxace: velká zahrada, sluneční terasa, 1x vstup / den /
os. do termálních lázní St Gotthard Spa: vnitřní a venkovní bazény,
zahrada s lehátky, krytý termální bazén, dětský bazén, skluzavky
a vodní atrakce, vířivka, pára*, sauna*, bio sauna*, infra sauna*,
relaxační pokoj s lehátky*, masáže*, kosmetické služby*; posilovna*,
squash*, půjčovna jízdních kol* a elektrokol*

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu; nápoje za poplatek
■ poznámka - mezi 9. a 18. hodinou jsou k dispozici nealko nápoje
popis pokojů: ■ Superior 1/2/3 - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení s vanou či sprchou; 3. lůžko formou přistýlky
■ Family 4 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení s vanou
či sprchou; 3. a 4. lůžko zpravidla formou rozkládacího gauče
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ pěkný, moderní hotel s přímým vstupem
do lázní St Gotthard Spa s množstvím bazénů a vodních
artrakcí již v základní ceně ■ komfortně vybavené prostorné
pokoje ■ profesionální servis, chutná a bohatá mezinárodní
kuchyně ■ ideální poloha pro vyznavače venkovních aktivit
v těsné blízkosti Národního parku Örség poskytujícího útočiště
nejen vzácným druhům flóry ale i mnoha příkladům tradiční původní
architektury
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci

MAĎARSKO

HOTEL GOTTHARD

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED
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HOTEL PARK INN SÁRVÁR

★★★★

poloha: Sárvár, lázně - 100 m, centrum - 1 km, Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, velké lobby / bar / restaurace /
společenská místnost, kongresový sál, wi-fi připojení k internetu,
výtah, garážové či venkovní parkovací stání* (v místě 6,50 € / den,
při objednání předem 12,50 € / den)
sport a relaxace: vstup do městských lázní Sárvár (propojeno
podzemní chodbou), v rámci lázní vnitřní a venkovní bazény,
termální bazény, dětské bazény, aquapark, velká zahrada,
posilovna*, saunový svět*, léčebné terapie*, masáže*, lanový park*,
šipky*, fotbálek*

OBSAH 4

MAĎARSKO

4

stravování: ■ all inclusive - snídaně, oběd a večeře formou
mezinárodního bufetu; 10.00 - 11.30 hod. brunch, 15.00 - 16.30 hod.
odpolední snack, 7.00 - 21.30 hod. nealkoholické nápoje, víno
a pivo; nápoje objednané v baru Graffiti jsou za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon (s výjimkou
jednolůžkových pokojů), 3. lůžko formou přistýlky
■ Family 2+2 balkon - částečně oddělená ložnice s manželskou
postelí, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon, 3. a 4. lůžko
zpravidla formou rozkládacího gauče; obsazenost 2 dospělé osoby
+ 2 děti do nedovršených 6 let
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internutu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ velmi pěkný moderní hotel s přímým
vstupem do lázní Sárvár nabízející rozsáhlé vyžití pro děti
i dospělé a to i v zimních měsících, navíc skvělá deviza v podobě
vstupu zdarma ■ oblíbený program All inclusive s bohatým
výběrem stravy téměř po celý den ■ pohodlná poloha nedaleko
centra městečka, hradu Nádasdy a hradního parku ■ v okolí
mnoho možností pro cyklistické výlety ■ komfortně vybavené
prostorné pokoje ■ široké zázemí a chutná mezinárodní kuchyně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, zkrácené
pobyty na 3 a 4 noci

REZERVUJTE IHNED

2

od 7 120 Kč / os. / 4 noci
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poloha / pláž: Zalakaros, lázně - 50 m, Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, velké lobby / bar / restaurace /
společenská místnost, kongresový sál, wi-fi připojení k internetu,
výtah, garážové či venkovní parkovací stání*
sport a relaxace: vstup do městských lázní Zalakaros (propojeno
chodbou), v rámci lázní vnitřní a venkovní bazény, termální bazény,
dětské bazény, aquapark, velká zahrada, posilovna, saunový svět*,
léčebné terapie*, masáže*, lanový park*

★★★★

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon (s výjimkou
jednolůžkových pokojů); 3. lůžko formou přistýlky
■ Family 2+2 balkon - částečně oddělená ložnice s manželskou
postelí, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon; 3. a 4. lůžko
formou rozkládacího gauče; obsazenost 2 dospělé osoby + 2 děti
do nedovršených 6 let
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ velmi pěkný moderní hotel ■ zdarma přímý
vstup do lázní Zalakaros s rozsáhlým vyžitím pro děti i dospělé
a to i v zimních měsících ■ nově možnost doobjednání stravování
formou All inclusive s bohatým výběrem téměř po celý den
■ komfortně vybavené prostorné pokoje ■ široké zázemí a chutná
mezinárodní kuchyně ■ v blízkosti zrekonstruované termální
jezero o rozloze 12 000 m², Ekopark a další možnosti procházek
či cyklistiky
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, zkrácené
pobyty na 3 a 4 noci

MAĎARSKO

HOTEL PARK INN ZALAKAROS

OBSAH 4

5
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MAĎARSKO
OBSAH 4

6

HOTEL ENSANA THERMAL HÉVÍZ HEALTH SPA

poloha: Hévíz, lázně - 500 m, centrum - 100 m, Balaton - 10 km,
Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restaurace s terasou,
společnská místnost, sluneční terasa, wi-fi připojení k internetu,
výtah, parkovací stání* (v ceně u 7denních pobytů), animační
programy (v letních termínech), dětský koutek, hotelový lékař*,
několikrát týdně večery s živou hudbou, obchod se suvenýry
sport a relaxace: venkovní a krytý bazén, termální venkovní
i krytý bazén s vířivkou, sauna, biosauna, infrasauna, dětský
bazén, pára, relaxační koutek, velká sluneční terasa s lehátky,
kosmetické služby*, masáže*, relaxační koupele*, zábaly*, solná
jeskyně*, elektroterapie*, inhalace*, manikúra*, pedikúra*, posilovna,
skupinové sportovní programy (vodní gymnastika, joga, strečink
apod.), půjčovna jízdních kol*

★★★★S

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem z mezinárodní i lokální
kuchyně, 1 nealko nápoj v ceně; ostatní nápoje za poplatek; večeři
možno zaměnit za oběd (na vyžádání předem)
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla s vanou,
balkon; 3. lůžko formou přistýlky
■ Superior 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla s vanou, balkon;
3. lůžko formou přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, rádio, trezor, fén, minibar, župan
výhody a nevýhody: ■ hotel nabízející nadstandardní komfort
obklopený zelení nedaleko centra a největšího termálního
jezera v Evropě ■ vlastní termální pramen a několik venkovních
i krytých bazénů ■ příjemná, rozlehlá zahrada poskytující
ideální místo k odpočinku a relaxaci ■ profesionalita a komplexní
nabídka služeb včetně diagnostiky, hotelového lékaře, rozsáhlého
výběru výhodných wellness balíčků a léčebných kúr s využitím
vyhlášeného hevízského bahna a termální vody s ověřenými
účinky zejména na onemocnění kloubů a pohybové soustavy
■ děti zdarma až do 5 let ■ pro 7denní pobyty navíc wellcome drink
v ceně ■ honosné interiéry staršího data, velmi dobře udržované
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, zkrácené
pobyty na 3 a 4 noci

REZERVUJTE IHNED

1
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poloha: Hévíz, jezero Hévíz / lázně - 500 m, centrum - 1 km,
Budapešť - 200 km, Balaton - 10 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restaurace s terasou,
společenská místnost, sluneční terasa, wi-fi připojení k internetu,
výtah, parkovací stání* (v ceně u 7denních pobytů), garáž*, animační
programy (v letních termínech), dětský koutek, hotelový lékař*,
večery s živou hudbou, obchod se suvenýry
sport a relaxace: venkovní a krytý bazén, termální krytý bazén
s vířivkou, sauna, dětský bazén, pára, relaxační koutek, velká
zahrada s lehátky, kosmetické služby*, masáže*, relaxační koupele*,
solná jeskyně*, elektroterapie*, inhalace*, manikúra, pedikúra,
posilovna, skupinové sportovní programy, zahradní šachy, stolní
tenis*, půjčovna jízdních kol*; v termínu 06.10. - 10.10. z důvodů
údržby přerušen provoz jednoho z bazénů

★★★★S

stravování: ■ all inclusive - snídaně, oběd a večeře formou
mezinárodního bufetu včetně nápojů; 10.00 - 15.00 hod. bylinkové
čaje a ovoce v lobby, 15.00 - 17.00 hod. odpolední snack, čaj, káva,
zmrzlina, 7.00 - 22.00 hod. nealko nápoje, 18.00 - 22.00 hod. víno
a pivo při večeři
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení zpravidla s vanou, 3. lůžko formou přistýlky,
zpravidla francouzské okno
■ Superior 2/3 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
zpravidla s vanou, 3. lůžko formou přistýlky, zpravidla francouzské
okno; pro rodiny s více dětmi možnost propojených pokojů, výhled
do parku na vyžádání
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, rádio, wi-fi
připojení k internetu, trezor, fén, nápojová lednička, župan, 1 láhev
minerální vody / den
výhody a nevýhody: ■ příjemný hotel pouhých 500 m
od 2. největšího termálního jezera na světě ■ velmi komplexní
servis včetně hotelového lékaře ■ vlastní termální pramen
a několik venkovních i krytých bazénů ■ široká nabídka
zvýhodněných wellness balíčků a léčebných kúr s využitím
vyhlášeného hevízského bahna a termální vody s ověřenými
účinky zejména na onemocnění kloubů a pohybové soustavy
■ výhodné podmínky pro rodiny s dětmi včetně nabídky dětí zdarma
a programu all inclusive ■ pro 7denní pobyty navíc wellcome drink
v ceně ■ starší ale udržované vybavení pokojů Standard 1/2/3
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, zkrácené
pobyty na 3 a 4 noci

MAĎARSKO

HOTEL ENSANA THERMAL AQUA HEALTH SPA
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HOTEL PALACE

★★★★

poloha: Hevíz, lázně - 200 m, centrum - 50 m, Balaton - 10 km,
Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restaurace, sluneční
terasa, zimní zahrada, kongresový sál, wi-fi připojení k internetu,
výtah, garáž*, veřejné parkoviště* (cca 300 m)
sport a relaxace: krytý bazén, vířivka, pára, sauna, bio sauna,
relaxační koutek, menší posilovna, masáže*, kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, jedna sklenice vína, piva
či nealkoholického nápoje na osobu v ceně; další nápoje za poplatek

OBSAH 4

MAĎARSKO

8

popis pokojů: ■ Attic 1 - podkrovní pokoj s manželskou postelí
či 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou pro 1 dítě
do nedovršených 18 let, sociální zařízení
■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon; 3. lůžko formou přistýlky
■ Family 4 balkon - částečně oddělená ložnice s manželskou
postelí, sociální zařízení s vanou či sprchou, balkon; 3. a 4. lůžko
zpravidla formou rozkládacího gauče, minimální obsazenost 4 osoby
■ Economy 1+1 - podkrovní pokoj zpravidla s 1 samostatným
lůžkem a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených 18 let,
sociální zařízení
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, minibar*, rádio, župan do wellness
výhody a nevýhody: ■ elegantní hotel se skvělou polohou
v centru prestižní lázeňské lokality Hévíz jen pár kroků
od vyhlášeného termálního jezera ■ komfortně vybavené
prostorné pokoje po nedávné renovaci ■ vynikající poměr
kvality a ceny včetně nabídky dětí až do 14 let zdarma ■ ochotný
personál a chutná kuchyně ■ dostatečné zázemí obsahující i vlastní
wellness s bazénem v rámci základní ceny
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 1 noci; speciální nabídka „7 za 5“ a „4 za 3“

SLEVA

28. 2.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 4 680 Kč / os. / 4 noci
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poloha: Bükfürdő, lázně - 100 m, centrum - 300 m,
Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restauarce, sluneční
terasa / zahrada se slunečníky, společenská místnost s TV, dětská
herna, konferenční místnost pro 90 osob, wi-fi připojení k internetu,
kadeřnictví*, výtah, parkovací stání (1 stání / pokoj)
sport a relaxace: krytý bazén s lehátky, vířivka, sauna, infrakabina,
pára, relaxační koutek, kosmetické služby*, masáže*, biliár*, stolní
tenis*, půjčovna jízdních kol*, videohry*, tenis*, nabídka městských
lázní Bükfürdő (propojeno vytápěnou chodbou), v rámci lázní vnitřní
a venkovní bazény, termální bazény, dětské bazény, vodní atrakce*,
sauny*, velká zahrada

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem mezinárodní i lokální kuchyně,
nápoje za poplatek
■ poznámka - forma stravování může být upravena s ohledem
na ochranná opatření
popis pokojů: ■ Standard 1+1 balkon - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, z 50 % balkon;
maximální obsazenost pokoje je 1 dospělý a 1 dítě do 17 let
■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, z 50 % balkon; 3. lůžko
formou přistýlky či pevného lůžka
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, kabelové či wi-fi
připojení k internetu, trezor, fén, nápojová lednička, župan
výhody a nevýhody: ■ příjemný komfortně vybavený hotel
s unikátní možností vstupu zdarma do přilehlých lázní Bükfürdő
s širokou nabídkou léčebných procedur a mnoha možností
vodní zábavy pro děti i dospělé ■ k dispozici i vlastní hotelové
wellness centrum s bazénem ■ bohatá a chutná kuchyně včetně
nabídky vegetariánských či dietních jídel ■ pohodlné kvalitně
zařízené pokoje ■ krásná okolní příroda lákající k procházkám
či cykloturistice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

MAĎARSKO

HOTEL RÉPCE GOLD

OBSAH 4

9

REZERVUJTE IHNED

od 1 750 Kč / os. /1 noc
ANO
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HOTEL APHRODITE

★★★★

poloha: Zalakaros, lázně - 700 m, centrum - 0 km,
Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, zahrada s lehátky,
sluneční terasa, společenská místnost, seminární místnost, wi-fi
připojení k internetu, výtah, parkovací stání*, garáž*, dětská herna,
dětské hřiště
sport a relaxace: krytý termální bazén, bazén s vířivkou, venkovní
bazén, sauna, ledová lázeň, pára, infrasauna*, masáže*, kosmetické
služby*, posilovna, squash*, stolní tenis, půjčovna jízdních kol*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů

OBSAH 4

MAĎARSKO

10

popis pokojů: ■ Superior 2 balkon - 35 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení, balkon
■ Superior Family 3/4 balkon - 38 m² - pokoj s manželskou
postelí, pokoj s 1 či 2 samostatnými lůžky či s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon; maximální obsazenost
2 dospělé osoby a 2 děti do 17 let
■ Standard 1 balkon - 25 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem,
sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., minibar*, trezor, fén, wi-fi
připojení k internetu, župan
výhody a nevýhody: ■ nedávno komplexně rekonstruovaný hotel
s vlastní lázeňskou zónou včetně termálního bazénu ■ moderně
vybavené, prostorné pokoje ■ děti do 11 let zdarma ■ pohodlná
poloha v centru městečka Zalakaros jen pár kroků od veřejných
lázní ■ vynikající kuchyně s důrazem na regionální potraviny
využívající organickou produkci domácí farmy patřící majiteli hotelu
■ možnost doobjednání večeří formou mezinárodního bufetu
či lehké ale komfortní verze all inclusive light ■ okolí nabízející
skvělé podmínky pro cyklistiku a další outdoorové aktivity
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 5“ a „4 za 3“ dle ceníku

SLEVA

30. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 3 330 Kč / os. / 4 noci
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poloha: Celldömölk / centrum - 1,5 km, lázně - 0 m
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restaurace, vinný sklep,
seminární místnost, společenská místnost, dětská herna, dětské
hřiště, zahrada, sluneční terasa, wi-fi připojení k internetu, výtah,
parkovací stání, úschovna jízdních kol
sport a relaxace: krytý plavecký bazén, krytý a venkovní termální
bazén, krytý a venkovní dětský bazén se skluzavkami, krytý bazén
s vířivkou a protiproudem, sauna*, bio sauna*, pára*, relaxační kout
s lehátky, velká zahrada s lehátky*, kosmetické služby*, masáže*,
zábaly*, tenis*, půjčovna jízdních kol* (jednodenní zapůjčení
v ceně / os. / pobyt, omezené množství), minigolf* (jedno vyžití
v ceně / os. / pobyt), biliard*, fotbálek*, videohry*

★★★★

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem mezinárodní i lokální kuchyně;
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+2 balkon - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení, balkon; 3. lůžko formou pevného lůžka,
4. lůžko formou palandy zpravidla nad manželským lůžkem,
3. a 4. lůžko možné pouze pro děti do nedovršených 16 let
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, radio, trezor, fén, minibar*, župan
výhody a nevýhody: ■ pěkný, moderně vybavený hotel
s vlastními lázněmi s léčivou vodou mající původ v místní
vulkanické půdě bohaté na minerály ■ téměř 2 000 m² krytých
i venkovních vodních ploch ■ pohodlné, komfortně vybavené
pokoje ■ chutná a bohatá kuchyně, profesionální obsluha ■ krásná
okolní příroda jako zdroj dalšího vyžití včetně cyklistiky či trekingu
■ příznivce kulturních památek potěší nedaleké historické město
Pápa ■ přírodovědné nadšence zas například muzeum vulkánů
Kemenes Vulkanpark
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 1 noci; speciální nabídka pro pobyty od 5 nocí sleva 15 %,
pro pobyty od 7 nocí sleva 20 %

MAĎARSKO

HOTEL JUFA CELLDÖMÖLK AKTIV & WELLNESS RESORT

OBSAH 4

11

REZERVUJTE IHNED

od 1 370 Kč / os. /1 noc
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MAĎARSKO
OBSAH 4

12

HOTEL VENUS

★★★S

upřesnění: hotel těsně sousedící s Hotelem Aphrodite ****, s nímž
sdílí relaxační zónu a některé služby se nacházející se v Hotelu
Aphrodite
poloha: Zalakaros, lázně - 700 m, centrum - 0 km,
Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, bar, restaurace, zahrada s lehátky,
sluneční terasa, společenská místnost, seminární místnost, wi-fi
připojení k internetu, výtah, parkovací stání*, garáž*, dětská herna,
dětské hřiště
sport a relaxace: krytý termální bazén, bazén s vířivkou, venkovní
bazén, sauna, ledová lázeň, pára, infrasauna*, masáže*, kosmetické
služby*, posilovna, squash*, stolní tenis, půjčovna jízdních kol*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení, balkon; 3. lůžko formou přistýlky, pevného
lůžka, či rozkládacího gauče; maximální obsazenost 2 dospělé osoby
a 1 dítě do 17 let
■ Family 2+2 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení;
3. a 4. lůžko formou přistýlky, pevného lůžka, či rozkládacího gauče;
maximální obsazenost 2 dospělé osoby a 2 děti do 17 let
■ Standard 1+1 balkon - pokoj s 1 či 2 lůžky, případně
manželskou postelí, sociální zařízení, balkon; maximální obsazenost
1 dospělý a 1 dítě do 17 let
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV sat., minibar*, trezor, fén, wi-fi
připojení k internetu, župan
výhody a nevýhody: ■ nedávno komplexně rekonstruovaný hotel
s vlastní lázeňskou zónou včetně termálního bazénu ■ moderně
vybavené, prostorné pokoje ■ děti do 11 let zdarma, pro starší
60 let domácí mazlíček bez příplatku ■ pohodlná poloha v centru
městečka Zalakaros jen pár kroků od veřejných lázní ■ vynikající
kuchyně s důrazem na regionální potraviny využívající
organickou produkci domácí farmy patřící majiteli hotelu ■ možnost
doobjednání večeří formou mezinárodního bufetu či lehké
ale komfortní verze all inclusive light ■ okolí nabízející skvělé
podmínky pro cyklistiku, procházky a další outdoorové aktivity
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 5“ a „4 za 3“ dle ceníku

SLEVA
. 3.

30
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 580 Kč / os. / 4 noci
ANO

HB

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LÁZNĚ

NE

336

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

poloha: Celldömölk / centrum - 1,5 km, lázně - 0 m, Sárvár - 20 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restaurace, vinný sklep,
seminární místnost, společenská místnost, dětská herna, dětské
hřiště, zahrada, sluneční terasa, wi-fi připojení k internetu, parkovací
stání, úschovna jízdních kol
sport a relaxace: krytý plavecký bazén, krytý a venkovní termální
bazén, krytý a venkovní dětský bazén se skluzavkami, krytý bazén
s vířivkou a protiproudem, sauna*, bio sauna*, pára*, velká zahrada
s lehátky*, kosmetické služby*, masáže*, zábaly*, tenis*, půjčovna
jízdních kol* a elektrokol*, biliard*, fotbálek*, videohry*

★★★★

popis apartmánů: ■ mobilhome 4 - 34 m², 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem, sociální zařízení, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trouba, mikrovlnná
trouba, kávovar, várná konvice
výhody a nevýhody: ■ téměř 2 000 m² krytých i venkovních
vodních ploch ■ horká novinka v podobě samostatného
ubytování apartmánového typu v rámci moderně vybaveného
komplexu s vlastními lázněmi s léčivou vodou mající původ
v místní vulkanické půdě bohaté na minerály ■ kompletně nové,
moderně vybavené interiéry ■ krásná okolní příroda jako zdroj
dalšího vyžití včetně cyklistiky či trekingu ■ příznivce kulturních
památek potěší nedaleké historické město Pápa ■ přírodovědné
nadšence zas například muzeum vulkánů Kemenes Vulkanpark
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 1 noci; speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

MAĎARSKO

CAMPING JUFA VULKAN RESORT

OBSAH 4

13

REZERVUJTE IHNED

od 480 Kč / os. /1 noc
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HOTEL FIT HÉVÍZ

♣♣♣

poloha: Hévíz, lázně - 500 m, centrum - 100 m, Balaton - 10 km,
Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restaurace, terasa,
zahrada, společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, výtah,
parkovací stání*
sport a relaxace: krytý termální bazén, vířivka, sauna, infra sauna,
zahrada s lehátky, kosmetické služby*, masáže*, posilovna, billiard,
půjčovna jízdních kol*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu; nápoje za poplatek

OBSAH 4

MAĎARSKO

14

popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., klimatizace, telefon, wi-fi připojení
k internetu, rádio, minibar*, župan
výhody a nevýhody: ■ kompletně renovovaný menší hotel
pouhých 500 m od největšího přírodního termálního jezera v Evropě
■ příjemné rodinné prostředí, ochotný personál a chutná kuchyně
■ vzhledem k prestižní lokalitě velmi vstřícné ceny ■ komfortní
wellness centrum včetně menšího bazénu přímo v budově
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku a „4 za 3“ pouze
pro pobyty od neděle

REZERVUJTE IHNED

od 4 080 Kč / os. / 4 noci
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poloha: Bükfürdö, lázně - 500 m, Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu,
restaurace, kavárna, dětská herna, dětské hřiště, zahrada
sport a relaxace: solná jeskyně*, půjčovna jízdních kol*, masáže*,
kosmetické služby*

popis apartmánů: ■ studio 2+1 - 26 m² - obývací pokoj
s manželskou postelí, kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon či předzahrádka;
maximální obsazenost 2 dospělí a 1 dítě do 10 let
■ bilo 4+2 - 44 m² - obývací pokoj s manželskou postelí
a kuchyňským koutem a případně pevným lůžkem či přistýlkou
pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla balkon či předzahrádka;
maximální obsazenost 4 dospělí a 2 děti do 10 let
vybavenost apartmánů: TV, telefon, mikrovlnná trouba, wi-fi
připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ krásný moderní apartmánový komplex
v těsné blízkosti oblíbených lázní Bükfürdö ■ prostorné
a komfortně vybavené apartmány za velmi vstřícné ceny ■ ideální
prostředí pro klidnou rodinnou dovolenou skýtající možnosti
relaxačních aktivit jako cyklistika, návštěva lázní či výlety
do přírody nebo za historickými památkami v okolních městech
■ možnost doobjednání stravování v hotelové restauraci ■ pobyty již
od 3 dní ■ dostatečná kapacita i pro větší skupiny
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, 4denní
pobyty od soboty a 3denní pobyty od středy

MAĎARSKO

APARTMÁNY BÜKFÜRDÖ

OBSAH 4

15

REZERVUJTE IHNED

od 2 640 Kč / os. / 7 nocí
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MAĎARSKO
OBSAH 4

BALATON

MOSONMAGYARÓVÁR
MOSONMAGYAR
OSONMAGY
BÜKFÜRDŐ
BUDAPEST
SÁRVÁR
CELLDÖMÖLK
LLLDÖMÖLK
BALATONFÜRED
TIHANY
SIOFOK
HÉVÍZ

EGER

BALATON

ZALAKAROS

BENEFITY
„Maďarské moře“, českými turisty nejoblíbenější destinace
této nám historicky blízké země
■ teplá mělká voda a písečné pláže na jihu Balatonu
naprostým ideálem pro rodiny s dětmi
■ divočejší severní pobřeží s hlubšími vodami vyhledávané plavci
■ v okolí jezera vesničky s restauracemi a vinnými sklípky
■ velmi atraktivní historická centra okolních měst a obcí
■ centrem pestré a mnohotvárné zábavy živé turistické město
Siofók v rovině na jihu Balatonu
■ poloostrov Tihany, přírodní rezervace a historicky cenná
vesnice na kopci nad severními břehy jezera, dokonale
izolovaná od městského ruchu
■ oblíbené letovisko Alsóörs na severním břehu v sousedství
honosného lázeňského města Balatonfüred
■ vesnice Vonyarcvashegy na severozápadním pobřeží jezera
vhodná k výletům do lázní Hévíz či velmi proslulé vinařské
oblasti Badacsony
■

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 530 km, Brno 330 km

Plzeň, Praha, Brno, Bratislava, Mosonmagyaróvár, Györ,
Székesfehérvár, Siófok
nebo
Alsóörs, Tihany, Vonyarcvashegy

JEZERO A PLÁŽE

BALATON

„Maďarské moře“, jak je jezero Balaton přezdíváno, je Čechy
dlouhodobě oblíbené a není divu. Teplota vody začíná být
akceptovatelná na koupání již v květnu. Klidné a mělké vody se
v teplých měsících roku poměrně rychle prohřejí, proto se během
léta teplota vody pohybuje okolo 25 °C, někdy dokonce i více.
Voda v jezeře je pochopitelně sladká a zpravidla též bez vln, proto
dovolenou u Balatonu oceňují zejména rodiny s dětmi a senioři.
Mladší generaci a sportovce zaujmou jak četné vodní aktivity
provozované na hladině jezera, tak třeba i cyklostezka obkružující
celý Balaton v délce přes 200 km.
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Střediska okolo jezera lze volit dle vlastních preferencí, jsou zde jak
místa klidná, tak i ta plná turistických atrakcí. Pro nejbezpečnější
koupání dětí je ideální jižní část Balatonu, voda je zde mělká
i dlouhé desítky metrů od břehu. Voda zde bývá v létě prohřátá
až na 28 stupňů. Na druhou stranu zde však plavci musí ujít nemalý
kus od pláže pěšky. Nechybí plážové atrakce pro děti, restaurace,
bary a diskotéky, lákají i lodní výlety.
Severní část Balatonu je naopak přívětivější k plavcům, přístup
do vody je strmější a jezero hlubší. Pobřeží je zde členitější, pláže
však nedosahují kvalit těch na jihu.

★★★★S

upřesnění: hotel se skládá ze dvou nepropojených budov, v přední
historické budově se nachází restaurace, ve druhé pak pokoje
a další služby
poloha / pláž: Vonyarcvashegy, pláž - 1,5 km, Keszthely - 5 km,
Hevíz - 10 km, Budapešť - 200 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, bar, restaurace, vinný sklep,
zahrada, konferenční sál, terasa, wi-fi připojení k internetu, dětské
hřiště, úschovna jízdních kol, parkovací stání, garážová stání*

sport a relaxace: zahrada s dětským bazénkem, terasa s lehátky
a slunečníky (omezené množství), krytý bazén, venkovní a vnitřní
vířivka, sauna, pára, infrared sauna, kryokomora, relaxační koutek
s lehátky, kosmetické služby*, masáže*, solná jeskyně* (v rámci
pobytu 1 vstup na 30 minut zdarma), posilovna
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu či 4chodové servírované
menu dle aktuálního počtu hostů; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 balkon - pokoj s 1 lůžkem
či manželskou postelí, sociální zařízení, balkon; 3. lůžko formou
přistýlky či pevného lůžka
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, nápojová lednička, župan
výhody a nevýhody: ■ elegantní menší hotel s osobitou
atmosférou vkusně kombinující historii s moderním stylem
■ luxusní wellness s bazénem již v základní ceně ■ vynikající
lokální kuchyně a profesionální péče ■ terasa a restaurace
s krásným panoramatickým výhledem na jezero ■ originální 200 let
starý vinný sklep pojatý jako muzeum vína a gastronomie ■ klidná
lokalita v těsném sousedství Národního parku Balaton Felvidék poskytující mnoho možností výletů či cyklistiky ■ delší
vzdálenost k pláži
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 1 noci; speciální nabídka pro pobyty na 7 nocí sleva 10 %
v termínech od 02.01. do 12.06. a od 28.08. do 23.12.

MAĎARSKO

HOTEL ZENIT

OBSAH 4

1

SLEVA
. 2.

28
5 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 1 240 Kč / os. /1 noc
ANO

HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

BALATON

1,5 km
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MAĎARSKO
OBSAH 4

2

HOTEL CLUB TIHANY

★★★★

poloha / pláž: Tihany - 2,5 km, pláž - 0 m, Budapešť - 137 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu,
restaurace, bar, diskotéka (v letních měsících), dětské hřiště,
zahrada, travnatá pláž s lehátky, park, animační programy (v letních
měsících), parkoviště*
sport a relaxace: venkovní dětský bazének, krytý bazén, pára,
sauna, infrasauna, pláž s lehátky, tobogán, masáže*, kosmetické
služby*, posilovna, organizované sportovní programy (v letních
měsících), půjčovna jízdních kol*, tenisové kurty*, minigolf*, vodní
sporty*, bowling*, biliar*, stolní tenis*, squash*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí nebo
2 samostatnými lůžky a případně 1 samostantým lůžkem, sociální
zařízení zpravidla s vanou; maximální obsazenost 2 dospělé osoby
a 1 dítě do nedovršených 18 let
■ Standard 1/2 klima - pokoj s manželským lůžkem
či 1 či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Economy 2+1 - pokoj s manželskou postelí nebo 2 samostatnými
lůžky a případně 1 přistýlkou, sociální zařízení zpravidla s vanou;
max. obsazenost 2 dospělé osoby 1 dítě do nedovršených 18 let

■ Superior 2+1 balkon - pokoj s manželskou postelí nebo
2 samostatnými lůžky a případně 1 samostatným lůžkem, sociální
zařízení zpravidla s vanou, balkon s výhledem na jezero; maximální
obsazenost 2 dospělé osoby 1 dítě do nedovršených 18 let
■ Family 2+2 - 2 sousedící nepropojené pokoje; maximální
obsazenost 2 dospělé osoby 2 děti do nedovršených 18 let;
minimální obsazenost 4 osoby
■ Family 2+2 klima - 2 sousedící nepropojené pokoje, klimatizace;
max. obsazenost 2 dospělé osoby 2 děti do nedovršených 18 let;
minimální obsazenost 4 osoby
vybavenost pokojů: klimatizace (pouze v typologii Standard 1/2
klima a Family 2+2 klima), TV sat., wi-fi připojení k internetu,
telefon, trezor, fén, nápojová lednička, župan
výhody a nevýhody: ■ hotel obklopený rozlehlým parkem
sousedícím s přírodní rezervací se skvělou polohou přímo
u pláže na poloostrově Tihany, jedné z nejmalebnějších lokalit
Balatonu ■ děti až do 14 let zdarma ■ ideální místo pro relaxaci
a klidnou rodinnou dovolenou ■ komplexní nabídka včetně
krytého bazénu pro chladnější dny, rozmanitých sportovních
aktivit, restaurace a dalších služeb ■ starší ale udržovaný hotel
s odpovídajícím vybavením interiérů
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí, ve vybraných termínech od 1 noci; speciální nabídka pro
pobyty od 4 nocí sleva 15 %

LEVA

S
31. 1.
15 % do
30. 4.
o
10 % d

REZERVUJTE IHNED

od 1 150 Kč / os. /1 noc
ANO

HB

NE

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

BALATON

0m
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★★★

poloha / pláž: Balatonfüred, pláž - 0 m, centrum - 1 km,
Budapešť - 130 km
vybavenost a služby: recepce, velké lobby / bar, restaurace,
konferenční sál, wi-fi připojení k internetu, mini club, animační
programy, dětské hřiště, výtah, venkovní parkovací stání
sport a relaxace: velká zahrada / pláž s lehátky, krytý bazén,
sauna, stolní tenis, badminton, plážový volejbal, surf*, kánoe*,
šlapadla*, minigolf*, biliár*, půjčovna jízdních kol*

stravování: ■ all inclusive - snídaně, oběd a večeře formou
mezinárodního bufetu včetně nápojů, odpolední svačina;
07.00 - 24.00 hod. nealkoholické nápoje; 11.00 - 24.00 hod. pivo
a víno; 17.00 - 23.00 hod. místní alkoholické nápoje
popis pokojů: ■ Superior 2+1 - pokoj s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se
sprchou; max. obsazenost 2 dospělí a 1 dítě do nedovršených 18 let
■ Superior 1+1 - pokoj s 1 či 2 samostatnými lůžky či manželskou
postelí, sociální zařízení zpravidla se sprchou, balkon; maximální
obsazenost 1 dospělý a 1 dítě do nedovršených 18 let
■ Family Superior 4 - 2 propojené pokoje s 2 manželskými lůžky,
sociální zařízení zpravidla se sprchou
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha přímo na břehu jezera
Balaton v oblíbeném letovisku Balatonfüred ■ krásná a rozlehlá
zahrada s nabídkou rozmanitého sportovního a zábavního
vyžití, skvělé prostředí i pro Vaše ratolesti ■ mnoho příležitostí
k výletům, např. poloostrov Tihany, okolní vinice, vulkanické vrchy
u Badacsony či přes 150 km dlouhá cyklostezka vedoucí okolo
Balatonu ■ nejen v deštivých dnech možnost využití krytého
bazénu olympijských rozměrů ■ bohatá mezinárodní i lokální
kuchyně ■ dítě do 5 let zdarma ■ starší ale udržované vybavení
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

MAĎARSKO

HOTEL DANUBIUS MARINA

OBSAH 4

3

SLEVA

31. 3.
15 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 2 130 Kč / os. /1 noc
ANO

AI

NE

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BALATON

0m
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HOTEL LIDO

★★★

poloha / pláž: Siofok, pláž Balaton - 0 m, centrum - 1 km,
Budapešť - 100 km
vybavenost a služby: recepce, lobby / bar, restaurace, terasa, wi-fi
připojení k internetu, dětské hřiště, dětský koutek, výtah, parkoviště*
(vzdálené cca 200 m, cca 8 € / den)
sport a relaxace: zahrada / hotelová pláž s lehátky, stolní tenis,
minigolf*, biliár*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů

OBSAH 4

MAĎARSKO

4

popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení, balkon; 3. lůžko formou pevného lůžka
či přistýlky
■ Standard 2/3 balkon J - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon s výhledem na jezero; 3. lůžko formou pevného
lůžka či přistýlky
■ Standard 1/2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon; 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky
■ Family 2+2 balkon - pokoj s manželským lůžkem a palandou,
sociální zařízení, balkon; minimální obsazenost 2 dospělí a 1 dítě
do 11 let, maximální obsazenost 2 dospělí a 2 děti do 11 let
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ skvělá poloha přímo na travnaté pláži
patřící pouze hotelu ■ pohodlná pěší vzdálenost do centra města
Siofok, jednoho z nejoblíbenějších balatonských letovisek
s rozmanitou nabídkou večerní zábavy ■ možnost doobjednání
večeří formou bufetu s 1 nápojem v ceně (pivo či víno či soft drink)
■ velmi příznivé ceny včetně nabídky dětí zdarma až do 11 let
■ pěkné prostředí, zrekonstruované interiéry ■ jednodušší, ale
účelové vybavení pokojů
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí, ve vybraných termínech od 1 noci; speciální nabídka
„7 za 5“ a „4 za 3“

SLEVA

31. 1.
8 % do
30. 4.
o
5% d

REZERVUJTE IHNED

2

od 760 Kč / os. /1 noc
NE

BB

INFO

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BALATON

0m
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★★★

poloha / pláž: Siofok, pláž Balaton - 50 m, centrum - 2 km,
Budapešť - 100 km
vybavenost a služby: recepce, lobby / bar, restaurace, společenská
místnost, kongresový sál, terasa, zahrada, barbecue, wi-fi připojení
k internetu, dětské hřiště, výtah, parkoviště*
sport a relaxace: krytý bazén, pára, zahrada s lehátky a slunečníky,
vířivka, masáže*, tenisové kurty*, minigolf*, půjčovna jízdních kol*

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem mezinárodní i lokální kuchyně;
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+2 balkon - pokoj s manželskou
postelí a palandou či rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, balkon; max. obsazenost 2 dospělí a 2 děti do 13 let
■ Standard 1+2 balkon - pokoj se samostatným lůžkem, sociální
zařízení, balkon; 2. a 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky,
max. obsazenost 1 dospělý a 2 děti do 13 let
vybavenost pokojů: TV sat., klimatizace*, telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, minibar*
výhody a nevýhody: ■ hotel s vynikající pozicí u pláže
v městečku Siofok, jednom z nejoblíbenějších balatonských
letovisek s rozmanitou nabídkou večerní zábavy ■ v letních
měsících pobyt zahrnuje též cca 1h. výlet lodí po jezeře (v závislosti
na počasí) ■ pestrá a chutná kuchyně ■ široké zázemí a nabídka
služeb včetně wellness centra a bazénu v ceně ■ starší ale
udržované interiéry
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 4 nocí, ve vybraných termínech od 2 nocí; speciální nabídka
„7 za 6“ dle ceníku

MAĎARSKO

HOTEL MAGISTERN

OBSAH 4

5

SLEVA

30. 4.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 1 080 Kč / os. /1 noc
ANO

HB

INFO

ZDARMA

ZDARMA

www.nev-dama.cz

BALATON

50 m
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BUNGALOVY CLUB TIHANY

♣♣♣

poloha / pláž: Tihany - 2,5 km, pláž - 0 m, Budapešť - 137 km
vybavenost a služby: recepce / wi- fi připojení k internetu,
restauarce, bar, diskotéka (v letních měsících), dětské hřiště,
zahrada, park, animační programy (v letních měsících), parkoviště*
sport a relaxace: krytý bazén, pára, sauna, infrasauna, pláž
s lehátky, tobogán, masáže*, kosmetické služby*, posilovna,
organizované sportovní programy (v letních měsících), půjčovna
jízdních kol*, tenisové kurty*, minigolf*, vodní sporty*, bowling*,
biliar*, stolní tenis*, squash*

OBSAH 4

MAĎARSKO

6

popis apartmánů: ■ bungalov 2+2 economy - 35 m² - ložnice se
2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem
pro 2 osoby, sociální zařízení, veranda či předzahrádka; maximální
obsazenost 2 dospělí a 2 děti do nezavršených 11 let
■ bungalov 5 - 50 m² - ložnice se 2 lůžky, ložnice ve zvýšeném
neuzavřeném patře s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení, veranda či předzahrádka
■ bungalov 2+2 - 35 m² - ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 osoby, sociální
zařízení, veranda či předzahrádka; maximální obsazenost 2 dospělí
a 2 děti do nezavršených 11 let
vybavenost apartmánů: klimatizace (pouze v typologii bungalov 5),
TV, wi-fi připojení k internetu (slabý signál, jen v některých
apartmánech), rádio, mikrovlná trouba, kávovar, topinkovač, topení*
výhody a nevýhody: ■ skvělá poloha přímo u pláže na
poloostrově Tihany, jedné z nejmalebnějších lokalit Balatonu
■ bungalovy rozmístěny v rozlehlém parku sousedícím s přírodní
rezervací nabízejí ideální místo pro relaxaci a klidnou dovolenou
■ komplexní nabídka včetně krytého bazénu pro chladnější dny,
rozmanitých sportovních aktivit, restaurace a dalších služeb
■ v některých případech horší dosažitelnost bungalovu po schodech
od příjezdové cesty
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí, ve vybraných termínech od 1 noci; speciální nabídka pro
pobyty od 4 nocí sleva 15 %

SLEVA
1. 1.

3
15 % do
30. 4.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 295 Kč / os. /1 noc
ANO

BS

NE

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

BALATON

0m
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poloha / pláž: Alsóörs centrum - 1,5 km, Balaton, pláž - 0 m,
Balatonfüred - 8 km, Budapešť - 120 km
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu, trezor*,
restaurace, bar, plážový bar (v letních měsících), dětské hřiště,
zahrada, barbecue, animační programy (v letních měsících),
parkoviště, minimarket, prádelna*

★★★

sport a relaxace: dětský bazén, bazén s vířivkou (oba v provozu
v letních měsících), pláž s lehátky*, vodní atrakce*, vodní sporty*,
organizované sportovní programy (v letních měsících), stolní tenis,
plážový volejbal, minigolf*, motokáry*, půjčovna jízdních kol*,
nafukovací zámek*, tenis*
popis apartmánů: ■ bungalov 5+1 - 35 m² - ložnice
s manželskoupostelí, ložnice s 1 lůžkem a palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení, veranda či předzahrádka; max. obsazenost 5 dospělých
a 1 dítě do 10 let
vybavenost apartmánů: klimatizace*, wi-fi připojení k internetu*
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha přímo u rozlehlé
soukromé pláže ■ rozsáhlá nabídka vodních sportů a dalších
aktivit ■ pěkné udržované a prakticky vybavené bungalovy
■ příznivé ceny a možnost i zkrácených pobytů v okrajové sezóně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech zkrácené pobyty na 3 a 4 noci

MAĎARSKO

NATUR EXPERT MOBILE HOMES PELSO

OBSAH 4

7

REZERVUJTE IHNED

od 230 Kč / os. /1 noc
ANO

BS

NE

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

BALATON

0m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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SLOVENSKO
OBSAH 4

SLOVENSKO
rozloha ➤ 49 036 km²
obyvatelstvo ➤ 5 441 899
národnostní složení ➤ v roce 2012 se celkem
85,8 % obyvatelstva hlásilo ke slovenské národnosti,
9,7 % k maďarské, 1,7 % k romské, 0,8 % k české,
0,4 % k rusínské a 0,2 % k ukrajinské
náboženství ➤ k římskokatolické církvi se v roce 2010
hlásilo 68,9 % obyvatel, k evangelické církvi augšpurského
vyznání (luteránům) 6,9 %, k řeckokatolické církvi 4,1 %,
ke kalvinistům 2,0 % a k pravoslavné církvi 0,9 % obyvatel;
celkem 13 % obyvatel je bez vyznání
úřední jazyk ➤ slovenština, čeština (zčásti úřední), regionálně
maďarština, rusínština
hlavní město ➤ Bratislava - 417 389 obyvatel
další velká města ➤ Košice 238 725 obyvatel,
Prešov 92 786 obyvatel, Žilina 85 579 obyvatel,
Nitra 82 661 obyvatel, Banská Bystrica 78 724 obyvatel
státní zřízení ➤ republika
prezident ➤ od června 2019 Zuzana Čaputová
vláda ➤ od dubna 2021 premiér Eduard Heger, místopředseda
hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO), nejsilnější
parlamentní strany (v důsledku vládní krize si vyměnili úřady
premiéra a ministra financí s předsedou hnutí OLaNO Igorem
Matovičem)

administrativně-správní členění ➤ roku 1996 zavedla
Mečiarova vláda nový systém rozdělení krajů a okresů;
v současnosti se Slovensko dělí na 8 samosprávných krajů,
jimiž jsou Bratislavský, Košický, Nitranský, Prešovský, Žilinský,
Trenčínský, Trnavský a Banskobystrický; dále je na Slovensku
celkem 79 okresů
měna ➤ od 1. 1. 2009 Euro (1 EUR = 100 centů)
HDP na obyvatele za rok 2020 ➤ 17 042 EUR
další ➤ člen EU i NATO od roku 2004
Velvyslanectví ČR:
Hviezdoslavovo nám. 8, Bratislava, tel.: +421 2 59203303

ÚVODEM
SLOVENSKO - JAZYKOVĚ A KULTURNĚ NEJBLIŽŠÍ SOUSED
Slovensko bylo po sedm desetiletí součástí našeho státu a Slováci
jsou nám proto přirozeně tím zdaleka nejbližším národem, a to nejen
díky letům společného soužití v Československu, ale i jazykem,
kulturou a mentalitou. Proto jsou splněny všechny předpoklady,
abychom se na dovolené u našich východních sousedů cítili doslova
jako doma. Slovensko spolu s námi vstoupilo do sjednocené Evropy
a mílovými kroky se vzdaluje socialistické minulosti.

ÚVODEM

PŘEVRATNÉ ZMĚNY POSLEDNÍCH LET
Kdo zde v posledních letech nebyl, nestačí se divit pokroku a tempu
změn snad ve všech oblastech, novou výstavbou i profesionalitou,
s níž Slováci konečně začali vytěžovat svůj pomyslný zlatý důl, tedy
turistiku. Ponechte stranou staré předsudky - dnes by se mnozí
čeští podnikatelé v turistickém ruchu měli jezdit na Slovensko učit!
Přidejme tradičně výbornou kuchyni a progresivní novinky typu
termálních aquaparků a máme zde atraktivní komplexní produkt.

348

PŘEKRÁSNÉ VELEHORY, PŘÍSNĚ CHRÁNĚNÉ NÁRODNÍ PARKY
Jasnou výhodou Slovenska jsou jeho velehory. Dechberoucí srázy
tatranských masivů a čarovná krása zdejší přírody jsou hlavními
důvody, proč zájem českých návštěvníků neupadá, ba naopak.
Nejatraktivnější lokality jsou současně přísně chráněnými národními
parky. Ovšem i lázeňství je oblastí, kde Slovensko vychází
vstříc moderním trendům rodinných dovolených v míře, která je
s českými lázněmi nesrovnatelná. Přinášíme reprezentativní průřez
nejzajímavějšími středisky a termály; jako reprezentanty slovenské
letní nabídky volíme 4 skutečné vlajkové lodě tamní turistiky.
Jsou to velký zábavní, termální a rekreační komplex Tatralandia
u Liptovského Mikuláše, nedaleký kvalitní termální aquapark
Bešeňová, naše letošní novinka AquaCity Poprad a nakonec
v Podunajské nížině poblíž slovenské metropole Bratislavy ležící
městečko Senec a jeho populární Slnečné jazerá - tamní termály,
aquapark se spoustou atrakcí a letním zábavním programem
si nezadají s vyhlášenými přímořskými letovisky.

SLOVENSKO

BENEFITY
Slováci jako nám přirozeně ten zdaleka nejbližší národ
pocit jako doma aneb podobný jazyk, kultura i mentalita
■ rychlé tempo změn, nová výstavba a profesionalita ve službách
■ nabídka reprezentativního průřezu nejzajímavějšími středisky
■ populární Slnečné jazerá v Podunajské nížině poblíž
slovenské metropole Bratislavy
■ celá řada progresivních novinek typu termálních aquaparků,
jako je Tatralandia u Liptovského Mikuláše, nedaleká
Bešeňová či AquaCity v Popradu
■ lázeňství oblastí, kde Slovensko vychází vstříc moderním
světovým rekreačním trendům
■ dechberoucí krása přírody obou tatranských národních parků
■ pohostinnost a stále ještě i zajímavé ceny většiny služeb
■

OBSAH 4

■

VYSOKÉ
MALÁ
ŽILINA FATRA 2 3TATRY
LIPTOVSKÁ MARA
1
NÍZKÉ
TRENČÍN
TATRY

BANSKÁ BYSTRICA
4

1 - POPRAD
2 - BEŠEŇOVÁ
3 - TATRALANDIA
4 - SENEC

KOŠICE

ÚVODEM

BRATISLAVA
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SLOVENSKO
OBSAH 4

1

HOTEL MOUNTAIN VIEW

★★★★

upřesnění: hotel v areálu termálního aquaparku AquaCity Poprad
poloha: Poprad, centrum - 800 m; Dinopark tatry - 10 km, Starý
Smokovec / pozemní lanovka na Hrebienok - 13 km, Kežmarok
(UNESCO) - 13 km, Podlesok / Slovenský ráj - 15 km, Vrbov /
termály - 15,5 km, Tatranská Lomnica / lanové dráhy na Lomnický
štít - 17 km, Levoča (UNESCO) - 27 km, Bachledka / stezka
korunami stromů - 29 km, Štrbské Pleso - 30 km, Dobšinská ledová
jeskyně - 32 km, Dedinky / přehrada Palcmanská Maša - 42 km,
Nestville park / muzeum lihovaru - 43 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, stylová restaurace, bar,
kavárna, seminární místnosti s projekční technikou, kongresový sál,
dětský koutek, hlídací služba* dětí, víkendové animační programy
pro děti i dospělé, dětská školka (pro děti 3 - 12 let), wi-fi připojení
k internetu, místnost pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené
parkoviště jen pro hotelové hosty, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: aquapark - (relaxační část: 3x venkovní termální
bazén s vodními atrakcemi a tobogány, 2x vnitřní termální bazén,
finská a parní sauna, vodní bar, 50 m plavecký bazén);
wellness centrum - (8x sauna (finská, solní, mentolová, suchá,
infra), relaxační bazén se zátokou lásky, vířivky, relaxační místnosti
s biokrbmi, snežné jeskyně); fitness centrum, kryokomora*, klinika
krásy*

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - 30 m² - pokoj s manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky a případně přistýlkou, sociální zařízení,
balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu, minibar, rychlovarná konvice, čajový a kávový servis,
župan
výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel v areálu termálního parku
Aquacity Poprad včetně neomezených vstupů do Aquaparku
i Wellness centra ■ oblíbená kombinace pobytu v aquaparku
a poznávání okolní přírody i památek ■ moderní pokoje
s ortopedickými matraci a balkonem s posezením ■ v ceně
stravování formou bufetové polopenze ve stylové restauraci
s výhledy na Vysoké Tatry ■ ideální poloha k výletům
do Vysokých Tater i Slovenského ráje - obojí pár minut autem
■ baby friendly hotel - dětská postýlka, dětský vodní svět
či dětská školka samozřejmostí ■ zdarma dítě do nedovršených
6 let, ale jen na lůžku s rodiči
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ je již aplikována v cenách
všech týdenních pobytů

REZERVUJTE IHNED

od 2 030 Kč / os. /1 noc
ANO

HB

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

POPRAD

20 m
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★★★

upřesnění: ubytování se nachází přímo v areálu termálního
Aquaparku Bešeňová
poloha: Liptov, Bešeňová / termální aquapark - 10 m, centrum 1 km, vodní nádrž Liptovská Mara - 5 km, termální aquapark
Tatralandia - 17 km, Vlkolínec (UNESCO) - 18 km, Liptovský
Mikuláš - 18 km, Demänovská dolina - 20 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, restaurace, bar,
3 konferenční místnosti s celkovou kapacitou 270 míst, animační
program (nepravidelně), hotelový trezor, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: termální Aquapark, wellness centrum Harmónia,
půjčovna jízdních kol*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou servírovaného 3-chodového menu
a salátového bufetu, karafa s vodou v ceně, další nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí,
rozkládací křeslo pro 1 dítě do nedovršených 12 let, sociální zařízení
zpravidla se sprchou; některé pokoje jsou v podkroví

■ Studio 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí, malý kuchyňský
kout, sociální zařízení zpravidla se sprchou; některé studiá jsou
v podkroví; možnost 2 přistýlek formou rozkládacího gauče
■ Mono 2/3/4 - pokoj se zpravidla manželskou postelí
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, malá samostatná kuchyňka,
sociální zařízení; výhled na aquapark
■ Suite 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou
či vanou, z 50 % balkon
■ Hastens 2/3/4 - ložnice s exkluzivní manželskou postelí Hästens,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor, fén, minibar, župan
do vodního parku
výhody a nevýhody: ■ v ceně denně multivstup do termálního
vodního parku Bešeňová ■ benefit v podobě 2 hodinového
vstupu / denně do saunového světa Harmónia ■ oblíbený
hotel v areálu známého termálního aquaparku aneb v županu
do bazénu ■ ideální poloha v centru liptovského regionu
s dobrou dojezdovou vzdáleností do Nízkých a Západních Tater
i Velké a Malé Fatry ■ moderní a dobře vybavené pokoje ideální
nejen pro rodiny s dětmi ■ zdarma dítě do 6 let jen bez nároku
na lůžko ■ častá vyprodanost a dynamicky se měnící ceny
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 a 3 nocí

SLOVENSKO

HOTEL BEŠEŇOVÁ

OBSAH 4

2

REZERVUJTE IHNED

od 1 470 Kč / os. /1 noc
ANO

BB

NE

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz

BEŠEŇOVÁ

10 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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SLOVENSKO
OBSAH 4
TATRALANDIA - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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3

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

upřesnění: ubytování se nachází přímo u termálního Aquaparku
Tatralandia
poloha: Liptov, Liptovský Mikuláš - centrum 4 km, vodní nádrž
Liptovská Mara - 3 km, Demänovská dolina - 10 km, Liptovský
Ján - 13 km, Bešeňová - 18 km, Vlkolínec (UNESCO) - 35 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
stylová restaurace s terasou, bar, hotelové kino, kongresový sál
s projekční technikou až pro 400 osob, venkovní krby s grilem,
terasa s posezením, zahrada s dětským hřištěm, dětský koutek,
animační programy (nepravidelně), hotelový trezor, parkoviště,
vyhrazená parkovací stání
sport a relaxace: aquapark Tatralandia, saunový svět*, volejbalové /
nohejbalové hřiště, golfový simulátor*, venkovní stolní tenis*, biliár*,
šipky*, venkovní tenisový kurt*, bowlingová dráha*, půjčovna
jízdních kol*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně
nápojů a bio koutku
■ večeře (za příplatek) - bufet, nebo servírované menu s výběrem
ze 3 až 4 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bungalov 3/4 - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, vstupní místnost,
sociální zařízení
■ bungalov 4/5 - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, malá předsíň, sociální
zařízení, balkon či terasa; 1.poschodí: 1 ložnice s manželskou
postelí a 2 samostatnými lůžky
■ bungalov 7/8 - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem,
zpravidla krbem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, vstupní
místnost, sociální zařízení, balkon; 1. patro: 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 4 samostatnými lůžky
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, mikrovlnka, rychlovarná
konvice, lednice
výhody a nevýhody: ■ denně bezplatný multivstup do vodního
termalparku Tatralandia ■ vyhledávané ubytování v termálním
aquaparku s výbornou dojezdovou vzdáleností do Nízkých,
Západních i Vysokých Tater ■ vkusně vybavené apartmány
zasazené do prostředí parku a tematických osad - Skautské,
Indiánské, Rybářské, Westernové, Řemeslné či Liptovské
■ nedaleko od areálu také pláže u přehrady Liptovská Mara
včetně vodných atrakcí k zapůjčení ■ možnost pobytu s polopenzí
■ saunový svět jen za příplatek v místě
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 3 nocí

REZERVUJTE IHNED

od 861 Kč / os. /1 noc
200 m

ANO
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ZDARMA
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upřesnění: areál Slunečných jezer, severní část
poloha: Senec / centrum - 1,5 km, pláž - 500 m, termální
aquapark - 600 m, Pezinok - 15 km, Modra - 20 km, Bratislava 25 km, zvířecí park Malkia - 32 km, Slovakia Ring - 32 km
vybavenost a služby: recepce (jen v sobotu), wi-fi připojení
k internetu, vyhrazená restaurace, restaurace s nabídkou
snídaňového menu, bar, seminární místnost pro 75 osob, terasa
s posezením, velká zaharda s posezením a dětským hřištěm, dětský
koutek, karaoke, diskotéky (nepravidelně), animační programy pro
děti i dospělé (nepravidelně), večerní animační programy, vyhrazená
parkovací stání* před apartmánem, úschovna zavazadel

♣♣

sport a relaxace: venkovní prostor* vyhrazený pro cvičení včetně
ozvučení, sál pro aerobic*, plážový fotbálek*, plážový volejbal*,
venkovní tenisový kurt*; další sportovní možnosti v blízkosti (např.
rybolov, cyklostezka, turistika v Malých Karpatech)
popis apartmánů: ■ bilo 2/3/4/5 - 36 m² - ložnice s manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkl. gaučem pro 2 osoby (190 x 120 cm), soc. zařízení se sprchou,
terasa s posezením; na vyžádání možnost 1 rozkládací přistýlky
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, rychlovarná
konvice
výhody a nevýhody: ■ ubytování v bungalovu v prázdninové
vesničce pár metrů od Slunečných jezer a termálního
aquaparku Senec ■ na danou oblast výhodná cenová hladina
včetně dětských slev ■ komplexní služby v areálu vesničky
zaručují pohodový pobyt ■ v ceně pernametky do areálu
Slnečných jazier se spoustou atrakcí a letním zábavním
programem, připomínající přímořské letovisko ■ v okolí další
termální aquaparky napr. Dunajská Streda či Veľký Meder i cíle
výletů ■ zvýhodnění při pobytu na 7 nocí - zdarma 2x jízdenka /
os. na vláček „Senecký Expres“ (červenec, srpen) a parkování jen
za 10 € / pobyt ■ jednodušší, avšak účelné vybavení apartmánů
a absence klimatizace
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období
od 01.07. do 31.08., od 2 nocí v období od 01.05. do 01.07.
a od 31.08. do 31.10.

SLOVENSKO

HOLIDAY VILLAGE SLNEČNÉ JAZERÁ

OBSAH 4

4

REZERVUJTE IHNED

od 453 Kč / os. /1 noc
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INFO

ZDARMA
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SENEC

300 m
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ČESKO
OBSAH 4

ČESKO

ÚVODEM
ČR - DŮSTOJNÁ ALTERNATIVA DOVOLENÝCH U MOŘE
Oproti sousedním zemím pyšnícími se mořem nebo majestátními
velehorami, případně obojím současně, se může občan ČR cítit
na první pohled jako chudý příbuzný, vždyť co je kóta nejvyšší
české hory Sněžky 1.602 m n. m. proti štítům Alp či Tater? A co je
rozloha největší vodní plochy v ČR (Lipenská přehradní nádrž) proti
moři, od něhož nás dělí jen přibližně 300 kilometrů? Ovšem při
detailnějším pohledu spatříme celou řadu důvodů, proč letní rekreaci
v tuzemsku nezavrhovat. Přírodní krásy našich lesů, pohraničních
hor či úrodných nížin stojí za zevrubnější prozkoumání.
MNOŽSTVÍ DOBRÝCH DŮVODŮ PRO DOVOLENOU 2022 V ČR
Za současné situace, jež už druhým rokem omezuje cesty
do zahraničí, se k poznávání tuzemska vrací i mnoho našinců.
Volbou dovolené v ČR ušetříte spoustu času, nervů i pohonných
hmot. Nemluvě o množství historických památek, jimiž disponuje
každý kout naší vlasti.

ÚVODEM

STRMĚ ROSTOUCÍ KVALITA NAŠÍ TURISTICKÉ INFRASTRUKTURY
Kdo jen pár let nestrávil část léta u českých rybníků, přehrad
či na našich horách, nestačí se divit tempu proměn naší turistické
infrastruktury. V posledních letech před epidemií se mohutně
investovalo a pronikla sem řada vymožeností dříve vídaných
jen v zahraničí na západ a jih od nás. A nutno též podotknout,
že celková cenová hladina v naší zemi je stále o poznání nižší,
než je západoevropský průměr.
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OD POHRANIČNÍCH HOR PO ÚRODNÉ MORAVSKÉ NÍŽINY
Pro prezentaci ČR v tomto katalogu jsme zvolili krajskou metropoli
Liberec a Valdštejnův Frýdlant pod Jizerskými horami, Děpoltovice
na úpatí Krušných hor, Mariánské Lázně jako dalšího zástupce
termálními lázněmi proslulého Karlovarského kraje, husitskou
historií prodchnutý jihočeský Tábor, na hladině rybníka Vajgaru
se zrcadlící Jindřichův Hradec či pohádkovou Telč na Vysočině.
V Železných horách na severním okraji Českomoravské vrchoviny
najdete půvabnou vodní nádrž Seč. Nemalou část Šumavy můžete
prozkoumat, ubytujete-li se na březích Lipenské vodní nádrže v Dolní
Vltavici či Černé v Pošumaví. Na jihu Moravy, v polohách nejnižších,
tedy nejteplejších, naleznete lákadla úplně jiná - hovoříme třeba
o starobylém Znojmě s vinicemi a Národním parkem Podyjí
či o úžasném golfovém resortu Kaskáda u Kuřimi nedaleko Brna.

ČESKO

BENEFITY
dovolená v ČR ušetří spoustu času, nervů i pohonných hmot
přírodní krásy našich lesů, pohraničních hor či úrodných nížin
■ množství historických památek v každém koutu naší vlasti
■ kouzlo léta u českých rybníků, přehrad či na našich horách
■ celková cenová hladina nižší, než západoevropský průměr
■ toulky nekonečnými pošumavskými hvozdy při ubytování
na březích Lipenské vodní nádrže
■ termálními lázněmi světově proslulý Karlovarský kraj
■ Tábor, Jindřichův Hradec a Telč jako zástupci jihočeských měst
■ atraktivní centrum Znojma, vinice a Národní park Podyjí
v jeho blízkém okolí
■ životem pulzující Liberec a Valdštejnovo panství Frýdlant
pod Jizerskými horami
■ úžasný golfový resort Kaskáda u Kuřimi nedaleko Brna
■

OBSAH 4
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TÁBOR
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1

HOTEL ANTONIE

★★★★S

upřesnění: pokoje typologie wellness jsou v depandanci
(wellnesové budově) hned vedle biotopu. S hlavní budovou jsou
propojené 70 m podzemní chodbou
poloha: Frýdlant / centrum - 700 m, zámek - 2 km; Heřmanická
rozhledna - 8 km, Hejnice (klášter) - 12 km, Lázně Libverda 12 km, Žijící skanzen - 14 km, Smědava (horská chata) - 22 km,
Souš (vodní nádrž) - 28 km
vybavenost a služby: recepce, stylová restaurace s krbem,
bar v rámci wellness centra, vinotéka, společenská místnost,
kongresový sál s projekční technikou až pro 100 osob, sluneční
terasa s posezením a lehátky, velká zahrada s dětským hřištěm,
wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, prostor pro úschovu
zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: vnitřní bazén s protiproudem a vodoléčbou;
venkovní bazén (biotop) s 20 m plaveckou dráhou, molem, lehátky
a slunečníky; vnitřní vířivka až pro 10 osob, finská sauna, pára,
infrasauna, relaxační místnost s lehátky a výhledem; masáže*,
perličková koupel*, suchá masážní vana*, turbosolárium*;
nadstandardně vybavená posilovna, tělocvična, kurt na squash
či badminton; venkovní prostor vyhrazený pro cvičení, tenisový kurt,
dráha na petanque
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu
včetně bio koutku a nápojů
■ večeře - formou salátového bufetu a polévky, servírovaného
hlavního jídla s výběrem ze 3 možností, dezert a ovoce formou
bufetu, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Wellness 2 - 24 až 28 m² pokoj s manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2/3 - 40 m² - pokoj s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení se sprchou a zpravidla
i vanou, terasa či balkon, možnost 1 přistýlky
■ Design 2/3 - až 57 m² - velmi prostorný pokoj s manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky, samostatné sociální zařízení, koupelna
se sprchou a vanou, možnost 1 přistýlky
■ King 2/3 - 40 m² - pokoj s manželskou postelí „super king size“,
sociální zařízení se sprchou či vanou, terasa, možnost 1 přistýlky
■ Antonie lux 2/3 - 45 m² - prostorný pokoj s manželskou postelí
„super king size“, sociální zařízení se sprchou a vanou, velká terasa,
možnost 1 přistýlky
■ Family 2+2 - dva vzájemně propojené dvoulůžkové pokoje
(2x manželská postel s oddělitelnými lůžky), 2x sociální zařízení;
možnost až 4 přistýlek
vybavenost pokojů: TV, telefon, wi-fi připojení k internetu,
(klimatizace, kromě typologie wellness), trezor, fén, minibar, varná
konvice, župany do SPA
výhody a nevýhody: ■ nadstandardně kvalitní wellness hotel se
zcela nezaměnitelným designem ■ rozsáhlá hotelová zahrada
s biotopem na koupání, dětským hřištěm a tenisovým kurtem
■ wellness & spa centrum á 500 m² s bazény, vířivkou a saunami
v ceně ■ výtečná gastronomie v hotelové restauraci s velkou
terasou ■ různé typologie pokojů určitě uspokojí i ty nejnáročnější
klienty ■ až 2 děti do nedovršených 12 let zdarma v typologii
Family na pevném lůžku ■ v blízkém okolí nepřeberné množství
památek a jiných cílů výletů nejenom v ČR ■ vyšší cenová úroveň,
která však plně odpovídá předkládaným službám
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

REZERVUJTE IHNED
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poloha: Liberec, centrum - 700 m, Zoo Liberec - 4,3 km, kabinová
lanovka na Ještěd - 6 km, Bedřichov - 11 km, Ještěd (vrchol) - 12 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, restaurace, jídelna pro
snídaně, společenská místnost, seminární místnost, wi-fi připojení
k internetu ve většině společných prostor, sluneční terasa
s posezením, dětský koutek, místnost pro úschovu zavazadel, výtah,
vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: Aquapark - neomezený vstup: (bazény, vířivky,
saunový svět, vodní masáže,skluzavky, tobogány, romantická
jeskyně, mořské akvárium, relaxační zóna, bar, laser game);
Wellness centrum*: od 15 let (sauna, pára, vířivka, tepidárium,
laconium, oxygenoterapie, Kneippův chodník, relaxační místnost,
masáže, hammam, sluneční louka); Funpark - neomezený vstup:
(trampolíny, prolézačky, skluzavky, střílecí hrad, jízda městem, Ninja
aréna, Baby herna, vodopád); iQPARK- neomezený vstup: (zábava
a poučení pro všechny věkové kategorie na ploše přes 3000 m²);
Lunapark - neomezený vstup: (zábavní atrakce s celorořním
provozen např. kolotoče, autodorm, simulátory...); 4D kino, zrcadlové
bludiště, vnitřní golf* a dále mimo hotel a v ceně zábavního balíčku:
iQLANDIA - neomezený vstup: moderní věděcké centrum vedle
hotelu; Zoo Liberec - neomezený vstup: městská zoologická
zhrada, nejstarší v ČR

stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně biokoutku
a nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu, nápoje za příplatek
■ oběd (za příplatek) - formou servírovaného menu, nápoje
za příplatek
popis pokojů: ■ Superior 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Superior 3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky
a samostatním lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Superior 4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky a zpravidla oddělená ložnice s 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou či vanou; v ojedinělých případech 2 samostatní
pokoje vedle (naproti) sobě bez možnosti propojení
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, 2x láhev vody
výhody a nevýhody: ■ skvělá kombinace ubytování ve wellness
hotelu a neomezených vstupů do četných atrakcí mj. Aquaparku /
iQLandie / Funparku či ZOO ■ vyhledávaný pobyt zejména
pro aktivní rodiny s dětmi ■ zdarma dítě do nedovršených
13 let ■ pokoje superior = větší pokoj a vyšší patro ■ možnost
přiobjednání večeří či plné penze v hotelové restauraci ■ delší,
přesto stále pěší vzdálenost od centra Liberce ■ v nabídce také
balík s neomezeným wellness (od 15 let) ■ parkování jen
za poplatek
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci

ČESKO
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HOTEL EXCELSIOR

★★★★

poloha: Mariánské Lázně, kolonáda - 500 m, kabinová lanová
dráha - 850 m; park Boheminium 3,3 km; Royal Golf - 3,5 km,
koupaliště Lido - 4,2 km, osada Kladská - 8,3 km; zámek Kynžvart 10,5 km; klášter Teplá - 14,5 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, stylová restaurace, bar,
spoločenská místnost, wi -fi připojení k internetu, hotelový trezor,
místnost pro úschovu zavazadel, výtah, hotelové parkoviště* (dle
dostupnosti)

sport a relaxace: římské lázně, finská sauna*, solárium*, léčebné
procedury*, masáže*, wellness procedury*, kosmetické služby*,
fitness centrum
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ lehký oběd - polévka, salát, dezert, džus, ostatní nápoje za poplatek
■ večeře - formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2 - pokoj s manželskou postelí se
zpravidla oddělitelnými lůžkami, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, fén, trezor,
minibar, župan (na vyžádání a za poplatek); welcome drink (při
příjezdu)
výhody a nevýhody: ■ wellness pobyt na 2 noci s libovolným
nájezdem a bonusem ve formě 2 procedur (masáž chodidel +
perličkový koupel) ■ secesní hotel se 150 letou tradicí
v lázeňském centru nedaleko kolonády ■ Restaurant „1900“
nabízí kulinářské speciality pro milovníky dobrého jídla i pití
■ v ceně bufetová polopenze doplněná lehkým lázeňským
obědem ■ zdarma vstup do římskych lázní s bazénem se
slanou vodou a fitness ■ ideální bod také pro hráče golfu až 10 hřišť v okolí ■ absence většího bazénu
délka pobytu: pobyty na 2 noci s libovolným nájezdem

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

REZERVUJTE IHNED
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poloha: Mariánské Lázně, kolonáda - 1000 m, kabinová lanová
dráha - 1500 m; koupaliště Lido - 3,8 km; park Boheminium
3,9 km; Royal Golf - 4,5 km; osada Kladská - 8,5 km; zámek
Kynžvart - 10,5 km; klášter Teplá - 15,5 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, restaurace, stylový bar,
kavárna, 2x seminární místnost s projekční technikou a wi-fi
připojením k internetu, hotelový trezor, místnost pro úschovu
zavazadel, výtah, slunečná terasa s posezením, zahrada s lehátkami,
parkoviště* (dle dostupnosti)

sport a relaxace: finská sauna*, solárium*, léčebné procedury*,
masáže*, wellness procedury*, kosmetické služby*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ lehký oběd - polévka a salátový bufet, nápoje za poplatek
■ večeře - formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí
se zpravidla oddělitelnými lůžkami, sociální zařízení s vanou; výhled
na rezort
■ Superior 2 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí se zpravidla
oddělitelnými lůžkami, sociální zařízení s vanou, výhled na město;
bonus zdarma: župan a čajový & kávový set na pokoji
vybavenost pokojů: TV sat., tel., wi-fi připojení k internetu, fén,
trezor; malá lednice na vyžádání a za poplatek, v typologii Superior
navíc: rychlovarná konvice a čajový & kávový set, župan, hotelová
kosmetika; welcome drink (při příjezdu)
výhody a nevýhody: ■ výhodný balík ubytování s polopenzí
a lehkým obědem včetně vybraných procedur zdarma ■ typologie
Superior s výledem do centra ■ zdarma 1x 2 hod. vstup
do městského bazénu ■ v ceně bufetová polopenze doplněná
lehkým letním obědem ■ terasa i prostorná zahrada vyhrazena
k odpočinku i slunění ■ stylový koktejlový bar a seminární
místnosti pro firemní klientelu či skupiny ■ ideální bod také pro
hráče golfu - až 10 hřišť v okolí ■ hotelový bazén v rekonstrukci
délka pobytu: pevně dané pobyty od 3, 5 a 7 nocí s libovolnými
nájezdy
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HOTEL RIVIERA

★★★

poloha: Děpoltovice - 1,5 km; Děpoltovický rybník / pláž - 20 m,
Nová Role / porcelánka Thun - 4,3 km, Karlovy Vary - 9 km,
Jáchymov / termály - 16 km, Plešivec / rozhledna - 19,5 km,
Loket - 20 km, Boží Dar - 22 km, Klínovec - 26 km
vybavenost a služby: recepce (8 - 20 hod.), lobby, restaurace,
bar, společenská místnost, kongresový sál s projekční technikou,
sluneční terasa s posezením a lehátky, zahrada, pláž, dětské
hřiště, wi-fi připojení k internetu, prostor pro úschovu zavazadel,
výtah, vyhrazené parkoviště, zahradní altán s grilem, půjčovna* kol
a šlapadel
sport a relaxace: bazén s vířivkou a chrličem, sauna*, relaxační
koutek s lehátky, masáže*; 2x bowling*, biliár*, stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu polévek, hlavních jídel, příloh a dezertů,
nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 1+1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem,
možnost 1 přistýlky pro dítě do nedovršených 7 let, sociální zařízení
se sprchou
■ Economy 2/3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, možnost 1 přistýlky, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky a případně přistýlkou, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2/3 balkon - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou, sociální zařízení se
sprchou, balkon s výhledem na jezero
■ Family 4 balkon - větší pokoj s manželskou postelí
a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se srpchou či vanou,
balkon s výhledem na jezero
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu, minibar, župan lze zapůjčit na recepci
výhody a nevýhody: ■ výjimečná poloha v klidném prostředí
přímo u pláže s pozvolným vstupem do rybníka ■ zdarma vstup
do wellness s bazénem s protiproudem a vířivkou ■ až 2x týdně
zábavní večer s grilováním a živou hudbou a farmářská snídaně
■ cenově zvýhodněný pobyt od neděle do pátku ■ v okolí
zajímavé cíle výletů a recepce poskytne i slevy na vstupné
■ výhody při pobytu na min. 5 nocí (např. dárek a zdarma 1 hod.
bowlingu / pokoj) ■ široká nabídka různých typologií pokojů
včetně těch s balkonem ■ sauna pouze za příplatek
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí, přičemž v sobotu nesmí být příjezd, ani odjezd; v ceně
je již zahrnuta speciální nabídka „7 za 6“ v období od 30.04.
do 19.06. a od 02.10. do 14.10.
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upřesnění: hotel se skládá z hlavní budovy s recepcí, restaurací
a dalších dvou depandancí vzdálených 30 m
poloha: Černá v Pošumaví / centrum - 2,5 km, vodní nádrž Lipno,
pláž / travnatá - 30 m; Frymburk - 13 km, Lipno nad Vltavou (Stezka
korunami stromů) - 20 km, Český Krumlov - 23 km, Rožmberk nad
Vltavou (zámek) - 30 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / bar, wi-fi připojení
k internetu, venkovní bar u pláže, společenská místnost, sluneční
terasa s posezením, velká zahrada s dětským hřištěm, dětský
koutek, hotelový trezor, prostor pro úschovu zavazadel, vyhrazené
parkoviště, minimarket

sport a relaxace: plážový servis se slunečníky*, masáže*, venkovní
prostor vyhrazený pro cvičení včetně ozvučení, malý sál pro aerobic,
lukostřelba*, multifunkční asfaltové hřiště (fotbálek, volejbal, tenis,
badminton, basketbal), biliár*, šipky*, stolní tenis*; další možnosti
v okolí - rybolov*, cyklostezka, kajak*, pěší turistika atd.
stravování: ■ snídaně - bohatý kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu nebo v případě nižší
obsazenosti 3-chodové menu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou
■ Standard 3 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí a zpravidla
1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, některé s balkónem
■ Standard 4 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí a zpravidla
palandou či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, některé
s balkónem
vybavenost pokojů: TV sat, wi-fi připojení k internetu, fén
(na vyžádání), nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ hotelový komplex přímo na břehu lipenské
nádrže s vlastní pláží ■ četné možnosti nejen vodních sportů
a aktivit přímo v areálu hotelu ■ na danou lokalitu výhodný poměr
cena / výkon ■ příznivé dětské slevy na hlavním lůžku ■ pokoje
s novými postelemi s kvalitními matraci z loňského podzimu
■ možnost dokoupení večeří v hotelové restauraci s terasou
s nádherným výhledem na jezero ■ k dispozici také kavárna
s cukrárnou ■ zajímavé výlety do různých turistických cílů v okolí
■ absenci wellness zařízení vyvažuje v létě vlastní pláž ■ jednodušší,
přesto účelné vybavení pokojů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

REZERVUJTE IHNED
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HOTEL JESTŘÁBÍ

ČERNÁ V POŠUMAVÍ - LIPNO

6

361

ČESKO
OBSAH 4
DOLNÍ VLTAVICE - LIPNO
362

7

HOTEL RELAX

★★★★

upřesnění: bezbariérový pokoj na vyžádání
poloha: Dolní Vltavice / centrum - 200 m, nádrž Lipno, pláž /
travnatá - 100 m, přívoz Dolní Vltavice-Kyselov - 250 m, Černá v
Pošumaví - 5,5 km, Frymburk - 16 km, Lipno nad Vltavou (Stezka
korunami stromů) - 22,5 km, Český Krumlov - 25 km, Rožmberk
nad Vltavou (zámek) - 33 km
vybavenost a služby: recepce, malá lobby, restaurace s barem
a terasou, wi-fi připojení k internetu, bar v rámci wellness
centra, venkovní bar u pláže a pěší zóny, dětský koutek, animace
(nepravidelně), společenská místnost, kongresový sál* až pro
108 osob s projekční technikou a wi-fi, sluneční terasa s posezením,
velká zahrada s posezením a dětským hřištěm, místnost pro
úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště*, služby hotelové
prádelny*
sport a relaxace: krytý bazén 60 m² s lehátky (zdarma 1 hod. /
den, dále za poplatek), plážový servis* (pl. křeslo a lehátko,
slunečník), venkovní vířivka až pro 8 osob*, finská sauna, biosauna
a pára (zdarma 1 hod. / den, dále za poplatek), ledová lázeň,
multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, privátní wellness*
(s finskou saunou, vířivkou a odpočinkovou místností s TV),
masáže*, plážový fotbálek, plážový volejbal, jachting*, stolní tenis*,
stolní fotbal*, badminton; další sportovní možnosti v blízkosti paddleboard, double kajak, pramice, člun, jachta, rybolov, inline
a cyklostezky

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně
nápojů
■ večeře - servírované 3-chodové menu, zpravidla polévka, hlavní
jídlo s přílohou, dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - 18 m² - pokoj s manželskou
postelí nebo 2 samostatnými lůžky, přistýlka formou rozkládací
postele, sociální zařízení zpravidla se sprchou, z 50 % balkon
(za příplatek)
■ Family 4 - 38 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení zpravidla
s vanou, z 50 % balkon
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, wi-fi připojení k internetu,
minibar, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ výjimečná poloha téměř na břehu
lipenské přehrady s vlastní pláží ■ prostředí ideální pro dokonalý
odpočinek i aktivní dovolenou na Šumavě ■ hotelové wellness
centrum se vstupem v ceně (denně 1 hod. bazén + 1 hod.
saunový svět) ■ četné sportovní možnosti včetně půjčovny vodních
plavidel, kol, elektrokol a koloběžek ■ kvalitní hotelová restaurace
a gril bar s krásnými výhledy na Lipno ■ bike & dog friendly zdarma úschova vlastních kol ■ sleva na další vstupy do wellness
i výhodnější ceny při pobytu na 5 a více nocí ■ častá vyprodanost
hlavně v letních měsících
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí po celou sezónu

REZERVUJTE IHNED

od 1 660 Kč / os. /1 noc
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★★★★

upřesnění: přístup do vody pro invalidy - s vozíkem ne
poloha: Železné hory, Seč - část Ústupky, vodní nádrž Seč / pláž 500 m, Seč / centrum - 4 km
vybavenost a služby: recepce (24 hod.), lobby, 2x restaurace, wi-fi
připojení k internetu, bar, venkovní bar u bazénu, vinárna se širokou
nabídkou, místnost vyhrazená pro kuřáky, salonek s možností
promítání na plátno, seminární místnosti a kongresový sál (včetně
dataprojektoru, plátna a ozvučení), možnost dopravy ze Seče
na hotel, kompletní zajištění disco party (vybavení i kvalifikovaný
DJ), velká terasa (v létě s živou hudbou a grilováním), dětský koutek,
animační programy (nepravidelně), místnost pro úschovu zavazadel,
výtah, vyhrazené parkoviště (1 místo vyhrazeno pro imobilní),
veřejné parkoviště nedaleko
sport a relaxace: vnitřní bazén 12 x 5 m s vířivkou až pro 4 osoby,
pára, infra sauna, venkovní bazén 20 x 8 m s dětským bazénkem
a lehátky, wellness centrum#: vnitřní a venkovní vířivky#, 7x sauna#
(finská cedrová, biosauna, tropická sauna...), infrakabina#, solná
lázeň s inhalátorem#, amorova komora#, hammam# - parní lázeň,
Kneippova lázeň#, ochlazovna# s bazénem, ledem a vědrem,
odpočívárna sunset#, odpočívárna vital bar#, sluneční louka#,
tepidárium#, terasa sunrise s prostorem pro relaxaci#; služby
označené # mohou využívat osoby starší 15 let; masáže*,
kosmetické služby*, posilovna (vnitřní i venkovní), menší tělocvična,
venkovní prostor vyhrazený pro cvičení až 10 osob včetně ozvučení,
sál pro aerobic, lezecká stěna (na vlastní nebezpečí), lukostřelba
(pouze v rámci anim. programu), venkovní tenisový kurt, dráha pro
petanque, dráha pro italskou obdobu bowlingu, biliár*, elektronické
šipky*, 2x stolní tenis*, stolní fotbal*, beach volejbalový kurt*,
laserová střelnice*, fitness, squashové kurty*; dále půjčovna
elektrokol*, koloběžek* a segwayů*, v blízkosti cyklostezky, rybolov

stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
(v ojedinělých případech i servírovaná)
■ večeře - formou bufetu nebo servírovaná (dle počtu hostů);
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 14 m² - pokoj s manželskou postelí
nebo 2 oddělenými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Superior 2 - 17 m² - pokoj s manželskou postelí nebo
2 oddělenými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon;
■ Komfort 2/3 - 18 m² - pokoj s manželskou postelí nebo
2 oddělenými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon; 3. lůžko
formou samostatného lůžka nebo rozkládacího gauče
vybavenost pokojů: klimatizace, ventilátor, TV, wi-fi připojení
k internetu, minibar*, trezor, fén, žehlička
výhody a nevýhody: ■ wellness hotel u Sečské přehrady s pláží
■ jedno z nejmodernějších wellness a SPA o celkové rozloze
až 800 m² ■ okolí hotelu CHKO Železné hory je jako stvořené pro
rekreaci a odpočinek ■ až nepřeberné množství volnočasových
aktivit uspokojí každého klienta ■ bonus k pobytu na 7 nocí 500 Kč týdenní sportovní budget (os. na pevném lůžku) ■ hotel
přátelský k domácím mazlíčkům ■ vysoký gastronomický
standard hotelové restaurace ■ větší vzdálenost od občanské
vybavenosti vykompenzována komplexními službami hotelu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, libovolně
dlouhé pobyty od 1 noci

ČESKO

WELLNESS HOTEL JEZERKA
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HOTEL KASKÁDA

★★★★

upřesnění: hotel se skládá z bungalovů (v každém více pokojů),
které jsou vzdálené do 170 m od hlavní budovy s recepcí, restaurací
a wellness; vhodné i pro invalidy (bezbariérové bungalovy); hotel je
součástí golfového resortu Kaskáda
poloha: Kuřim / centrum - 3,5 km, aquapark - 4,5 km, Zoo Brno 6,5 km, Brněnská přehrada - 6,8 km, Obora Holedná - 12 km, Hrad
Veveří - 14 km, Automotodrom Brno - 17 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, wi-fi připojení k internetu,
restaurace, jídelna pro snídaně, bar, pivnice, vinotéka, společenská
místnost, seminární místnost s projekční technikou, sluneční terasa
s posezením, velká zahrada s dětským hřištěm, hotelový trezor,
prostor pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště (do 200 m
od hlavní budovy), služby hotelové prádelny*, obchod se sportovními
potřebami

© Marek Hajkovský

sport a relaxace: bazén 10 x 4 m s protiproudem, chrličem
a lehátky, privátní vířivka* max. pro 4 osoby, finská sauna, pára,
ochlazovací bazén, relaxační koutek s lehátky a hudbou, masáže*,
golf*, golfový simulátor*, 2x vnitřní dráha pro bowling*, (vstup
do wellness centra je na 90 minut / den, další vstup či delší čas jen
za příplatek na recepci)
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně
nápojů a bio koutku
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - 31 m² - manželská postel
s oddělitelnými lůžky a případně 1 či 2 přistýlkami formou šuplíku
(z každého lůžka manž. postele), sociální zařízení se sprchou, terasa
■ Deluxe 2 - 32 m² - zrekonstruovaný pokoj s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, terasa
■ Suite 2/3/4/5 - 64 m² - pokoj s kuchyňským a jídelním koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 - 2 osoby, ložnice s manželskou postelí
a případně přistýlkou, sociální zařízení se sprchou či vanou, terasa
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, minibar, fén, župan, varná deska a rychlovarná konvice
(pouze Suite), klimatizace (kromě typologie Standard 2/3/4)
výhody a nevýhody: ■ nadstandardní velikost pokojů s terasou
v každé typologii ■ poloha hotelu ve výjimečně klidné lokalitě
nedaleko Brněnské přehrady ■ komfortní ubytování uspokojí i ty
nejnáročnější díky harmonickému zasazení do přírody ■ wellness
centrum v ceně pobytu (1,5 h / denně) ■ četné vybavení nejen
pro golfisty, ale také pro děti včetně venkovního dětského hřiště
■ hotelová restaurace s terasou s krásnými výhledy ■ zdarma
dítě do nedovršených 6 let, ale jen na posteli s rodiči ■ již nepěší
vzdálenost k další občanské vybavenosti i přehradě
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci

© Marek Hajkovský

© Marek Hajkovský
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poloha: u NP Podyjí, Hnanice / centrum - 500 m, Malovaný sklep
v Šatově - 1 km, Retz / koupaliště - 6,5 km, Znojmo - 8 km, outlet
Freeport Hatě - 11 km, muzeum Terra Technica - 15 km, hrad
Hardegg - 18 km, zámek Riegersburg - 23 km, zámek Vranov 30 km, lázně Laa an der Thaya - 38 km, hrad Bítov - 44 km
vybavenost a služby: recepce (24 hod.), lobby s krbem / TV sat.,
wi-fi připojení k internetu, restaurace, jídelna pro snídaně, bar,
kavárna, pivnice, bohatá vinotéka, společenská mistnost s projekční
technikou (vyhrazená pro skupiny), seminární místnost až pro
100 osob, sluneční terasa s posezením, velká zahrada s jezírkem
a dětským hřištěm, dětský koutek, hotelový trezor, místnost pro
úschovu zavazadel, kóje* pro úschovu jízdních kol, výtah, hotelové
parkoviště (na noc se zavírá závorou), pračka*, sušička*, možnost
žehlení*, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: bazén 12 x 7 m, vířivka pro 6 osob, finská
sauna*, pára, infrasauna*, relaxační koutek s lehátky, masáže*,
kosmetické služby*, posilovna, malá tělocvična, venkovní prostor
vyhrazený pro cvičení, plážový fotbálek*, plážový volejbal*, tenisový
kurt*, biliár*, herna se stolním fotbálkem*, šipkami* a kulečníkem*,
stolní tenis*, stolní fotbal*; dále půjčovna kol*, koloběžek*
a elektrokol*
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů

★★★★

popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manž. postelí s oddělitelnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou; pokoj je umístěn v suterénu
■ Superior 2+2 - 17 m² - pokoj s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení se sprchou; možnost přistýlky
pro až 2 děti do nedovršených 12 let
■ Family 4/5/6/7/8 - 36 m² - 2 vzájemně propojené pokoje a každý
má vlastní ložnici s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou; možnost až 4 přistýlek
■ apartmán 2/3/4 - 36 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj, sociální zařízení s vanou; možnost 2 přistýlek
vybavenost pokojů: klimatizace (kromě pokoje Economy), TV sat.,
telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor, fén, minibar*, osušky do SPA
výhody a nevýhody: ■ oblíbený 4* hotel s wellness pro relaxační
i cyklo pobyt nedaleko Znojma ■ klidná poloha jen 200 m
od NP Podyjí s malebným okolím moravských vinic ■ v ceně
hotelový bazén, vířivka i pára a také fitness ■ nové pokoje
v přístavbě z jara 2021 ■ venkovní altán s posezením a grilem
či vlastní hotelový vinný sklep jako záruka pohodové dovolené
■ výborná gastronomie snoubená s vínem ■ uzamykatelné
kóje pro vlastní kola i půjčovna (elektro) kol ■ nadstandardní
sportovní možnosti přímo v areálu hotelu včetně tenisového
kurtu ■ četné prostory pro firemní a skupinové pobyty ■ dítě
do nedovršených 6 let zdarma, ale pouze na posteli s rodiči ■ velká
oblíbenost naznačuje brzkou vyprodanost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

ČESKO

WELLNESS HOTEL HAPPY STAR
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HOTEL CONCERTINO - ZLATÁ HUSA

poloha: Jindřichův Hradec / centrum - 50 m, Plovárna Vajgar 750 m; Úzkokolejní železnice - 1,5 km, Zoopark na Hrádečku 6,5 km, Nová Bystřice - 17 km, zámek Červená Lhota - 20 km,
Pohádková říše Fábula - 22 km, Třeboň - 29 km
vybavenost a služby: recepce, jídelna pro snídaně, restaurace,
stylová pivnice Zlatá Husa, spoločenská místnost až pro 65 os.,
kongresový sál až pro 150 os. s projekční technikou a wi-fi, terasa
s posezením, wi-fi připojení k internetu ve většině společných
prostor, hotelový trezor, místnost pro úschovu zavazadel, výtah,
garáž* (nutná rezervace předem, výška vjezdu 3 m), městské
parkoviště (ve vzdálenosti 300 m od hotelu)
sport a relaxace: sauna*, masáže*, velký sál pro aerobic, půjčovna*
kol, bilár*

★★★★

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů a bio koutku
■ večeře (za příplatek) - 3chodové menu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj zpravidla s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou, sociální
zařízení se sprchou
■ Superior 2/3 - pokoj zpravidla s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou, sociální zařízení se
sprchou, oddělené WC
■ Standard 3 - pokoj s manželskou postelí a dalším 1 samostatným
lůžkem, sociální zařízení
■ Family 4 - pokoj s manželskou postelí a v patře pokoj
s 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, oddělené WC
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, minibar
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel v centru památkové
rezervace Jindřichův Hradec a pár kroků od rybníku Vajgar
či zámku ■ strategická poloha pro objevování jižních čech nejen
na kole ■ rodinný hotel s vynikající jihočeskou kuchyní ■ nová
stylová hospoda Zlatá husa ■ množství památek a různých aktivit
v blízkém okolí ■ relax v privátní sauně či masáž přijde vhod
nejenom po náročném dnu ■ možnost dokoupení večeří v hotelové
restauraci ■ hotelová garáž bezpečně uchrání auto i kolo ■ zdarma
dítě jen do nedovršených 4 let, ale pouze na posteli s rodiči
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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poloha: Tábor / centrum - 900 m, Zoo - 3,5 km; Kozí Hrádek - 9 km,
Chýnovská jeskyně - 20 km, Choustník / zřícenina hradu - 22 km,
Bechyně - 25 km, zámek Červená Lhota - 32 km
vybavenost a služby: recepce, menší lobby, stylová restaurace, bar,
terasa s posezením, seminární místnost až pro 30 os., wi-fi připojení
k internetu, zahrada s malým dětským hřištěm, hotelový trezor,
výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: privátní infra sauna*, konopná koupel*, půjčovna
kol*, bilár*

★★★

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj zpravidla s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou nebo
vanou; možnost 1 přistýlky na zpětné potvrzení
■ Standard 2 výhled - pokoj zpravidla s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou nebo vanou,
pokoj s výhledem na řeku
■ Standard 4/5/6/7/8 - přízemí obývací pokoj s možností
až 4 přistýlek a v patře ložnice s manželskou postelí a pokoj
s 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení s vanou, balkon
s výhledem na řeku
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, fén,
nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel s romantickou atmosférou
a výjímečně klidnou polohou u řeky Lužnice na dohled
od historického centra města Tábor ■ nejlepší 3* hotel v ČR absolutní vítěz v dané kategorii ■ hotelová restaurace s terasou
a nádherným výhledem na Lužnici a Tábor ■ prostorné pokoje se
stylovým vybavením, některé s balkónem ■ zrelaxujte v privátní
infa sauně s odpočinkovou místností, nebo si dopřejte konopnou
koupel ■ Dog friendly hotel s okolím vhodným pro procházky (les,
řeka) ■ absence dalších wellnesových služeb či bazénu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

ČESKO

HOTEL ELEONORA ROMANTIK

OBSAH 4

12

REZERVUJTE IHNED

od 1 020 Kč / os. /1 noc
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ČESKO
OBSAH 4

13

PENSION STEIDLER

♣♣♣

poloha: Telč - náměstí, centrum - 0 m, Štěpnický rybník - 50 m,
Státní zámek Telč - 250 m; Muzeum techniky - 1 km; pláž /
Roštejnský rybník - 1,3 km; Oslednice / rozhledna - 1,7 km;
Dačice / zámek - 13 km; Slavonice - 25 km, Třebíč - 35 km
vybavenost a služby: 3x společenská místnost (z toho
2x snídaňová místnost s minikuchyňkou, lednicí a mikrovlnnou
troubou, 1x typická středověká jizba s pípou - možností výčepu
piva), wi-fi připojení k internetu, internet point, zahrada s posezením
a možností grilování, úschovna* motocyklů a jízdních kol, parkování*
na náměstí (do vyčerpání míst), rybník pod zahradou s možností
půjčení* pramic

stravování: ■ snídaně (za příplatek v místě) - mezinárodní,
servírovanou formou včetně nápojů, možnost výběru předem dle
vlastních preferencí
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 oddělenými lůžky, sociální zařízení se sprchou (u jednoho
pokoje navíc i vana)
■ Standard 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, sociální zařízení se sprchou, výhled na rybník a zámek
■ apartmán trilo 4/5/6 - 2 ložnice se 2 oddělenými lůžky,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 děti do nedovršených
12 let, samostatná kuchyňka, sociální zařízení se sprchou, výhled
na náměstí
vybavenost pokojů: TV, radio, wi-fi připojení k internetu, apartmán
má navíc mikrovlnnou troubu
výhody a nevýhody: ■ nejlepší možná poloha na náměstí
chráněném UNESCO ■ nedávno rekonstruované interiéry
rodinného penzionu ■ pro danou oblast až neuvěřitelně nízké
ceny ■ zázemí včetně středověké jizby, zahrady a rybníku
■ praktická kombinace pokojů a apartmánového ubytování
■ četné cíle výletů v okolí s dobrým dojezdem nejen na kole
■ omezená kapacita a chybějící výtah logickou daní za ubytování
v objektu starém více než 400 let
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

REZERVUJTE IHNED

od 440 Kč / os. /1 noc
NE

BS

NE

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

TELČ

1,3 km
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řípad
Pojištění pro p
tně
COVID-19 vče
ny
osobní karanté

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce NEV-DAMA
Pomůže při nemoci COVID-19 a osobní karanténě
Co Vám uhradíme (limity v Kč)

Varianta
Riziko

Úraz
Osobní věci
Odpovědnost za škodu

Domestic Travel
Cíl cesty
180 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000
18 000

180 000

180 000

100 000
1)

18 000

100 000
1)

18 000

Škoda na zdraví

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Škoda na majetku

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Stornopoplatky
Zrušení cesty

Domestic Travel
S19+

Česká republika

Trvalé následky úrazu
Škoda na osobních věcech

Domestic Travel
S19

25 000

2)

25 000

Stornopoplatky COVID-19

2)

25 000

3)

3)

Rozšíření na zimní sporty

Kolik to stojí do 24 dní (na osobu)

230 Kč

420 Kč

580 Kč

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) spoluúčast 10-20 %
3) spoluúčast 20 %

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu
pojistného plnění uvedeného v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.

I-ND-DT-2112

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ERVpojistovna.cz

2)
3)

- včetně osobní karantény
Zimní sporty

1)

POLSKO

POLSKO - BALTSKÉ POBŘEŽÍ
KOLOBŘEH
MEZIZDROJE GDAŇSK
ŠTĚTÍN

OBSAH 4

VRATISLAV

VARŠAVA

KRAKOV

BENEFITY
přitažlivost baltského pobřeží stoupá s globálním oteplováním
láká jemný písek širokých pláží, značný počet historických
paláců, kostelů nebo originálních starých rybářských domků
■ téměř každý hotel nabízí wellness typu masáže, kosmetika,
rehabilitace, často i lázeňské procedury jako bahenní lázně
■ promenády lemující dlouhé písečné pláže, příjemně pozvolný
vstup do čistého moře
■ pobřeží stíněno borovými lesy, kterými vedou cyklostezky
■ velké investice do nových hotelů a rekonstrukcí starších hotelů
■ Kolobřeh - největší lázeňské centrum na polském pobřeží
Baltského moře
■ Mezizdroje - resort položený na ostrově obklopený
neporušenou přírodou Wolinského národního parku
■ atrakcí pobřeží Sloviňský národní park, nezvyklá přírodní
hříčka v podobě pohyblivých dun se vzácnými druhy ptáků
■ doporučeným výletem z lokalit podél baltského pobřeží
návštěva známých a zajímavých měst Gdaňsk, Gdyně
a Sopoty tvořících takzvané Trojměstí
■
■

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 580 km, Brno 780 km

Brno, Praha, Dresden, Berlin, Szczecin, Międzyzdroje
nebo
Kołobrzeg

© Kolobrzeg SPA

BALTSKÉ POBŘEŽÍ

MOŘE A PLÁŽE

370

Polský Balt lze charakterizovat takto: jemný písek širokých pláží
s pozvolným vstupem do moře se táhne po celé délce pobřeží,
navíc pláže často lemuje promenáda. Téměř celé pobřeží příjemně
stíní borový les, kterým vedou cyklostezky. Mořský vzduch a vonný
borovicový les v severním Polsku láká i v okrajových sezónách, kdy
sem turisté míří za ozdravnými pobyty.
V Kolobřehu si můžete užívat 12kilometrové čisté pláže lemované
rozsáhlými plochami zeleně. Procházky po pláži jsou krásné
v každém ročním období, stejně jako cyklostezka podél pobřeží.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 14

Návštěvníky Kolobřehu na první pohled zaujme molo o délce
220 metrů a šířce 9 metrů. V sezoně je jeho návštěva zpoplatněna.
Kousek od mola stojí mohutný maják vysoký 25 metrů.
Středisko Międzyzdroje na největším polském ostrově Wolin mezi
Štětínským zálivem a Baltským mořem nabízí 2 km dlouhou
promenádu kolem pláže a 300 metrů dlouhé přístavní molo. Krom
hezkých výhledů na moře zde najdete řadu restaurací, kaváren
či obchůdků. Rozsáhlé pláže omývá osvěžující moře, nebývají zde
úmorná vedra a opalování při lehkém chladném vánku je příjemné.

★★★★

upřesnění: rozsáhlý komplex vzájemně propojených budov
poloha: Kolobřeh, centrum - 2,7 km, pláž / písečná s pozvolným
vstupem do moře - 100 m, promenáda a cyklostezka - 50 m,
Ekopark s cyklostezkou - 200 m, molo a přístav - 3,6 km (pěšky
podél pobřeží)
vybavenost a služby: recepce / velká lobby s posezením, internet
point, wi-fi připojení k internetu, 2x restaurace vyhrazená pro
hotelové hosty, à la carte restaurace, bar, kavárna a bar (otáčecí
bar v 11. patře s výhledem do okolí), beach bar (pouze v letních
měsících), hotelové kino, společenská místnost, televizní místnost,
seminární místnosti, sluneční terasa s posezením, zahrada s lehátky,
dětská herna s hlídáním* (zpravidla do 18 hodin), místnost pro
úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště*, půjčovna kol*
sport a relaxace: bazén 328 m², venkovní bazén 112 m², pára#,
sauna#, finská sauna#, solná jeskyně (2x zdarma / pobyt), rašelinová
koupel# (1x zdarma 20 min. koupel / pobyt), solárium*#, masáže*,
kosmetické služby*, široká nabídka léčebných a regeneračních
procedur*, posilovna, stolní tenis, tenisová hala*, biliár*, stolní
fotbal* služby označené # mohou využívat děti až od 11 let, bazén
pouze v doprovodu dospělé osoby
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem ze 2 až 3 hlavních jídel,
polévek, předkrmů, salátového bufetu, dezertů, voda a čaj, ostatní
nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2+2 balkon - 25 m² - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a možností
rozkládacího gauče až pro 2 děti do nedovršených 13 let, sociální
zařízení, balkon
■ Standard 1+1 balkon - 25 m² - pokoj s jedním samostatným
lůžkem pro 1 osobu či 2 samostatnými lůžky pro 1 dospělou
osobu a 1 dítě do nedovršených 13 let, sociální zařízení, balkon
■ Family 2+2 balkon - 37 m² - pokoj s manželskou postelí,
ložnice s rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu či 2 děti
do nedovršených 18 let, sociální zařízení, balkon
■ Eco 2/3 balkon - 22 až 25 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a možností rozkládacího gauče či dalšího
samostatného lůžka pro 1 dítě do nedovršených 18 let, sociální
zařízení, balkon
■ poznámka - všechny pokoje mají min. částečný výhled na moře
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, fén, wi-fi připojení
k internetu, župany* (na vyžádání), klimatizace*, zpravidla lednice
výhody a nevýhody: ■ rozsáhlý komplex nabízející
nejrozmanitější služby včetně široké škály ozdravných procedur
■ výborná poloha v bezprostřední blízkosti pláže, ekoparku
a cyklostezky vedoucí do centra Kolobřehu ■ výhodné ceny
zejména na týdenní pobyty v okrajových sezónách ■ v hlavní
sezóně vyhledávaný hotel zejména rodinami s dětmi
a v okrajových sezónách klienty přijíždějícími za ozdravnými pobyty
■ díky atraktivní ceně často vyprodané termíny ■ nepřítomnost
místnosti v hotelu na úschovu jízdních kol
délka pobytu / speciální nabídka: volitelně dlouhé pobyty
od 3 nocí; speciální nabídka „7 za 6“

POLSKO

HOTEL ARKA MEDICAL SPA

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 3.
5 % do

od 6 180 Kč / os. / 7 nocí
100 m

ANO
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POLSKO
OBSAH 4

2

HOTEL VESTINA

★★★

poloha: Mezizdroje centrum - 1 km, pláž / písečná s pozvolným
vstupem do moře - 100 m, Wolinský národní park - 150 m, Ústí nad
Svinou - 16 km (přístav s možností trajektu do Švédska)
vybavenost a služby: recepce / velká lobby s posezením, wi-fi
připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
bar, kavárna, dětská herna, konferenční místnost až pro 500 osob,
uvítací přípitek, výtah, vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: bazén 35 m², pára*, vířivka*, sauna, masáže*,
fyzioterapie*, hydroterapie*, inhalace*, kryoterapie*; další široká
nabídka léčebných a regeneračních procedur*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou 3 chodového bufetu s výběrem hlavních jídel
s přílohou, polévek a dezertů, vybrané nealko nápoje (voda, čaj
a džus), ostatní nápoje za poplatek
■ poznámka - při dokoupení plné penze též oběd formou bufetu
o 2 chodech, salátový bufet
popis pokojů: ■ Family 4 balkon - 30 až 50 m² - pokoj
s manželskou postelí, pokoj s 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení, balkon; minimální obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě
do nedovršených 18 let, maximální obsazenost jsou 2 dospělé osoby
a 2 děti do nedovršených 18 let
■ Standard 1+1 balkon - 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon, maximální
obsazení pokoje je 1 dospělá osoba a 1 dítě do nedovršených 18 let

■ Deluxe 2/3 balkon - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, rozkládací gauč pro 1 osobu, sociální
zařízení, balkon s přímým výhledem na moře
■ Standard 2 balkon - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
či 1 až 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Eco 2 balkon - 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon (pokoj zpravidla
s omezeným výhledem)
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, telefon, wi-fi připojení
k internetu, župany* (na vyžádání), zpravidla lednice
důležité upozornění: s ohledem na hygienická opatření v důsledku
infekce covid-19 nařízených státem nebude až do odvolání hotelový
bazén v provozu
výhody a nevýhody: ■ v bezprostřední blízkosti pláže a krásného
národního parku s množstvím cyklostezek ■ centrum střediska
s promenádou a molem v pěší vzdálenosti vybízející k večerním
procházkám ■ velmi zajímavé ceny podpořené speciálními akcemi
a slevou za včasný nákup ■ až 2 děti do nedovršených 15 let
s 2 plně platícími osobami na pokoji zcela zdarma ■ rekonstrukce
wellness zázemí v březnu 2020 ■ vhodná oblast pro aktivní
rodinnou dovolenou ■ pokoje ve třetím a vyšším patře často
v výhledem na moře ■ pouze placené parkoviště u hotelu (10 € /
den, resp. 15 € / den od června do srpna) bez možnosti parkování
zdarma v okolí
délka pobytu / speciální nabídka: volitelně dlouhé pobyty
od 1 noci; speciální nabídka „4 za 3“ a „7 za 6“

SLEVAdnů

45
10 % do
zdem
před odje

REZERVUJTE IHNED

BALTSKÉ POBŘEŽÍ
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od 2 220 Kč / os. / 4 noci
100 m

ANO

HB+
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poloha: Kolobřeh, centrum - 800 m, pláž / písečná s pozvolným
vstupem do moře - 850 m, cyklostezka - 150 m, molo a přístav 2,7 km
vybavenost a služby: recepce / velká lobby s posezením, internet
point, wi-fi připojení k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty / bar, společenská místnost, seminární místnost až pro
500 osob, sluneční terasa s posezením, velká zahrada s lehátky*,
výtah, parkoviště*, půjčovna kol*
sport a relaxace: venkovní bazén 72 m² (červen - srpen), vnitřní
bazén 72 m², sauna*, masáže*, kosmetické služby*

stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou 3chodového menu či bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 24 m² - pokoj s manželskou
postelí zpravidla velikosti 160 cm a možností rozkládacího gauče
pro 1 dítě do nedovršených 18 let, sociální zařízení
■ Standard 2 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí zpravidla
velikosti 160 cm, sociální zařízení
■ Standard 1+1 - 25 m² - pokoj manželskou postelí zpravidla
velikosti 160 cm pro 1 osobu či 1 dospělou osobu a 1 dítě
do nedovršených 13 let, sociální zařízení
■ Eco 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí zpravidla velikosti
160 cm, sociální zařízení; zpravidla s omezeným výhledem
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ velmi atraktivní cena hotelu nedaleko
centra města ■ většina vnitřních prostor po zdařilé rekonstrukci
■ velká lůžková kapacita umožňující ubytování i větším skupinám
■ krytý bazén a v hlavní sezóně v provozu i bazén venkovní
■ větší vzdálenost k moři ■ menší pokoje a lůžka a nepřítomnost
rodinných pokojů ■ hotelové parkoviště s omezeným počtem míst
a pouze za poplatek - v dané oblasti však zcela běžné
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 6“

REZERVUJTE IHNED

1

od 4 080 Kč / os. / 7 nocí
850 m
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HOTEL SOLNY
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BEACHVOLEJBALOVÉ
s nejvyššími hygienickými standardy
KEMPY

JEZDÍME S RENOMOVANÝM DOPRAVCEM

Chcete si zahrát či naučit beach volejbal?
Pojeďte s námi na kemp pro jednotlivce
nebo pro celé rodiny s dětmi.

https://www.nev-dama.cz/akce

