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Taliansko

TALIANSKO
TALIANSKO sa rozkladá na Apeninskom polostrove
v tvare čižmy. Jedna z najnavštevovanejších krajín
láka turistov nielen krásnymi plážami, azúrovo čistým morom (Jadranským, Jónskym, Tyrhénskym,
Stredozemným a Ligúrskym), ale aj nádhernou
prírodou s množstvom kultúrnych a historických
pamiatok a pohostinnými miestnymi obyvateľmi.
Z množstva turistických oblastí by sme Vám chceli dať do pozornosti obľúbené a tradičné letoviská
v severnom Taliansku, ako aj jednu z najkrajších
častí Európy - Kalábriu.

Porto S. Margherita
Lido di Jesolo

Rimini
Cattolica
Pesaro
Marotta

MARCHÉ
Svojím 180 km dlhým pobrežím, krásnymi pieskovými plážami,
rozmanitou prírodou a množstvom historických pamiatok Vám
tento región ponúka široký výber pre strávenie nezabudnuteľnej a zaujímavej dovolenky pre každú vekovú kategóriu. Do
regiónu sa radia letoviská Rimini, Pesaro, Fano a samozrejme
letovisko San Benedetto del Tronto známe pod názvom „Perla
Jadranu“ či „Palmová riviéra“.

San Benedetto del Tronto
Silvi Marina

RÍM

RIULI VENEZIA GIULIA
Friuli Venezia Giulia je taliansky región, ktorý sa nachádza
ako prvý po prekročení hraníc s Rakúskom. Južnú časť regiónu obmýva Jadranské more s mnohými turistickými oblasťami. Turisti tu nájdu veľmi pekne udržiavané piesočnaté pláže
s pozvoľným vstupom do mora. Friuli Venezia Giulia je veľmi
bohatá na kultúrne pamiatky. Hlavné mesto regiónu je Udine,
v ktorom môžeme nájsť stopy starej románskej civilizácie.
Ďalšie významné mestá regiónu sú Trieste, Gorizia alebo Pordenone. Medzi vyhlásené prímorské strediská patrí Grado a
Lignano, medzi horské Tarvisiano a Karnie.
BENÁTSKA RIVIÉRA
Jedna z najstarších a najznámejších prímorských oblastí Talianska sa rozprestiera na brehoch Benátskeho zálivu medzi
Benátkami a Terstom. Patria sem veľmi obľúbené letoviská Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita, Lido di Jesolo
a Rosolina Mare. Jednoduchá a blízka dopravná dostupnosť,
rozľahlé piesočnaté pláže s pozvoľným vstupom do mora,
vhodné i pre malé deti, stále klimatické podmienky, široká
ponuka zábavy pre všetkých, dostupné ceny a blízkosť stredovekých pamiatok sú určite dôvodmi rastúceho záujmu.

Bibione
Lignano
Caorle

Ascea Marina
Briatico
Tropea
Capo Vaticano

Lamezia Terme
Montepaone Lido
Sant Andrea dello Ionio

Sicília

TOSKÁNSKO
Kraj preslávený umením, históriou, krásnou scenériou a v neposlednom rade aj vínom, z ktorých najslávnejšie je Chianti.
Meno kraja pochádza z latinského výrazu Tusci, ktorý označuje
Etruskov. Pozostatky ich kultúry sa nachádzajú na celom území Toskánska, mestá často obklopujú etruské hradby, krásne
paláce svedčia o bohatstve kraja. Z hľadiska cestovného
ruchu zaujíma Toskánsko najvýznamnejšie miesto v rebríčku
agroturizmu. Hlavným mestom je Firenze (Florencia), ďalej
odporúčame navštíviť mestá Pisa, Saturnia, San Gimignano,
Pitigliano, Sorano.
ABRUZZO
Kraj Abruzzo tvorí akúsi pomyselnú hranicu medzi severom a juhom Talianska. Kraj je hornatý a málo obývaný. Keď sa vydáte
len niekoľko desiatok kilometrov smerom do vnútrozemia, obja-

víte divokú a neporušenú prírodu s tichými údoliami, dedinkami
učupenými na úpätí vysokých hôr Abruzzského národného parku
a stredoveké mestečká, ktorých obyvatelia ešte stále veria v mágiu a povery. Do regiónu Abruzzo patrí aj stredisko Silvi Marina.
KAMPÁNIA
Juhozápadná časť talianskej pevniny s bohato členitým pobrežím bola vďaka mimoriadnej úrodnosti a miernemu podnebiu oddávna najhustejšie osídleným územím Talianska.
Živá sopečná činnosť Vezuvu dodala kraju charakteristický
ráz. Podmanivé, prírodné scenérie pozdĺž Tyrhénskeho pobrežia (Gaetský, Neapolský, Salernský záliv, záliv Policastro,
národný park Cilento) sú kombinované s významnými historickými pamiatkami (Herkulánum, Pompeje, Paestum). Turisticky významné a vyhľadávané je pobrežie v blízkosti miest
Paestum, Agropoli, Marina di Camerota a Palinuro.

Taliansko

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Do vybraných letovísk v Taliansku zabezpečujeme ako doplnkovú službu charterovú autobusovú dopravu, ktorej trasa vedie cez územie Rakúska. Počas prepravy
sa uskutočňujú len technické prestávky, o ktorých počte, čase a dĺžke trvania Vám podajú informácie vodiči, pretože sú ovplyvnené dopravnou situáciou na
cestách. Do všetkých destinácií premávajú klimatizované zájazdové autobusy, ktoré sú vybavené videom a občerstvením (teplé a chladené nápoje za poplatok).
Sprievodca v autobusoch nie je súčasťou prepravy. Autobusová doprava je organizovaná CK PEGAS TOUR.
TERMÍNY 10-DŇOVÝCH AUTOBUSOVÝCH ZÁJAZDOV
31.05.
07.06. 14.06. 21.06. 28.06. 05.07. 12.07. 19.07. 26.07. 02.08. 09.08. 16.08. 23.08. 30.08. 06.09. 13.09.
Odchod SR
Príchod SR
09.06.
16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. 10.09. 15.09. 22.09.
Doprava je zabezpečovaná na Benátsku riviéru do stredísk Lignano, Bibione, Porto Santa Margherita, Caorle a Lido di Jesolo.
PRÍPLATKY A CENY AUTOBUSOVEJ DOPRAVY
Spiatočná autobusová doprava s pobytom

Spiatočná autobus.
doprava bez pobytu

Jednosmerná
autobusová doprava

95 €

110 €

75 €

Príplatky
Komplexné cestovné poistenie osoba/deň
Pobyt 2 týždne**
KOMFORT*
PLUS*
2,80 €
3,70 €
20 €

Miestenka
7€

* Špecifikácia poistného krytia je uvedená na str. 5.
** Spiatočná doprava v rozpätí dlhšom ako 2 týždenné turnusy za sebou sa považuje za dve jednosmerné dopravy.
V cene cestovného lístka je zahrnuté: autobusová preprava a DPH. • INFANT - dieťa do 2r. musí mať vlastné sedadlo, t.z. platí cenu autobusovej dopravy.
Upozornenie:
• v rámci rôznych nástupných miest v SR musí klient počítať s možnosťou prestupu zo zvozových autobusov, mikrobusov alebo osobných áut. Väčšina liniek nadväzuje na hlavný spoj s prestupom na centrálnom mieste v Bratislave, prípadne v inom meste, a preto sa môžu vyskytnúť časové posuny (z dôvodu dopravnej
situácie). Upozorňujeme, že trasa po území SR nemusí vždy viesť najkratším smerom. Vzhľadom k nepredvídaným okolnostiam môže dôjsť k predĺženiu času
prepravy.
• batožina – každý cestujúci má nárok na prepravu 1 ks batožiny max. 15 kg a 1 ks príručnej batožiny. Nadrozmernú batožinu – bicykle, surfy a pod., ako aj zvieratá
neprepravujeme!
• v prípade nedostatočného počtu cestujúcich môže byť preprava zrušená.

MOŽNOSTI NÁSTUPOV A PRÍPLATKY ZA NÁSTUPNÉ MIESTA
Bratislava, Bánovce nad Bebravou, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Dubnica nad Váhom, Ilava,
Trnava
Piešťany, Prievidza, Trenčín
Považská Bystrica, Žilina
8€
11 €
Možnosť dopravy aj do stredísk Rimini, San Benedetto Del Tronto a Silvi Marina. Bližšie informácie v CK.

Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš,
Martin, Ružomberok, Zvolen, Žiar nad Hronom
15 €

Program 10-dňových autobusových zájazdov a 8-dňových pobytov individuálnou dopravou:
1. deň: piatok - odchod zo Slovenska (prechod hraníc SR v popoludňajších až podvečerných hodinách), non-stop jazda,
2. deň: sobota - príchod do letoviska v ranných až poludňajších hodinách v závislosti od počtu letovísk, do ktorých zachádza autobus, ubytovanie
v ubytovacom zariadení najskôr cca od 14:00 hod. pri hoteloch a od 16:00 hod. pri apartmánoch (pri individuálnej doprave - nástup na pobyt),
3. - 8. deň: pobyt pri mori, voľný program,
9. deň:
sobota - uvoľnenie ubytovacieho zariadenia v dopoludňajších hodinách (do 10:00 hod., resp. podľa pokynov recepcie), odchod z letoviska
v podvečerných až neskorých večerných hodinách, non-stop jazda (pri individuálnej doprave - posledný deň pobytu),
10. deň: nedeľa - príchod na územie SR (prechod hraníc SR v dopoludňajších hodinách).

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Apartmány sú kompletne vybavené základným nábytkom a kuchynskými potrebami podľa predpokladaného počtu osôb v apartmáne. Vo vybavení nie sú
čistiace prostriedky, mydlo, toaletný papier, utierky, deky, posteľné prádlo a uteráky. Posteľné prádlo si klienti prinesú vlastné resp. si ho môžu prenajať za
poplatok (viď jednotlivé cenníkové tabuľky). V prípade, že klienti nepoužijú posteľné prádlo vlastné resp. prenajaté, môže im byť uložená pokuta, ktorá bude
odpočítaná z kaucie. Kauciu klient platí po príchode na miesto hlásenia sa. Kaucia slúži ako náhrada pri vzniku prípadných škôd. V prípade, že žiadne škody
nevzniknú, kaucia je vrátená v plnej výške. Pracovníci partnerskej agentúry sú oprávnení vstúpiť do apartmánu pre prípad kontroly. Apartmány musia byť po
odchode upratané a čisté, chladnička vyčistená a rozmrazená i v prípade, že klient má uhradené záverečné upratovanie.
V niektorých strediskách miestne úrady zaviedli účtovanie pobytovej taxy. Pobytová taxa predstavuje miestny poplatok, ktorý sa účtuje za každý deň pobytu
a na osobu. Výška pobytovej taxy je v každom stredisku individuálna, platí sa priamo na mieste pobytu a može sa zmeniť aj počas počas sezóny.
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hotel

PRE
RODINY

OLD RIVER

2 DETI
ZDARMA
do

4 r.

SUPER
CENA

stredisko Lignano Riviera
Oficiálna kategória: ***
Poloha: v pokojnej zóne letoviska Lignano Riviera • v blízkosti tenisových
kurtov, reštaurácií, barov a obchodov
Popis a pláž: rodinný, čiastočne

zrekonštruovaný hotel počas zimnej
sezóny 2018/2019 • cca 120 m od
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora • kabínka na prezliekanie na pláži zdarma

Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• TV miestnosť • bazén (v prevádzke v závislosti od počasia, kúpacia
čiapka povinná) • terasa • bar •
reštaurácia • výťah • slnečná tera-

8-DŇOVÉ POBYTY
6.7.-3.8.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
dosp. os. zákl. lôž.
411
440
FM zľava 20%
329
352
dosp. os. 3. a 4. lôž.
331
354
1. a 2. dieťa príst. do 3,99r.
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
1. a 2. dieťa príst. 4-14,99r.
194
211
225
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s raňajkami, parkovacie miesto, DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa - platba na mieste. Príplatky: večere 49-79 €/dosp.
os./týždeň, 25-40 €/dieťa do 14,99r./týždeň, plná penzia 89-113 €/dosp.os./týždeň, 45-57 €/dieťa do 14,99r./týždeň. Upozornenie: 1/1 izba a detská postieľka LEN
NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 137.
25.5.-6.7.
31.8.-14.9.
377
302
304

rezidencia

RUBIN

SUPER
CENA

stredisko Lignano Riviera
Oficiálna kategória: ***
Poloha: časť Lignano Riviera • v blízkosti centra s obchodíkmi a reštauráciami
Popis a pláž: moderná rezidencia •

cca 200 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora • plážový
servis za poplatok
Vybavenie: bazén (v prevádzke od
1.6. do 10.9. v závislosti od počasia, kúpacia čiapka povinná) • výťah

PRE
RODINY

• záhrada • 1 parkovacie miesto/
apartmán zdarma• WiFi za poplatok
Ubytovanie: moderne zariadené, zrekonštruované apartmány • sociálne
zariadenie (sprcha/WC) • TV • sušič
na vlasy • kávovar • balkón • nie-

8-DŇOVÉ POBYTY
29.6.-3.8.
25.5.-15.6.
15.6.-29.6.
17.8.-24.8.
3.8.-17.8.
24.8.-31.8.
31.8.-7.9.
7.9.-28.9.
MONO 3+0
417
456
594
720
516
377
300
BILO 2+2
49
537
93
834
59
439
39
TRILO 4+2
645
713
909
1108
783
576
436
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľná bielizeň, parkovacie miesto, delegát. DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa, záverečné
upratovanie 38 €, povinná kaucia 100 € (vratná) - platby na mieste. Príplatky: detská postieľka 20 €/týždeň, Wi-Fi 20 €/týždeň, klimatizácia 25 €/týždeň - platby na
mieste. Upozornenie: detská postieľka, Wi-Fi a klimatizácia LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 137.

sa na streche hotela • detský kútik •
parkovisko • požičovňa bicyklov • hotel
je vhodný aj pre skupiny, ktoré potrebujú
priestor na cvičenie alebo tanec • možnosť WiFi pripojenia na recepcii zdarma
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou až 2 prísteliek (môže byť aj
poschodová posteľ) • sociálne zariadenie (sprcha/WC) • SAT-TV • telefón •
trezor • balkón
Strava: raňajky formou bufetu • možnosť príplatku za večere alebo plnú penziu (výber z 3 prvých a z 3 druhých chodov• zeleninový bufet • dezert • ovocie
alebo zmrzlina)
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
windsurfing • plachtenie • vodné skútre
• lode • plážový volejbal • v letovisku
- obchody • reštaurácie • kaviarne •
pizzerie • diskotéky • minigolf • vodný
park „Aquasplash“ • „Gulliverlandia“ •
„Aquarium“ • „Strabilia“ • ZOO v Punta
Verde • výlety loďou na blízke ostrovy

ktoré apartmány majú možnosť príplatku
za klimatizáciu • MONO pre 3 osoby jedna miestnosť • rozkladacie dvojlôžko
• rozkladacia prístelka pre 1 osobu •
BILO pre 4 osoby - spálňa s manželskou
posteľou • obývacia miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom TRILO pre 6 osôb
- spálňa s manželskou posteľou • druhá
spálňa s 2-ma lôžkami, obývacia miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom
Strava: bez stravy • možnosť varenia
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
windsurfing • plachtenie • vodné skútre
• lode • plážový volejbal • v letovisku - obchody • reštaurácie • kaviarne •
pizzérie • diskotéky • minigolf • vodný
park „Aquasplash“ • „Gulliverlandia“ •
„Aquarium“ • „Strabilia“ • ZOO v Punta
Verde • výlety loďou na blízke ostrovy
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typ apartmánového domu

typ apartmánu
Oficiálna kategória: ***
Poloha: v blízkosti obchodného a spoločenského centra • ubytovanie je zabezpečené v rôznych typoch apartmánových
domov po celom stredisku
Popis a pláž: BIBIONE I. cca 100 až 350
m od piesočnatej pláže • BIBIONE II.
cca 50 až 900 m od širokej piesočnatej
pláže s pozvoľným vstupom do mora •
apartmány vzdialenejšie od pláže majú
väčšinou bazén (v prevádzke v závislosti
od počasia • kúpacia čiapka povinná)
• povolené malé zvieratá na vyžiadanie
za poplatok na mieste
Vybavenie: apartmány BIBIONE I. a II. majú
kuchynský kút so základným vybavením pod-

PRE
RODINY

apartmány

SUPER
CENA

ľa počtu osôb v apartmáne • elektrický
varič alebo plynový sporák • chladnička
• kuchynský riad • sociálne zariadenie
(sprcha/WC) • balkón alebo terasa •
parkovacie miesto • v niektorých apartmánoch je klimatizácia za príplatok
Ubytovanie: APP A3 pre 3 osoby - jedna
miestnosť s 3 lôžkami, resp. rozkladacím gaučom pre 2 osoby • rozťahovacie kreslo • kuchynský kút • APP B5,
APP B2+2 pre 2 až 5 osôb – samostatná spálňa s manželskou posteľou a 1

BIBIONE
stredisko Bibione
lôžkom • obývacia izba s rozťahovacím
gaučom pre 2 osoby (môže byť aj poschodová posteľ) • kuchynský kút •
APP A6, APP C4+2 pre 4 až 6 osôb
– 2 samostatné dvojlôžkové spálne •
obývacia izba s rozťahovacím gaučom
pre 2 osoby (môže byť aj poschodová
posteľ) • kuchynský kút • APP A7 pre
7 osôb - samostatná trojlôžková a dvojlôžková spálňa • obývacia izba s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby (môže byť
aj poschodová posteľ)

Strava: bez stravy • možnosť varenia
Šport a zábava: vodné športy – plážový volejbal • windsurfing • plachtenie
• vodný bicykel • vodný skúter • lode
• v letovisku - minigolf • tenisové
kurty • kaviarne • bary • obchody
• diskotéky • známe kúpele „Bibione
Thermae” • lunapark v centre Bibione
• Aqualand 5 km • reštaurácie • 18
jamkové golfové ihrisko

8-DŇOVÉ POBYTY BIBIONE I
8-DŇOVÉ POBYTY BIBIONE II
29.6.-6.7.
25.5.-8.6. 8.6.-15.6.
6.7.-13.7.
25.5.-22.6. 22.6.-29.6. 24.8.-7.9. 6.7.-3.8. 3.8.-24.8. 7.9.-28.9.
7.9.-28.9. 31.8.-7.9. 15.6.-6.7. 24.8.-31.8. 13.7.-3.8. 3.8.-24.8.
APP B5
365
436
578
720
2
2
APP A3
25
343
490
539
618
765
APP A6
394
522
92
20
97
309
APP B2+2
20
383
59
608
9
863
APP A7
429
557
720
2
1004
337
APP C4+2
363
481
90
755
863
1050
BIBIONE I - V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, plážový servis do 21.6. a od 1.9., DPH. Povinné príplatky: kaucia 75 € (vratná), pobytová taxa 0,75 €/os./deň - platby na mieste. Príplatky: klimatizácia 40 €/
týž. - platba na mieste. Upozornenie: Potrebné priniesť vlastnú posteľnú bielizeň a uteráky! Klimatizácia LEN NA VYŽIADANIE! BIBIONE II - V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, DPH. Povinné príplatky: vratná
kaucia 100 € až 300 €/APP, pobytová taxa cca 0,75 €/os./deň - platby na mieste. Príplatky: záverečné upratovanie typ A 35 €, typ B 45 €, typ C 55 €, dieťa 0-2,5r.bez lôžka 5 €/deň, os. nad 2,5 r. bez lôžka 10 €/deň, os. nad 2,5
r. s lôžkom 15 €/deň, detská postieľka 21 €/týž., posteľná bielizeň 8 €/os., malé zviera 40€/pobyt - platby na mieste . Upozornenie: záverečné upratovanie, dieťa bez lôžka alebo s lôžkom, detská postieľka, posteľná bielizeň, malé
zviera, uteráky LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 137.
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hotel a apartmány

ALLA ROTONDA

PRE
RODINY

stredisko Lido di Jesolo

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v západnej časti letoviska na
námestí Piazza Nember • v blízkosti
centra a aquaparku
Popis a pláž: obľúbený rodinný hotel •
cca 80 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora

Vybavenie: hotel má 2 budovy • recepcia • reštaurácia • bazén na 1.
poschodí nad parkoviskom (v prevádzke od 1. 5. do 30. 9. v závislosti od počasia • kúpacia čiapka povinná) • bar
s vonkajšou terasou • výťah • malé
nestrážené parkovisko zdarma (obmedzený počet) • v blízkosti sa nachádza

platené parkovisko 5 – 8 €/deň •
plážový servis (1 slnečník, 2 plážové
stoličky) a trezor na app resp. izbu sú
zahrnuté v cene pobytu • WiFi v celom hoteli zdarma
Ubytovanie: v izbách a apartmánoch
• IZBY - 2-lôžkové izby s možnosťou
až dvoch prísteliek - sociálne zaria-

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-15.6.
29.6.-3.8.
7.9.-28.9.
15.6.-29.6.
24.8.-7.9.
3.8.-24.8.
dosp. os. zákl. lôž.
319
408
468
527
FM zľava 20%
255
32
374
422
dosp. os. príst.
2
368
422
476
1. dieťa 3-6,99r.
165
UBYTOVANIE A STRAVA ZDARMA
239
29
dieťa 3-11,99r.
319
408
468
527
FAMILY PACKET 2+2
935
1203
13 2
1561
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, plážový servis, DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 1,50 €/os./deň (nad 10 rokov) - platba na mieste. Príplatky: detská
postieľka 10 €/noc, malé zviera 10 €/týž. - platby na mieste. Upozornenie: 1. dieťa 3-6,99r. na príst. v termínoch 15.6.-29.6.2019 ZDARMA v obmedzenom počte izieb.
Detská postieľka, 1/1 izba LEN NA VYŽIADANIE. FAMILY PACKET 2+2 = 2 dosp. os. + 2 deti do 14,99r.! Ceny a informácie o doprave - strana 137.

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

7 r.

denie (sprcha/WC) • SAT-TV • telefón
• trezor • balkón • klimatizácia (zapína sa pri vonkajšej teplote vyššej ako
22 stupňov celzia) • možnosť izieb za
zvýhodnenú cenu pre rodiny 2 dosp. +
2 deti • APARTMÁNY - kuchynský kút
so základným vybavením podľa počtu
osôb v apartmáne • elektrický varič •
chladnička • SAT-TV • telefón • trezor
• sociálne zariadenie (sprcha/WC) •
balkón • APP A pre 3 osoby - jedna
miestnosť s kuchynským kútom a 3 lôžkami • klimatizácia • APP B pre 4 osoby • trojlôžková spálňa • kuchynka s 1
lôžkom • klimatizácia • APP B1 pre 4
osoby • trojlôžková spálňa • kuchynka
s 1 lôžkom • bez klimatizácie - možnosť
príplatku za klimatizáciu • APP C pre 6
osôb - štvorlôžková a dvojlôžková spálňa
• kuchynka • klimatizácia • APP D pre

taliansko

7 osôb - štvorlôžková a dvojlôžková spálňa • kuchynka s 1 lôžkom • klimatizácia
Strava: v izbách – polpenzia • rozšírené
kontinentálne raňajky formou bufetu •
večere servírované výberom z menu •
apartmány - bez stravy s možnosťou varenia, resp. možnosť príplatku za stravu
Šport a zábava: vodné športy • plážový

volejbal • vodný bicykel • vodný skúter • lode • v blízkosti hotela je Aqualandia • široký výber reštaurácií •
kaviarne • bary • diskotéky • široký
výber výletov - plavba pirátskou loďou • návšteva neďalekých Benátok
www.hotelallarotonda.it

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-15.6.
15.6.-29.6.
29.6.-3.8.
7.9.-28.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
3.8.-24.8.
APP A - 3 os.
466
52
673
811
BILO B1 bez klimatizácie - 4 os.
536
678
20
905
BILO B - 4 os.
590
742
866
949
TRILO C - 6 os.
686
880
1018
1114
TRILO D - 7 os.
783
97
1114
1225
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľná bielizeň, plážový servis, záverečné upratovanie,
DPH. Povinné príplatky: pobytová taxa 0,70 €/os./deň (nad 12 rokov) - platba na mieste. Príplatky: uteráky 4,50
€/os./týždeň, detská postieľka 10 €/noc - platby na mieste, raňajky 84 €/týž., polpenzia 245 €/týž., večere 167 €/
týž. raňajky dieťa do 11,99r. 67 €/týž., polpenzia dieťa do 11,99r. 196 €/týž.,večere dieťa do 11,99r. 134 €/týž.,
Upozornenie: detská postieľka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 137.
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taliansko

hotel

HARRY´S

PRE
RODINY

stredisko Lido di Jesolo
Oficiálna kategória: ***
Poloha: v blízkosti známeho vodného
parku Aqualandia • neďaleko centra
s obchodmi, reštauráciami a barmi
Popis a pláž: rodinný hotel • cca 150
m od piesočnatej pláže s pozvoľným

vstupom do mora • plážový servis (1
slnečník a 2 ležadlá) na izbu zdarma
Vybavenie: recepcia • denná miestnosť s knihami a spoločenskými hrami • SAT-TV miestnosť • bazén (v
prevádzke v závislosti od počasia, kú-

pacia čiapka povinná) • reštaurácia
• bar • súkromné parkovisko
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (môže byť aj
poschodová posteľ) • majú sociálne zariadenie (sprcha/WC) • SAT-TV

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-15.6.
15.6.-13.7.
21.9.-28.9.
31.8.-14.9.
13.7.-20.7.
20.7.-24.8.
24.8.-31.8.
14.9.-21.9.
dosp. os. zákl. lôž.
444
474
551
52
505
32
FM zľava 20%
355
379
441
466
404
21
dosp. os. 3. a 4. lôž.
357
381
443
467
406
23
1. a 2. dieťa príst. do 11,99r.
227
242
21
29
257
168
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, plážový servis, DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa - platba na mieste. Príplatky: klimatizácia 45 €/týždeň,
klimatizácia+trezor+chladnička 60 €/týždeň - platby na mieste. Upozornenie: 1/1 izba, 1. a 2. prístelka, klimatizácia a chladnička a LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a
informácie o doprave - strana 137.

hotel

AMERICAN
stredisko Lido di Jesolo
Oficiálna kategória: ***
Poloha: v tichej a prestížnej zóne centra letoviska Lido di Jesolo • v blízkosti obchodov a zastávok verejnej
dopravy, z ktorých sa môžete odviezť
do Benátok

SUPER
CENA

Popis a pláž: tradičný rodinný hotel •
cca 50 m od súkromnej piesočnatej
pláže s pozvoľným vstupom do mora
• plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá) na izbu zdarma
Vybavenie: recepcia • reštaurácia •

PRE
RODINY

bar • TV miestnosť • bazén s oddelenou detskou časťou (v prevádzke
v závislosti od počasia • kúpacia
čiapka povinná) • slnečníky a ležadlá
pri bazéne zdarma • terasa • výťah
• detské ihrisko • WiFi na recepcii

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-22.6.
22.6.-29.6.
6.7.-13.7.
7.9.-21.9.
24.8.-7.9.
29.6.-6.7.
17.8.-24.8.
13.7.-3.8.
3.8.-17.8.
dosp. os. zákl. lôž.
429
454
533
565
549
660
FM zľava 20%
343
363
42
452
439
52
dosp. os. 3. a 4. lôž.
345
366
429
454
441
529
1. a 2. dieťa príst. do 7,99r.
220
232
272
2
20
334
1. a 2. dieťa príst. 8-13,99r.
304
321
377
39
388
464
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s raňajkami, plážový servis, DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa - platba na mieste. Príplatky: večera 55 - 66 €/os./týž.; detská
postieľka 10 €/noc - platba na mieste. Upozornenie: detská postieľka, 1/1 izba, 1. a 2. prístelka a LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 137.

SUPER
CENA

• balkón • za poplatok - trezor • chladnička • klimatizácia
Strava: polpenzia • kontinentálne raňajky
formou bufetu • večere servírované s výberom z dvoch prvých a dvoch druhých chodov
• zeleninový bufet • ovocie • dezert
Šport a zábava: vodné športy • plážový
volejbal • vodný bicykel • vodný skúter
• lode • v blízkosti hotela je Aqualandia
• široký výber reštaurácií • kaviarne •
bary • diskotéky • široký výber výletov
- plavba pirátskou loďou • návšteva neďalekých Benátok
www.hotelharris.it

a spoločných priestoroch zdarma • požičovňa bicyklov
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch prísteliek (môže
byť aj poschodová posteľ) • sociálne zariadenie (sprcha/WC) • sušič na vlasy •
SAT-TV • balkón s výhľadom na more •
detská postieľka za poplatok na mieste
cca 10 €/deň
Strava: raňajky • kontinentálne raňajky
• možnosť doplatku za večere • servírované, výber z dvoch prvých a dvoch
druhých chodov • zeleninový bufet •
ovocie • dezert
Šport a zábava: vodné športy • plážový
volejbal • vodný bicykel • vodný skúter
• lode • v blízkosti hotela je Aqualandia
• široký výber reštaurácií • kaviarne •
bary • diskotéky • široký výber výletov
- plavba pirátskou loďou • návšteva neďalekých Benátok
www.americanhoteljesolo.it/en

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v časti Bellariva letoviska Rimini •
v blízkosti barov, obchodov, reštaurácií
Popis a pláž: príjemný rodinný hotel s výbornou polohou vhodný pre rodiny s deťmi
ako aj pre mladých • od piesočnatej pláže
s pozvoľným vstupom do mora je vzdialený
cca 150 m ; plážový servis za poplatok •
menšie zvieratá povolené na vyžiadanie
zdarma
Vybavenie: recepcia • výťah • bar • WiFi
na recepcii zdarma • reštaurácia • bazén
s oddelenou časťou pre deti (v prevádzke
v závislosti od počasia, kúpacia čiapka
povinná) • slnečná terasa • slnečníky
a ležadlá pri bazéne zdarma • TV miestnosť • parkovisko (obmedzený počet) •
požičovňa bicyklov • práčovňa za poplatok
Ubytovanie: 2-lôžkové izby s možnosťou až
dvoch prísteliek (môže byť aj poschodová posteľ) • vlastné sociálne zariadenie
(sprcha/WC) • sušič na vlasy • SAT-TV •
telefón • balkón • za poplatok (platby na
mieste) - klimatizácia • malá chladnička
cca 5 €/izba/deň • detská postieľka na vy-

taliansko

hotel

SUPER
CENA

DIEŤA
ZDARMA
do

3 r.

žiadanie za poplatok cca 20 €/deň
Strava: polpenzia • kontinentálne
raňajky formou bufetu • večere
servírované, výber z menu • mož-

8-DŇOVÉ POBYTY
15.6.-3.8.
17.8.-31.8.
3.8.-17.8.
dosp. os. zákl. lôž.
445
527
FM zľava 20%
356
422
dosp. os. 3. a 4. lôž.
401
475
dieťa lôž. rod. do 2,99r.
UBYTOVANIE ZDARMA
dieťa príst. do 11,99r.
170
22
29
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa - platba na mieste. Príplatky: ALL INCLUSIVE LIGHT 21 €/os./noc. Upozornenie: 1/1 izba, 1. a 2. prístelka LEN NA VYŽIADANIE!

PRE
RODINY

OCEANIC

PRE
RODINY

25.5.-15.6.
31.8.-21.9.
325
20
295

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v časti Viserba di Rimini • neďaleko centra • v blízkosti obchodov,
barov a reštaurácií
Popis a pláž: obľúbený rodinný hotel •
priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora • plážový servis
za poplatok
Vybavenie: recepcia • výťah • bar •
reštaurácia s výhľadom na more • terasa s výhľadom na more • spoločenská
miestnosť SAT-TV • WiFi na recepcii
zdarma • malé parkovisko za poplatok
(veľmi obmedzený počet) • internetový
kútik za poplatok
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové izby
s možnosťou až dvoch prísteliek (môže
byť aj poschodová posteľ) • majú vlastné sociálne zariadenie (sprchu/WC) •
sušič na vlasy • SAT-TV • telefón • niektoré majú aj balkón • WiFi na izbách
zdarma • za poplatok - platby na mieste: detská postieľka cca 10 €/noc (nezahrňuje stravu) • výhľad na morskú stranu cca 10 €/izba/noc • prázdna malá
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stredisko Rimini - Bellariva
nosť príplatku za All inclusive light
Šport a zábava: vodné športy na pláži
• plážový volejbal • vodný bicykel •
vodný skúter • lode • stolný tenis •
boccia • požičovňa vodných bicyklov
• zábavný park „Fiabilandia“ • „Italia
in miniatura“ • bary • diskotéky •
odporúčame podniknúť výlety do okolitých miest, predovšetkým blízkeho letoviska Rimini alebo jedinečný mestský
štát San Marino
www.hoteloceanic.it

ALL INCLUSIVE LIGHT Za RÍPLATOK
• kontinentálne raňajky formou
bufetu, obedy a večere
servírované, výber z menu
• 1/4 l vína a 1/2 l vody k ovedu
a večeri
• plážový servis na izbu (1 slnečník
a 2 ležadlá)
• česky/slovensky hovoriaci
delegát v termíne od 15.6. do
14.9. k dispozícii 1 x týždenne

hotel

SUPER
CENA

BLUMEN

stredisko Rimini - Viserba
chladnička cca 5 €/izba/noc
Strava: polpenzia • kontinentálne raňajky formou bufetu • večere servírované, výber z menu •

šalátový bufet, resp. studený bufet • možnosť príplatku za obedy
Šport a zábava: vodné športy •
plážový volejbal • vodný bicyk-

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-29.6.
24.8.-7.9.
29.6.-3.8.
3.8.-24.8.
7.9.-28.9.
dosp. os. zákl. lôž.
339
392
466
235
FM zľava 20%
271
314
373
188
dosp. os. 3. a 4. lôž.
306
354
420
212
dieťa lôž. rod. do 2,99r.
100
100
100
100
1. a 2. dieťa príst. 3-6,99r.
207
240
24
154
1. a 2. dieťa príst. 7-11,99r.
240
27
329
167
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s polpenziou, DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa - platba na mieste. Príplatky: obedy 49 €/os./týždeň, morská strana
a balkón 10 €/izba/noc, plážový servis (slnečník a 2 lehátka) cca 105-140 €/týždeň. - platby na mieste. Upozornenie: detská postieľka do 2,99r., 1/1 izba, 1. a 2.
prístelka LEN NA VYŽIADANIE!

el • vodný skúter • lode • v letovisku - golfové ihrisko • tenisové kurty
• cyklotrasy • baseballový štadión •
futbalový štadión • požičovne bicyklov
• delfinárium • zábavný park „Fiabilandia“ • „Italia in miniatura“ • bary
• diskotéky • odporúčame podniknúť
výlety do okolitých miest, predovšetkým
blízkeho letoviska Rimini alebo jedinečný mestský štát San Marino
www.blumenhotel.com
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taliansko

villaggio

CLUB DEGLI AMICI

stredisko Toskánsko — Pescia Romana
Oficiálna kategória: ***
Poloha: na rozhraní regiónov Lazia
a Toskánska • dobrá dostupnosť
všetkých miestnych pamätihodností a zaujímavých miest, medzi

SUPER
CENA

ktorými vynikajú etruské pamiatky
a toskánske metropoly
Popis a pláž: príjemné, menšie
stredisko • villaggio je vzdialené
cca 400 m od piesočnatej pláže

PRE
RODINY

s pozvoľným vstupom do mora •
prístupová cesta cez píniový háj
• plážový servis od 1.6. (slnečník
a 2 ležadlá/APP - k dispozícii v zá-

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-15.6.
7.9.-14.9.
15.6.-22.6.
22.6.-3.8.
3.8.-17.8.
17.8.-24.8.
24.8.-7.9.
BILO 4+0
471
745
12 4
1588
1412
836
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, záverečné upratovanie, plážový servis (od 1.6.), DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa, kaucia
100 € (vratná) - platby na mieste. Príplatky: polpenzia 20 €/os./deň, dieťa do 10,99r. 12 €/deň plná penzia 33 €/os./deň, dieťa do 10,99r. 20 €/deň, posteľná
bielizeň a uteráky 10 €/os./výmena, detská postieľka 40 €/týždeň - platby na mieste. Upozornenie: polpenzia, plná penzia, posteľná bielizeň, uteráky a detská
postieľka LEN NA VYŽIADANIE!
SUPER
CENA

PRE
RODINY

villaggio

CALIFORNIA

stredisko Toskánsko — Marina di Montalto
Oficiálna kategória: ***
Poloha: komplex sa nachádza na
rozhraní letovísk Lazzio a Toskánsko
• ideálny východzí bod k poznávaniu toskánskych metropolí ako Pisa,
Lucca, Florencia a ďalších miest ako

aj možnosť zaujímavých výletov po etruských pamiatkách
Popis a pláž: moderný komplex sa
nachádza v rozľahlej záhrade a je
obklopený píniovým hájom • je priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným

vstupom do mora • plážový servis (1
slneční a 2 ležadlá) a niektoré vodné
športy ako vodný bicykel a kanoe od
1.6. v závislosti od počasia sú zahrnuté v cene pobytu
Vybavenie: recepcia so vstupnou halou • Wi-Fi pripojenie za poplatok
• bar • reštaurácia • pizzeria • 2
bazény - jeden pre dospelých a jeden
pre deti (v prevádzke v závislosti od
počasia, kúpacia čiapka povinná) •
slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • minimarket • amfiteáter • tenisový kurt; športové ihrisko - futbalové a basketbalové • plážový volejbal
• lukostreľba • stolný tenis • detské
ihrisko • parkovisko (obmedzený počet) • za poplatok na mieste: spa
centrum - sauna a turecké kúpele

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-3.8.
3.8.-17.8.
17.8.-24.8.
24.8.-31.8.
BILO 4+0
550
745
13 2
1774
1606
957
TRILO 6+0
975
1235
1676
207
1818
1270
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, záverečné upratovanie, parkovisko, plážový servis (od 1.6.), DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová
taxa, kaucia 100 € (vratná) - platby na mieste. Príplatky: polpenzia 20 €/os./deň, dieťa do 10,99r. 12 €/deň plná penzia 33 €/os./deň, dieťa do 10,99r. 20 €/deň,
posteľná bielizeň a uteráky 10 €/os./výmena, detská postieľka 40 €/týždeň, WiFi 10 €/12 hod., 15 €/deň - platby na mieste. Upozornenie: polpenzia, plná penzia,
posteľná bielizeň, uteráky, detská postieľka a WiFi LEN NA VYŽIADANIE!

vislosti od počasia) je zahrnutý v cene
• požičanie vodného bicykla a kanoe
zdarma
Vybavenie: recepcia • reštaurácia •
bar • mini market • amfiteáter • mini
club • junior club • tenisový kurt •
futbalové a basketbalové ihrisko • práčovňa (za poplatok) • areál na grilovanie • agility pre psov • WiFi v spoločných priestoroch zdarma • parkovisko
Ubytovanie: APP BILO pre 4 osoby – spálňa s manželskou posteľou •
obývacia izba s kuchynským kútom •
dve samostatné lôžka • sociálne zariadenie (sprcha/WC) • klimatizácia
• terasa • piate lôžko na vyžiadanie
(za príplatok cca 10 €/noc - platba na
mieste) • apartmány sú umiestnené
v jednopodlažných vilkách, obklopené
zeleňou
Strava: bez stravy • možnosť varenia
• možnosť príplatku za polpenziu alebo plnú penziu
Šport a zábava: futbalové a volejbalové ihrisko (osvetlenie za poplatok) •
vodný bicykel a kanoe • animačné
programy v talianskom jazyku • vodné športy na pláži • plážový volejbal
• v letovisku - požičovňa lodiek a plachetníc • výlety do etruských nekropolí (Tarquinia a Vulci) • ochutnávky
typicky miestnych produktov a vín
www.clubdegliamicicampingvillage.com

• výrivka • grilovací areál • jazda
na koni • potápanie • ochutnávka
miestnych tradičných produktov •
organizovanie výletov po okolí
Ubytovanie: apartmány sú umiestnené v jednoposchodových vilkách
v areáli komplexu • sociálne zariadenie (sprcha/WC) • klimatizácia
• malá chladnička • terasa • APP
BILO pre 4 osoby • spálňa s manželskou posteľou • obývacia izba
s kuchynským kútom • dve samostatné lôžka • APP TRILO pre 6 osôb •
spálňa s manželskou posteľou • izba
s dvoma oddelenými lôžkami • obývacia izba s kuchynským kútom • dve
samostatné lôžka • detská postieľka
na vyžiadanie za poplatok
Strava: bez stravy • možnosť doplatku na polpenziu, resp. plnú penziu
Šport a zábava: animačné programy cca od 16.6. do 8.9. • možnosť
spoznávania toskánských metropolí •
Pisa • Florencia • Lucca • mramorové lomy Carrara • nádherné Cinque
Terre • možnosť výletov po etruských
pamiatkách • požičanie bicyklov •
denná a večerná zábava priamo v letovisku • bary • obchody • reštaurácie
www.californiacampingvillage.com/
en/
Telefonická asistenčná služba - česky/slovensky hovoriaci v termíne od
20.4. do 15.9.

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v centre Porto d`Ascoli • cca 1km
od hlavného centra San Benedetto del
Tronto
Popis a pláž: cca 150 m od dlhej a širokej
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do
mora • plážový servis za poplatok • v okolí sa nachádza krásna palmová promenáda
• vhodná pre všetky vekové kategórie ako
aj pre rodiny s deťmi
Vybavenie: bazén (v prevádzke od 24.6. do
2.9. v čase od 11:00 do 13:00 a od 18:00
do 20:00 hod. • kúpacia čiapka povinná)
• reštaurácia • supermarket • bar • platby na mieste - možnosť parkovania cca 50
€/týž. • tenisové kurty
Ubytovanie: účelne a funkčne zariadené apartmány • majú kuchynský kút •
chladničku • vlastné sociálne zariadenie
(sprcha/WC) • apartmány sa nachádzajú
v okolí bazéna, resp. v hlavnej budove s výhľadom na more • APARTMÁN D2 pre 2
osoby (cca 28 m2) – spálňa s manželskou
posteľou a obývacia časť • TV • balkón
resp. terasa • APARTMÁN C4 pre 4 osoby
(cca 37 m2) – spálňa s manželskou poste-
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rezidencia
SUPER
CENA

SEASIDE

PRE
RODINY

ľou a obývacia izba s rozkladacím
lôžkom pre 1 osobu • TV • práčka
• balkón • APARTMÁN B4 pre 4
osoby (cca 45 m2) - spálňa s manželskou posteľou • spálňa s po-

stredisko San Benedetto Del Tronto
schodovou posteľou a obývacia
miestnosť s kuchynským kútom •
TV • práčka • balkón • APARTMÁN A6 pre 6 osôb (cca 55 m2)
- spálňa s manželskou posteľou

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-15.6.
15.6.-22.6.
22.6.-29.6.
29.6.-6.7.
6.7.-3.8.
14.9.-21.9.
7.9.-14.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
3.8.-17.8.
APP D2
295
395
450
660
810
95
APP C4
330
430
505
785
995
1055
APP B4
39
479
560
799
999
1135
APP A6
424
548
631
885
1105
1245
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, DPH. Povinné príplatky: vratná kaucia 100 €/APP, záverečné upratovanie 40-50 €/APP - platby na mieste. Príplatky: prístelka
35 €/týž., detská postieľka 25 €/týž., posteľná bielizeň 10 €/os., parkovacie miesto 50 €/týž., plážový servis (slnečník, kreslo, ležadlo) 40 - 80 €/APP - platby na mieste. Upozornenie:
prístelka, detská postieľka, posteľná bielizeň, parkovacie miesto a plážový servis LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o doprave - strana 137.

• spálňa s dvoma oddelenými lôžkami
a obývacia miestnosť s rozťahovacím lôžkom pre 2 osoby • TV • práčka • balkón
Strava: bez stravy • možnosť varenia
Šport a zábava: bazén s toboganom •
vodné športy na pláži • plážový volejbal
• vodný bicykel • vodný skúter • požičovňa lodiek • lode • v letovisku - cestné
bicykle • tenisové kurty • široký výber
typických talianskych reštaurácií • pizzerie • bary • nočné kluby • obchody •
aquapark Onda Blu (cca 7km)

apartmány
SUPER
CENA

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v letovisku San Benedetto del Tronto prezývanej aj „Palmová riviéra“
Popis a pláž: cca 200 m od dlhej a širokej piesočnatej pláže s pozvoľným
vstupom do mora • plážový servis za
poplatok • v okolí sa nachádza krásna

OCEANO

PRE
RODINY

palmová promenáda • vhodná
pre všetky vekové kategórie ako
aj pre rodiny s deťmi
Vybavenie: parkovisko • WiFi pripojenie zdarma • spoločná práčka
• možnosť požičania bicyklov za
poplatok

stredisko San Benedetto Del Tronto
Ubytovanie: účelne a funkčne
zariadené apartmány • majú kuchynský kút • chladničku • klimatizáciu • TV • trezor • vlastné
sociálne zariadenie (sprcha/WC) •
balkón alebo terasu • APP BILOKAL pre 4 osoby – spálňa s man-

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-8.6.
22.6.-29.6.
27.7.-3.8.
3.8.-10.8.
7.9.-14.9.
8.6.-22.6.
31.8.-7.9.
29.6.-27.7.
24.8.-31.8.
17.8.-24.8.
10.8.-17.8.
BILO 4
479
549
9
29
99
1039
1179
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, parkovisko, spotreba energií, WiFi, spoločná práčka, DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa, záverečné upratovanie 40 € platba na mieste. Upozornenie: Ceny a informácie o doprave - strany 137.

želskou posteľou a obývacia izba s rozkladacím lôžkom • balkón
Strava: bez stravy • možnosť varenia
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
plážový volejbal • vodný bicykel • vodný
skúter • požičovňa lodiek • lode • v letovisku - cestné bicykle • tenisové kurty •
široký výber typických talianskych reštaurácií • pizzerie • bary • nočné kluby •
obchody • aquapark Onda Blu (cca 7km)
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taliansko

SUPER
CENA

PRE
RODINY

hotel

MOCAMBO

stredisko San Benedetto Del Tronto

Oficiálna kategória: ***
Poloha: len niekoľko metrov od centra letoviska San Benedetto del Tronto prezývanej aj „Palmová riviéra“

Popis a pláž: cca 30 m od dlhej a širokej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora • plážový servis zdarma
(slnečník, 1 ležadlo a 1 kreslo/na izbu)

Vybavenie: vstupná hala s recepciou
• reštaurácia • výťah • malá posilňovňa • parkovisko • bazén s vírivkou • slnečníky a ležadlá pri bazéne
• požičovňa bicyklov • možnosť WiFi
pripojenia na recepcii a vo verejných
priestoroch hotela zdarma
Ubytovanie: klimatizované 2-lôžkové

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-22.6.
22.6.-6.7.
6.7.-3.8.
7.9.-28.9.
31.8.-7.9.
24.8.-31.8.
3.8.-10.8.
10.8.-24.8.
dosp. os. zákl. lôž.
314
353
432
42
549
FM zľava 20%
251
22
346
386
439
dosp. os. 3. a 4. lôž.
24
319
390
435
495
1. a 2. dieťa príst. do 2,99r.
101
113
137
152
172
1. a 2. dieťa príst. 3-14,99r.
12
12
221
24
20
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie s raňajkami, plážový servis, DPH. Povinné príplatky: prípadná pobytová taxa - platba na mieste. Príplatky: večera 118-194 €/os./týž.,
plná penzia 157-233 €/os./týž., detská postieľka 10 €/noc - platba na mieste Upozornenie: detská postieľka, 1. a 2. prístelka LEN NA VYŽIADANIE! Ceny a informácie o
doprave - strana 137.

izby s možnosťou až 2 prísteliek (môže
byť aj poschodová posteľ) • SAT-TV •
sprcha/WC • sušič na vlasy • telefón
• trezor • balkón
Strava: raňajky - kontinentálne •
možnosť príplatku za večere alebo
plnú penziu (výber z 3 druhov menu,
zeleninový bufet, voda)
Šport a zábava: vodné športy pri bazéne i na pláži • plážový volejbal •
vodný bicykel • vodný skúter • požičovňa lodiek • lode • v letovisku
- cestné bicykle • tenisové kurty •
široký výber typických talianskych
reštaurácií • pizzerie • bary •
nočné kluby • obchody • aquapark
Onda Blu (cca 7km)

NOVINKA

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v strednom Taliansku na Jadranskom pobreží • stredisko Silvi Marina je
vzdialené cca 60 km južne od mestečka
San Benedetto del Tronto • cca 13 km
severne od Pescary - hlavného mesta provincie
Popis a pláž: piesočnatú pláž s pozvoľným
vstupom do mora oddeľuje od centra letoviska krásna promenáda s malými obchodíkmi, pizzeriami a cukrárňami s chutnou
talianskou zmrzlinou • apartmánové domy
sú vzdialené cca do 100 m od piesočnatej
pláže
Vybavenie: apartmánové byty sa nachádzajú v rôznych apartmánových domoch • niektoré apartmánové domy majú i vonkajší
bazén (v prevádzke v závislosti od počasia
- júl, august • kúpacia čiapka povinná) •
apartmány sú účelne a funkčne zariadené
• kuchynský kút so základným vybavením
podľa počtu osôb v apartmáne • vlastné
sociálne zariadenie (sprcha/WC) • varič •
chladnička • balkón
Ubytovanie: APP MONO – monolokál pre 2
až 4 osoby - jedna miestnosť • 2 resp. 4
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typ apartmánového bytu

typ apartmánového domu
SUPER
CENA

apartmány

PRE
RODINY

SILVIstredisko
MARINA
Campania

• APP TRILO – trilokál pre 6 osôb izba s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby
– spálňa s manželskou posteľou • prístelka na vyžiadanie do vybraných
• malá izba s 2 lôžkami alebo apartmánov za poplatok
poschodovou posteľou a obývacia
Strava: bez stravy • možnosť varenia
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
8-DŇOVÉ POBYTY
potápanie • surfovanie • jazda na vod25.5.-22.6.
22.6.-29.6.
nom banáne • plážový volejbal • cca 8
31.8.-21.9.
24.8.-31.8.
29.6.-3.8.
3.8.-10.8.
10.8.-17.8.
17.8.-24.8.
km veľké mesto Pescara • v Silvi Marina
APP MONO 2-4 os.
337
408
564
735
94
806
i v Pescare sa pravidelne konajú veľké trhy
APP BILO 4 os.
380
486
657
884
1097
955
• priamo za mestom sú viaceré veľké náAPP TRILO 6 os.
449
607
749
1033
124
1104
kupné strediská • široký výber typických
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, pobytová taxa, spotreba vody a energií, záverečné upratovanie, DPH. Príplatky: prístelka 30 €/týž., detská postieľka 20 €/týž.,
posteľná bielizeň 10 €/os./pobyt, uteráky 5 €/os./pobyt, plážový servis v období 9.6.-8.9. (slnečník a 2 polohovacie kreslá) 35 €/týž. - platby na mieste. Upozornenie: talianskych reštaurácií, pizzerií, barov
a obchodov
prístelka, detská postieľka, posteľná bielizeň a plážový servis LEN NA VYŽIADANIE!

Oficiálna kategória: ***
Poloha: v provincii Caserta na hranici medzi Laziom a Kampániou
Popis a pláž: apartmány sú rozmiestnené
v píniovom háji • priamo na súkromnej
piesočnatej pláži, ktorá je 350 m dlhá
• vzdialenosť od pláže je v závislosti od
umiestnenia apartmánov • slnečníky a ležadlá na pláži za poplatok
Vybavenie: recepcia • reštaurácia • bar
pri bazéne • WiFi pripojenie na recepcii
zdarma • práčovňa (za poplatok) • 2 bazény z toho 1 detský (v prevádzke v závislosti od počasia • kúpacia čiapka povinná)
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma
(obmedzený počet) • tenisové kurty •
basketbalové a futbalové ihrisko (osvetlenie za poplatok) • minigolf • stolný tenis
• požičovňa bicyklov • detské ihrisko •
supermarket • parkovisko za poplatok
Ubytovanie: apartmány APP MONO A2 –
pre 2 osoby • obývacia izba s dvomi lôžkami
a kuchynským kútom • sociálne zariadenie
(sprcha/WC) • veranda • APP BILO B4
– pre 4 až 5 osôb • 2 izby s 2 lôžkami •
obývacia miestnosť s kuchynským kútom •
sociálne zariadenie (sprcha/WC) • veranda

rozkladacie lôžka • APP BILO – bilokál pre 4 osoby – spálňa s manželskou posteľou a obývacia izba
s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby

villaggio

SUPER
CENA

ITALYstredisko
VILLAGE
Campania

PRE
RODINY

• 5.lôžko na vyžiadanie za poplatok
• APP TRILO D5 – trilo pre 5 až 6
osôb • 2 izby s 2 lôžkami • obývacia miestnosť s 1 lôžkom a kuchyn-

ským kútom • sociálne zariadenie
(sprcha/WC) • veranda • 6.lôžko
na vyžiadanie za poplatok • detská
postieľka na vyžiadanie za poplatok

8-DŇOVÉ POBYTY
25.5.-22.6.
20.7.-10.8.
7.9.-21.9.
22.6.-20.7.
24.8.-7.9.
10.8.-24.8.
21.9.-28.9.
MONO A2
395
549
9
871
353
BILO B4+1
493
759
90
1193
395
TRILO D5+1
549
871
1144
1452
493
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, spotreba vody a energií, posteľná bielizeň, DPH. Povinné príplatky: záverečné upratovanie MONO 2 - 50 €, BILO 4 a TRILO 5 - 60 €,
prípadná pobytová taxa - platby na mieste. Príplatky: extra posteľná bielizeň 10 €/os., detská postieľka 28 €/tyždeň, parkovacie miesto 35 €/týždeň, plážový servis
(slnečník a 2 kreslá) 80-120 €/tyždeň, raňajky 10 €/os./noc, polpenzia 25 €/os./noc, plná penzia 35 €/os./noc - platby na mieste; prístelka BILO a TRILO od 98 157 €/tyž. Upozornenie: posteľná bielizeň, detská postieľka, parkovacie miesto, prístelka a plážový servis LEN NA VYŽIADANIE!

• možnosť príplatku za APP s TV a klimatizáciou
Strava: bez stravy • možnosť varenia •
možnosť príplatku na mieste za raňajky,
resp. polpenziu, resp. plnú penziu
Šport a zábava: vodné športy na pláži •
tenisové kurty • basketbalové a futbalové ihrisko • minigolf • stolný tenis •
požičovňa bicyklov • detské ihrisko
www.italyvillage.eu

NOVINKA

