itálie - chorvatsko
24 let zkušeností
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www.amicotravel.cz

Vážení klienti, naši drazí přátelé cestování,
nejprve bychom Vám rádi popřáli hlavně pevné zdraví a věříme, že jste letošní rok - tj. rok 2020 ve zdraví zvládli, a že už všichni vyhlížíme rok 2021 a těšíme se, že už bude příznivá atmosféra nejen pro cestování
a dovolenou, kterou Vám rádi nabídneme a zprostředkujeme, ale i pro normální život, který si všichni zasloužíme.
Představujeme Vám zmenšený katalog naší cestovní kanceláře Amico travel, s.r.o. pro rok 2021, který obsahuje jen část nabídky, ale ve kterém jsou uvedeny ta nejvíce navštěvovaná a nejvíce oblíbená místa a ubytovací
kapacity. Další zájezdy postupně doplňujeme na naše www stránky (www.amicotravel.cz)
Díky týmu zkušených kolegů pomůžeme s výběrem Vaší dovolené. Naším přáním je zajistit pro Vás co nejkvalitnější služby. K tomu nám pomáhají i Vám dobře známí delegáti např. z letovisek Lido di Jesolo, Caorle,
Rosolina Mare, Omišalj, Karlobag a dalších, kteří se o Vás starají v místě Vašeho pobytu a pomáhají Vám při komunikaci s místním personálem. Tito naši zástupci jsou Vám vždy k dispozici a ochotni poradit a pomoci
s jakýmkoli přáním či problémem. Ve většině letovisek má delegát k dispozici osobní automobil, aby mohl pružně reagovat na vzniklou situaci a být Vám nápomocen i u zdravotních problémů.
V katalogu přinášíme oblíbená letoviska severní Itálie-Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita, Altanea, Eraclea Mare, Lido di Jesolo a Rosolina Mare.
V Chorvatsku se specializujeme na oblast Kvarner a ostrov Krk. Nabízíme Vám známá letoviska Crikvenica, Selce, Poreč, na Krku pak Omišalj, Malinska, Baška, Šilo a Njivice.
Stejně jako v předchozích letech si u nás můžete vybrat pobyt v lázních v Čechách, kde nabízíme nejen pobyty léčebné, ale také rekreační balíčky plné relaxačních procedur.
V našem katalogu nemůže chybět široká nabídka poznávacích zájezdů nejen po Evropě (Švýcarsko, Holandsko, Skotsko, Anglie, Itálie, Polsko, Slovensko, Rakousko, Německo, Rumunsko, Ukrajina, Gruzie, Korsika), nově
nabízíme také poznávání a turistiku po Čechách a Slovensku, a také lázeňské pobyty ve Slovinsku, Maďarsku a Chorvatsku.
Příznivce kratších výletů potěší nabídka jednodenních zájezdů do termálních lázní Bad Füssing nebo za poznáním či nákupy do německých a rakouských metropolí či za vánoční atmosférou, nově také doplněné jednodenní
a dvoudenní výlety po ČR.
Protože kapacita tištěného katalogu je omezená a všechna krásná místa a zájezdy, které Vám chceme nabídnout, se do něj nevejdou, zveme Vás k návštěvě našich webových stránek www.amicotravel.cz. Zde najdete jak
kompletní nabídku naší cestovní kanceláře, tak aktuální cestovní informace, akční a last minutové nabídky i další užitečné informace pro pohodové cestování.
Věříme, že čtení katalogu pro Vás bude příjemné a inspirativní. V případě jakýchkoliv dotazů, požadavku na zájezd pro skupiny či na míru podle Vašich přání, se na nás neváhejte obrátit, jsme Vám plně k dispozici a rádi
Vám s výběrem dovolené pomůžeme.
Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám krásnou dovolenou plnou slunce, moře a pohody.
Váš Roman Homola a celý kolektiv CK Amico travel.

Časové slevy:
Při objednávce do 31.01.2021
Při objednávce do 31.01.2021
Při objednávce do 28.02.2021
Při objednávce do 28.02.2021
Při objednávce do 31.03.2021
Při objednávce do 31.03.2021

a úhradě
a úhradě
a úhradě
a úhradě
a úhradě
a úhradě

100%		
30-50%		
100%		
30-50%		
100%		
30-50%		

Minimální záloha do 28. 2. 2021
sleva 3% ze základní ceny!

- 7% ze základní ceny
- 5% ze základní ceny
- 6% ze základní ceny
- 4% ze základní ceny
- 5% ze základní ceny
- 3% ze základní ceny

Využijte minimální zálohy 1000,- na osobu a zajistěte si Váš zájezd se slevou 3%.
Zájezd musí být doplacen 45 dní před odjezdem.
Výše uvedené časové slevy jsou platné, není-li uvedeno u konkrétního zájezdu jinak.

Bonusy

Pokud s námi klient cestoval 2x a více za poslední 4 roky – BONUS 1%
Pokud je zájezd objednán přes internet – BONUS 1%
Pokud klient při objednání zájezdu použije dárkový poukaz nebo jiný voucher (lex voucher, apod.)
získá další výhodu – BONUS 1%.
Časové slevy a bonusy lze sčítat!!!

Žižkova 282, Písek 397 01,
tel.: 382 219 325, mob.: 775 577 981
e-mail: info@amicotravel.cz
www.amicotravel.cz

Prodejní místa:

Písek: Žižkova třída 282, 397 01,
tel.: 382 219 325, mob.: 725 932 323
Blatná: nám. Míru 202, 388 01,
tel.: 383 420 747, mob.: 775 577 892

Speciální slevy pro lázeňské
a poznávací zájezdy:
(týká se poznávacích zájezdů, lázeňských
pobytů a zájezdů označených tímto znakem)

Při objednávce do 28.02.2021 časová sleva 4 % a uhrazení zálohy min.
50% z ceny zájezdu. Pokud s námi klient cestoval 2x a více za poslední
4 roky, obdrží od nás navíc věrnostní bonus 1%. Pokud je zájezd objednán
přes internet – BONUS 1%.

Centrála: CK Amico travel:

Amico partner:

České Budějovice: Biskupská 12, 370 01
CA Lenka Krupková - tel.: 387 311 225
e-mail: cb@quicktour.cz

Amico partner:

Tábor: třída 9.května 1989, 390 02
CK COMETT PLUS spol. s r.o.
tel.: 381 259 657
mob.: 737 262 263
e-mail: ck@comettplus.cz

Dárek k zakoupenému zájezdu do 31.1.2021– láhev značkového vína a poukaz na slevu - 15% na nákup dalšího vína.

Slevy pro skupiny a kolektivy:

Speciální programy pro skupiny: cestovní kancelář Amico travel zajišťuje též pobyty pro jakékoliv
organizace a instituce (sportovní organizace, školy, školky apod.). Uzavřeným skupinám připravíme
nabídku na základě jejich požadavků, poskytujeme také skupinové slevy – např. každá 21. osoba
zdarma a speciální cena dopravy. Jsme Vám připraveni nabídnout a doporučit pobytové místo
podle Vašich představ s ohledem na Vaše finanční požadavky, které ovlivňují termín a místo pobytu
tak, aby to vyhovovalo celé Vaší skupině. Nabídnout Vám můžeme např.: Itálie – Eraclea Mare, Lido
di Jesolo, P. S. Margherita, Caorle, Lignano, Silvi Marina, Bibione, Rosolina Mare, Altanea a další.
Chorvatsko – Krk, Crikvenica, Dramalj, Karlobag a mnoho dalších letovisek. Španělsko – Santa
Susanna, Calella, Lloret de Mar a další.

Doprava:

Standardně nám zajišťují přepravu luxusní autobusy s klimatizací, videem, barem a WC. Přeprava
osob se řídí mezinárodními předpisy. Každá přepravovaná osoba včetně dětí musí mít vlastní
sedačku. Při odjezdu dbejte na čas a místo odjezdu, které máte napsáno v pokynech – v případě
komplikací s Vaším odjezdem volejte na mobilní telefon do naší CK, který je součástí pokynů. Pro
Vaše pohodlí a urychlení dopravy je v případě malého počtu osob z některých odjezdových míst
nahrazena doprava svozem, který Vás odveze do přestupového místa, kde přesednete do autobusu,
který Vás dopraví do Vámi vybraného letoviska. V případě ubytování v apartmánu může být
v letovisku výstup z autobusu realizován u partnerské agentury, kdy se klienti následně na vlastní
náklady nebo na náklady agentury dopraví ke konkrétní ubytovací kapacitě.

Před odjezdem:

Před odjezdem je nutné, aby byly všechny Vaše osobní údaje nahlášeny v CK. Bez těchto záznamů
nebudete moci být ubytováni. Osobní údaje potřebné k cestovní smlouvě jsou: celé jméno, datum
narození, bydliště osoby, se kterou je cestovní smlouva sepsána, telefonní kontakt, případně číslo
pasu. Osobě uvedené na přihlášce jako první budou zaslány pokyny k Vašemu pobytu (nestanoví-li

klient jinak). Žádáme Vás o uvedení telefonního čísla, které používáte, protože se může stát, že
Vás budeme potřebovat informovat např. v den odjezdu (posun času odjezdu, apod.). Zároveň
potřebujeme správně datum narození a jména všech cestujících pro platné uzavření pojištění
léčebných výloh do zahraničí a vystavení voucheru, na základě kterého budete ubytováni.
Odbavení pro Váš pobyt zasíláme cca 7 dní před začátkem Vaší dovolené.

Ubytování:

Pro klienty cestující autobusovou dopravou začíná služba pátkem a končí příštím týdnem v neděli.
Pro klienty cestující vlastní dopravou začíná služba v sobotu, a to dnem nástupu na ubytování.
Při ubytování je nutné předložit voucher, který obdržíte spolu s pokyny od naší CK. Ve voucheru
je uvedena adresa ubytovacího zařízení, jména a data narození všech osob a přehled služeb, na
které máte nárok. V pokynech také obdržíte tel. kontakt na asistenční službu (delegáta), která
Vám v případě nouze poskytne pomoc a příslušné informace. Ubytování začíná v sobotu, v hotelu
obvykle od 14 hod., v apartmánu od cca 16 hod. a podle mezinárodních zvyklostí ubytovací
zařízení klienti opouští následující sobotu do 10 hod (u týdenních pobytů 7 nocí). Při ubytování
v apartmánech je nutné počítat se složením vratné kauce v rozmezí 50-200 Eur, která Vám bude při
odevzdání apartmánu vrácena, pokud bude apartmán předán bez závad.

Služby delegáta:

Ve všech letoviscích z nabídky CK Amico travel jsou přítomni česky mluvící delegáti, na něž
dostanete kontakt v pokynech. Delegáti se starají o bezproblémový průběh Vaší dovolené. V den
příjezdu organizují především autobusovou dopravu a pomáhají s ubytováním. S delegáty máte
během týdne několik infoschůzek, na kterých Vás seznámí s letoviskem, ve kterém jste ubytováni
a nabídnou Vám výlety. Mimo tyto schůzky jsou samozřejmě stále k dispozici na telefonu, takže se
na ně během týdne můžete kdykoliv obrátit s Vašimi přáními či problémy.

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace naleznete na webu www.amicotravel.cz.

CK Amico travel je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. u pojišťovny Union poisťovňa, a.s., číslo smlouvy: 1164221.

Vysvětlivky k piktogramům
Piktogramy na horní liště se vztahují ke všem kapacitám na stránce, piktogramy přímo v popisu platí pouze pro konkrétní kapacitu.
autobusová doprava

letecká doprava

vlastní doprava

bazén

obsah

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úvod
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . obsah

Itálie

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibione (Tre Torri, Jet)
5 . . . . . . . . . . . . . . . . Bibione (Mariucci,Eden)
6 . . . . . . . . . . . . . . . .  Caorle (Luna, Colombo)
7 . . . . . . . . . . . . Caorle (Roberta, Gran Mado)

nápoje k večeři
v ceně nebo se
slevou/all inclusive

polopenze/plná
penze

8 . . . . . . . . . . . . . . . Caorle (Marina, Marina B)
9 . . . . . . . . . . . . Caorle (Delfa, Michelangelo)
10 . . . . . . . . . . . . PSM (La Zattera, Los Nidos)
11 . . . . . . Altanea (Giardini di Altea, Betulle)
12 . . Altanea (Le Farnie/La Quercia), E. Mare
13 . . . . . . . Eraclea (Rialto, Iseppi, Tramonto)
14 . . . . . Eraclea (Ciclamini, Caraibi, Ginestra)
15 . . . . . . . . . . . Lido di Jesolo (Alla Rotonda)
16 . . . . . . . . . . . Lido di Jesolo (Verdi, Bolivar)
17 . . . . Lido di Jesolo (Roby, Miami, Oceanic)

plážový servis
v ceně

dvě děti zdarma

zájezdy pořádané
ve spolupráci
s jinou CK

poznávací zájezdy

jedno dítě zdarma

speciální
časové slevy

18 . . . . . . Lido di Jesolo (Vianello, Sky Tours)
19 . . . . . . Lido di Jesolo (Romeo, Edera, Rex)
20 . . . . . . Rosolina Mare (La Piazzetta, Patio)
21 . . Rosolina Mare (Milla, Sole, San Giorgio)

Chorvatsko

22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poreč (Delfín)
23 . . . . . . . . . . . . . . . . Crikvenica (Mediteran)
24 . . . . .  Selce (pavilony Slaven, hotel Selce)
25 . . . . . Omišalj (Adriatic, Marina/Primorka)

26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karlobag (Zagreb)
27 . . . . . . . . . . . . . . . Karlobag (Zagreb, Pinia)
28 . . . . . . . . . Malinska (Malin, Mikec Martin)

Zájezdy poznávací,
wellness a jednodenní
29-33 . . . . . . . . . . . . . . . . . Poznávací zájezdy
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wellness zájezdy
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednodenní zájezdy

Pojištění léčebných výloh do zahraničí:
Union standard

Cena/10 dní: dospělá osoba bez věkového omezení 450,-, dítě do 15 let 300,Cena/1 den: dospělá osoba bez věkového omezení 45,-, dítě do 15 let 30,Pojištění zahrnuje: pojištění léčebných výloh do zahraničí 8.000.000,-, asistenční služby
v zahraničí bez omezení, pojištění odpovědnosti 2.500.000,-, úrazové pojištění (trvalé
následky úrazu) 360.000,-, úrazové pojištění (smrt v důsledku úrazu) 180.000,-, pojištění
nákladů na technickou pomoc při záchranné akci 1.000.000,-, pojištění předčasného návratu a
nečerpaných služeb, pojištění zavazadel 18.000,-. pojištění zrušení objednaných služeb až do
výše 80% (max. 30.000,-/osoba).

Union pandemic

Cena/10 dní: dospělá osoba do 70 let 700,-, dítě do 15 let 500,Cena/1 den: dospělá osoba do 70 let 70,-, dítě do 15 let 50,Rozšířené krytí nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným Světovou zdravotnickou

DOPRAVA
ITÁLIE
OD 21. 5. do 19. 9. 2021 organizujeme pravidelné
linky zahraničními autobusy.

Odjezdová místa z ČR do letovisek:
Bibione, Lignano, Caorle, Altanea,
Porto Santa Margherita, Eraclea Mare,
Lido di Jesolo, Rosolina Mare
Hlavní odjezdová místa, bez příplatku
(uskuteční se při jakémkoliv počtu osob):
Plzeň, Strakonice, Praha, Příbram, Blatná, Písek,
Benešov, Tábor, Kaplice, České Budějovice,
Klatovy, Horažďovice, Brno
Bez příplatku
(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):
Nepomuk, Volyně, Vimperk, Prachatice, Český
Krumlov, Soběslav, Jihlava, Humpolec, Vodňany,
Dolní Dvořiště, Mikulov, Dobříš
S příplatkem 150,(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):
Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Kladno,
Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most,
Chomutov, Louny, Slaný, Jablonec nad Nisou,
Liberec, Mladá Boleslav, Sušice

S příplatkem 200,(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):

organizací jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto onemocnění (např. COVID-19),
a to i v zemích, které byly Ministerstvem zahraničních věcí České Republiky nebo jiným
orgánem státní správy označeny jako rizikové (cestovatelský semafor).
Pojištění zahrnuje: totéž co Union standard a k tomu: v případě onemocnění epidemie/
pandemie pojištění léčebných výloh do zahraničí 1.000.000,- a ubytování pojištěného
v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného 1.000,-/1 noc (max. 10.000,-);
pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu z důvodu karantény pojištěného 8.000,-/
osoba (max. 32.000,-) – pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný
dopravní prostředek, nejpozději však do 14 dnů po ukončení předpokládaného termínu konání
zájezdu;
Pojištění pandemic lze sjednat pouze pro osoby ve věku do 70 let.
Více informací naleznete na www.amicotravel.cz nebo Vám je poskytneme na našich
pobočkách.
Pojištění si rovněž můžete sjednat v naší CK.

Odjezdová místa z ČR do letovisek:

1. Dramalj, Crikvenica, Selce,
Milevsko, Žatec, Kolín, Kutná Hora, Mělník,
Novi Vinodolski, Karlobag
Domažlice, Kdyně, Beroun, Karlovy Vary, Cheb, 2. Ostrov Krk – Omišalj, Njivice, Malinska,
Mariánské Lázně, Lovosice
Šilo, Punat, Baška na Krku
S příplatkem 250,(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):
Ostrava, Olomouc, Prostějov
S příplatkem 300,(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):

Hlavní odjezdová místa, bez příplatku
(uskuteční se při jakémkoli počtu osob):
Plzeň, Strakonice, Praha, Příbram, Blatná, Písek,
Benešov, Tábor, Kaplice, České Budějovice, Brno

Bez příplatku
(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):
Klášterec nad Ohří, Sokolov, Děčín, Česká Lípa
Nepomuk, Volyně, Vimperk, Prachatice,
Český Krumlov, Soběslav, Klatovy, Horažďovice,
DALŠÍ UJEDNÁNÍ: V případě, že z odjezdového
Kladno, Vodňany, Votice, Dolní Dvořiště, Beroun,
místa bude méně než 6 klientů, vyhrazuje si CK
Dobříš, Mikulov, Kuřim
právo nabídnout některé z hlavních odjezdových
míst
S příplatkem 100 Kč
(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):
Brandýs nad Labem, Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš,
Blansko

DOPRAVA
CHORVATSKO

S příplatkem 150 Kč
(uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):
Od 4.6. do 19.9.2021 organizujeme pravidelné Mladá Boleslav, Olomouc, Kroměříž, Jihlava, Velké
linky zahraničními autobusy.
Meziříčí, Boskovice, Sušice
Odjezdová místa z ČR do letovisek: Dramalj, S příplatkem 200 Kč
Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Karlobag, (uskuteční se za předpokladu min. 6 osob):
ostrov Krk - Omišalj, Njivice, Malinska, Šilo, Punat, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov, Domažlice,
Baška na Krku
Kdyně, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem,

Děčín, Pardubice, Hradec Králové, Hořice,
Milevsko, Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně,
Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Příbor, Uherské
Hradiště, Zlín, Svitavy
DALŠÍ UJEDNÁNÍ: V případě, že z odjezdového
místa bude méně než 6 klientů, vyhrazuje si CK
právo nabídnout některé z hlavních odjezdových
míst.
3. Poreč
Bez příplatku: Praha, Benešov, Dobříš, Příbram,
Strakonice, Písek, České Budějovice, Brno, Mikulov, Kuřim
S příplatkem 100,-: Brandýs nad Labem,
Prostějov, Vyškov, Velká Bíteš, Blansko
S příplatkem 150,-: Tábor, Mladá Boleslav,
Plzeň, Domažlice, Kdyně, Klatovy, Horažďovice,
Olomouc, Kroměříž, Humpolec, Jihlava,
Velké Meziříčí, Boskovice
S příplatkem 180,-: Nový Jičín, Hranice
S příplatkem 200,-: Chomutov, Most, Teplice,
Ústí nad Labem, Děčín, Pardubice, Hradec
Králové, Liberec, Jablonec nad Nisou, Turnov,
Opava, Ostrava, Frýdek Místek, Příbor, Uherské
Hradiště, Zlín Kroměříž, Svitavy

itálie
Bibione

Mladé letovisko Bibione sousedí s letoviskem Lignano na Benátské rivieře při ústí řeky Tagliamento do mořské laguny Marano. Nespornou výhodou letoviska je jeho výborná dostupnost pro
návštěvníky, kteří se rozhodnou cestovat vlastním automobilem. Letovisko se nachází pouhých 600 km od jižních hranic České Republiky. Centrální část Spiaggia je skutečným centrem veškerého dění. Návštěvníci
si mohou vybrat z nepřeberného množství zábavy. Proslulý Lunapark Adriatico nabízí 65 různých atrakcí a otevřený je celou sezonu. Nedaleko lunaparku se každý týden konají typické trhy. Velké oblibě turistů i
samotných Italů se těší také hudební klub Kocó music club. Centrum nabízí velké množství nákupních možností od supermarketů, přes pekárny, obchody se suvenýry až po butiky se značkovou italskou módou.
Naleznete zde rovněž celou řadu italských restaurací, kde si můžete pochutnat na všech oblíbených italských pokrmech, jako jsou těstoviny, pizza nebo čerstvé mořské plody. Mlsné jazýčky jistě neodolají některé
z takřka všudypřítomných zmrzlináren. Střední část Bibione Lido del Sole a Bibione Pineda jsou vyhledávané především rodinami s dětmi. Během hlavní sezony se zde pořádají animační programy. Prostorné
pláže pokryté jemným zlatavým pískem poskytují každému návštěvníkovi dostatek prostoru i soukromí. Přístup do vody je velmi pozvolný a sprchy, WC, převlékárny, dětská hřiště i plavčíci a záchranáři vždy
po ruce. Díky tomu je pláž tohoto letoviska oceněna zelenou vlajkou, jakožto pláž speciálně vhodná pro děti. Pokud chcete strávit dovolenou bez starosti o bezpečí svých potomků, je pro Vás Bibione tou nejlepší
volbou. Nudit se však nebudou ani dospělí. Bibione je skvělým místem pro malé i velké sportovce. Na vyznavače cyklistiky a jízdy na kolečkových bruslích čekají upravené stezky bez převýšení. Některé trasy
vedou podél lagun směrem do vnitrozemí, jiné naopak podél moře například do sousedního Lignana. Můžete si zahrát tenis, plážový volejbal, fotbal, pétanque, nebo dokonce golf. Také nabídka vodních sportů
je skutečně široká, zúčastnit se můžete kurzu vodního lyžování, windsurfingu nebo například i potápění. Za návštěvu rozhodně stojí zábavní parky nedalekého Lignana jako Aquasplash, Parco Junior nebo
například Gulliverlandia.

Bibione – Jet (Lido del Sole)
Poloha: apartmánový dům má výbornou polohu přímo u pláže a kousek od centra Lido del Sole
s obchody a restauracemi, 300 m od rezidence se nachází malý supermarket
Pláž: přímo u pláže
Vybavení: výtah, pro každý apartmán je určeno 1 parkovací místo
Ubytování: apartmány typu B jsou vybaveny TV a klimatizací, mají vždy balkon, z vyšších pater
je výhled na moře
Apt typ B – pro 4 os.: ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, výhled na moře
Strava: vlastní
Jet
B (4)

15.5.-22.5. 22.5.-12.6. 12.6.-26.6. 26.6.-10.7. 10.7.-7.8.
11.9.-25.9.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
7390
9990
10490
16290
18890

7.8.-21.8.

4.9.-11.9.

20990

7590

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií, služby delegáta, plážový servis
v období do 5.6. a od 4.9.2021, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2050,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: vratná kauce 75 Eur, pobytová taxa 0,75 Eur/noc/os.
nad 4 roky (při 14denním pobytu se platí max. 10 dní), fakultativní: klimatizace 40 Eur/týden, plážový servis 61 Eur/týden v období 15.5.-19.9.2021 (na vyžádání), ložní prádlo 7 Eur/osoba/výměna

Bibione – Tre Torri (Lido del Sole)
Poloha: osmipatrový apartmánový dům obklopený zelení se nachází v klidné části letoviska,
nedaleko restaurací a kaváren
Pláž: 250 m
Vybavení: výtah, parkoviště, úschovna kol
Ubytování: hezky zařízené apartmány typu B a C mají nově zrekonstruované kuchyně, TV, klimatizaci a prostorný balkon nebo terasu
Apt typ B – pro 5 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, balkon nebo terasa
Apt typ C – pro 6 os.: ložnice s dvoulůžkem, 2. ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, balkon
Apt typ C – pro 7 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, 2. ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, velký balkon
Strava: vlastní
Tre Torri
B (5)
C (6)
C (7)

15.5.-22.5.
11.9.-25.9.
7390
7790
8390

22.5.-12.6.
9990
10490
11590

12.6.-26.6.
28.8.-4.9.
11590
12590
12790

26.6.-10.7.
21.8.-28.8.
16790
17990
18890

10.7.-7.8.

7.8.-21.8.

4.9.-11.9.

19490
21690
21990

21990
24990
25690

7590
8290
8990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií, služby delegáta, plážový servis v období do 5.6. a od 4.9.2021, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2050,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: vratná kauce 75 Eur, pobytová taxa 0,75 Eur/noc/os. nad 4 roky (při 14denním pobytu se platí max. 10 dní),
fakultativní: klimatizace 40 Eur/týden, plážový servis 61 Eur/týden v období 15.5.-19.9.2021 (na vyžádání), ložní prádlo 7 Eur/osoba/výměna
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itálie
Bibione – Vila Mariucci (Spiaggia)
Poloha: vila s 8 apartmány nedaleko centra Bibione – Spiaggia, 150 m od supermarketu,
restaurací a pizzerií, náměstí Piazzale Zenith je vzdálené 250 m
Pláž: 250 m
Vybavení: zahrada, parkovací místa
Ubytování: vkusně zařízené apartmány mají TV, klimatizaci, vlastní vchod a zahrádku nebo
balkon
Apt typ C – pro 6 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, 2. ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, vlastní sociální zařízení
Apt typ C attic – pro 7 os.: podkrovní apartmán, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
a gaučem, ložnice s dvoulůžkem, 2. ložnice s dvoulůžkem, 3. ložnice se 2 jednolůžky, vlastní
sociální zařízení
Strava: vlastní
15.5.-22.5. 22.5.-12.6. 12.6.-26.6. 26.6.-10.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
11.9.-25.9.
C (6)
8190
11590
12190
18490
C attic (7)
10390
14690
15790
21990
Mariucci

10.7.-7.8.

7.8.-21.8.

4.9.-11.9.

21990
25890

25190
33190

8790
12990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií, služby delegáta, plážový servis
v období do 5.6. a od 4.9.2021, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2050,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: vratná kauce 75 Eur, pobytová taxa 0,75 Eur/noc/os. nad 4 roky (při 14denním pobytu se platí
max. 10 dní), fakultativní: klimatizace 40 Eur/týden, plážový servis 61 Eur/týden v období 15.5.-19.9.2021 (na vyžádání), ložní prádlo 7 Eur/osoba/výměna

Bibione – Rezidence Eden (Spiaggia)
Poloha: pěkná 5patrová rezidence s ideální polohou v centrální části Bibione - Spiaggia, nedaleko Piazzale Zenith s obchůdky a restauracemi
Pláž: 80 m
Vybavení: výtah, parkoviště (1 parkovací místo na apartmán)
Ubytování: účelně zařízená studia a apartmány pro 3 - 6 osob jsou vybaveny TV, mikrovlnnou
troubou, kávovarem a mají balkon
Apt typ A - pro 3 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvoulůžkem, rozkládací gauč pro
1 osobu, vlastní sociální zařízení
Apt typ B – pro 5 os.: ložnice s dvoulůžkem a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (pouze děti), vlastní sociální zařízení
Apt typ C – pro 5 os.: ložnice s dvoulůžkem, 2. ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, vlastní sociální zařízení
Apt typ D – pro 6 os.: 3x ložnice (1x s dvoulůžkem, 2x se 2 samostatnými lůžky), obývací pokoj
s kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení
Strava: vlastní
Eden 15.5.-22.5.
11.9.-25.9. 22.5.-29.5. 29.5.-19.6. 19.6.-26.6.
A (3)
5790
9290
10990
12890
B (5)
7190
10990
12990
15390
C (5)
7590
11790
13990
16490
D (6)
8790
13790
16290
19190

3.7.-10.7. 10.7.-7.8. 7.8.-21.8. 28.8.-4.9. 4.9.-11.9.
26.6.-3.7. 21.8.-28.8.
13790
15190
17890
21490
12190
7690
16490
17990
21290
25790
14490
9290
17590
19190
22590
27190
15390
9890
20390
22390
26290
31690
17890
11490

Kousek od pláže!
ceně!
Plážový servis v

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií, služby delegáta, plážový servis, zákonné
pojištění CK.
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2050,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 0,75 Eur/noc/os. nad 4 roky
(při 14denním pobytu se platí max. 10 dní), fakultativní: úklid vlastní nebo za poplatek 40 Eur/A a B, 50 Eur/C a
D, klimatizace 35 Eur/týden, povlečení 7 Eur/osoba/výměna, druhý plážový servis 61 Eur/týden
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itálie
Caorle - Villaggio Luna
Poloha: jeden z nejoblíbenějších prázdninových komplexů v Caorle se nachází v klidné
části letoviska, cca 5 min chůze od hlavní třídy s obchody, restauracemi a kavárnami, nabízí
2 typy ubytování: 1) jednopodlažní apartmány ve čtyřpatrové moderní rezidenci Luna a 2)
mezonetové, dvoupodlažní, velmi pěkné vilky s terasou nebo zahrádkou; díky svému vybavení
a výhodné poloze blízko pláže je komplex velmi oblíben zejména u rodin s dětmi, apartmány
jsou také ideální volbou pro skupiny různých sportovních zaměření, cvičení je možné cca 400 m
od komplexu, kde se nachází městský park s možností pronájmu sportovních ploch na basketbal,
fotbal, aerobic, zumbu, jógu, atd.
Pláž: 120 - 250 m
Vybavení: velký bazén (25 x 10 m) s lehátky, dětský bazén, zahrada, terasa u bazénu s plochou
vhodnou na slunění nebo cvičení, dětské hřiště, výtah v hlavní budově a restaurace, v areálu
je venkovní parkoviště, ale i podzemní garážové stání (na zpětné potvrzení – nutno rezervovat
předem), wifi u bazénu zdarma
Ubytování: studia se nachází v hlavní budově a apatmány ve vilkách; jsou vybaveny klimatizací,
SAT/TV, safem a některé apartmány mají dokonce k dispozici venkovní krb
Hlavní budova:
Apt typ A – pro 4 os.: 1 místnost s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a 2 samostatnými
rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, balkon
Vily:
Apt typ B1 – pro 5 os. s výhledem na bazén/na park: přízemí: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., zahrádka, 1. patro: ložnice pro 2 nebo 3 os., vlastní sociální
zařízení, balkon
Apt typ C1 – pro 6/7 os. s výhledem na bazén/na park: přízemí: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., případně ještě gaučem pro 1 osobu, zahrádka, 1. patro:
ložnice pro 2 os., 2. ložnice pro 2 os., vlastní sociální zařízení, balkon
Strava: vlastní nebo dokoupení polopenze v blízké restauraci (italská kuchyně), lze dokoupit
i pouze večeře nebo pouze snídaně, večeře - výběr z menu obsahuje vždy salát, hlavní jídlo, vodu
Villaggio Luna
A (4) s balkonem

15.5.-22.5. 22.5.-29.5. 29.5.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-31.7. 31.7.-21.8.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
11.9.-25.9. 4.9.-11.9.
6790
8990
10990
12990
16290
18790
19990

B1 (5) se zahrádkou

7290

11790

14290

15590

20290

23290

24790

C1 (6) se zahrádkou

8790

13990

16790

19290

22990

26990

28590

C1 (7) se zahrádkou

9790

14990

17790

20590

24290

28290

29790

NOVINKA
ENZE
- MOŽNOST POLOP

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK),
polopenze: dospělý 2990,-/týden, dítě do 9,99 let 2690,- /týden, večeře: dospělý 1990,-/týden,
dítě do 9,99 let 1790,-/týden, snídaně: dospělý 1190,-/týden, dítě do 9,99 let 990,-/týden – nutno
objednat předem v CK, ložní prádlo 190,-/osoba/ /výměna – nutno objednat předem, dětská postýlka 890,-/týden – nutno objednat předem
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa (v roce 2019) 5,6 Eur/osoba od 12 let/
pobyt (cena taxy se může změnit), poplatek za spotřebu energií (voda, elektřina, plyn) 35 Eur/typ
A, 40 Eur/typ B, 45 Eur/typ C, vratná kauce 100 Eur, fakultativní: povlečení 6 Eur/osoba/výměna,
dětská postýlka 4 Eur/den, plážový servis (slunečník a 2 lehátka) 65 Eur/týden – vše nutno objednat
předem, platba na místě

Caorle - Rezidence Colombo

ost polopenze
NOVINKA – možn
klimatizace
v ceně
a plážový servis

Poloha: moderní apartmánový komplex s výbornou polohou je situován v centru Caorle Spiaggia di Ponente, v okolí se nachází mnoho restaurací, barů, pizzerií a kaváren, v blízkosti
jsou také tenisové kurty a minigolf, supermarket je vzdálený přibližně 500 m, příjemnou
procházkou po pobřežní promenádě (cca 15 min) je možné dojít až do historického
centra města, rezidence je vhodná pro pobyty skupin různého zaměření - cca 500 m
od komplexu se rozkládá park, ve kterém je možné si pronajmout plochy určené pro sportovní
aktivity – basketbal, fotbal, tanec, aerobic, zumba, atd.
Pláž: 50 m, plážový servis k dispozici (slunečník, lehátko, křesílko)
Vybavení: velký bazén pro dospělé na střeše rezidence (otevřený 18.5.- 14.9.), zpravidla
vyžadována koupací čepice), menší bazének pro děti, sluneční terasa s lehátky (počet míst
omezen), výtah a parkoviště (1 parkovací místo pro každý apartmán), wifi u bazénu (za příplatek)
Ubytování: moderně zařízené apartmány jsou vybaveny klimatizací, TV a safem, většina je
vybavena mikrovlnnou troubou a pračkou, každý apartmán má balkon nebo předzahrádku
Apt typ A – pro 4 os.: obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a 2 samostatnými
rozkládacími lůžky, kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení
Apt typ C atipico – pro 7 os.: obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem, jedním samostatným
rozkládacím lůžkem a kuchyňským koutem, ložnice se 2 lůžky a vnitřním oknem, 2. ložnice
s palandou nebo 2 oddělenými lůžky, vlastní sociální zařízení
Strava: vlastní nebo možnost polopenze v blízké restauraci (italská kuchyně), lze dokoupit i pouze
večeře nebo pouze snídaně, večeře formou výběru z menu obsahuje vždy salát, hlavní jídlo, vodu
Colombo

22.5.-29.5.
18.9.-25.9.

29.5.-5.6.
11.9.-18.9.

5.6.-12.6.

12.6.-19.6.

19.6.-26.6.

26.6.-3.7.

3.7.-7.8.

7.8.-21.8.

21.8.-28.8.

28.8.-4.9.

4.9.-11.9.

A (4)

5990

7990

9490

11990

15990

19990

21990

22990

20990

12990

9490

C atipico (7)

7490

9990

12490

14990

20490

25990

26990

27990

26990

15490

12990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK, plážový servis, závěrečný úklid
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), ložní prádlo 290,-/osoba/výměna, dětská postýlka 690,-/týden; polopenze: dospělý 2990,-/týden, dítě do 9,99 let 2690,-/týden, večeře: dospělý 1990,-/týden, dítě do 9,99 let 1790,-/týden, snídaně: dospělý 1190,-/týden, dítě do 9,99 let 990,-/týden – nutno objednat
předem v CK
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa (v roce 2019) 5,6 Eur/osoba od 12 let/ pobyt (cena taxy se může změnit), spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) 50 Eur/týden, vratná kauce
100 Eur, fakultativní: wifi u bazénu 5 Eur/7 hod, 10 Eur/15 hod, 15 Eur/30 hod
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Caorle – Rezidence Roberta
Poloha: moderní apartmánový komplex se nachází v západní části letoviska Spiaggia di Levante, nedaleko vodního parku Aquafollie, asi 10 min chůze od historického centra, sousedí s rezidencí Gran Mado, v blízkosti se nachází pizzerie, restaurace a kavárny, supermarket Famila je
vzdálen cca 550 m, nedaleko rezidence je k dispozici sportovní klub s restaurací, kde mají klienti
ubytovaní v rezidenci slevu, v sezóně se u bazénu pořádají animační programy (zumba)
Pláž: 150 m, plážový servis k dispozici (slunečník, lehátko, křesílko)
Vybavení: komplex byl poprvé otevřen v letní sezóně 2009, má bazén pro děti a dospělé, výtah
a parkoviště (pro každý apartmán 1 parkovací místo), wifi u bazénu
Ubytování: komplex se skládá ze 2 budov s celkem 40 apartmány; prostorné apartmány jsou
moderně zařízeny a vybaveny SAT/TV, safem a klimatizací, většina je vybavena mikrovlnnou
troubou a pračkou, všechny apartmány mají balkon či terasu
Apt typ B - pro 5 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, ložnice s manželským lůžkem a jedním lůžkem, vlastní sociální zařízení
Strava: vlastní

ubytování
nejoblíbenější
rle!
s bazénem v Cao

Roberta
B (5)

22.5.-29.5.

29.5.-5.6.

6690

8990

5.6.-12.6.
4.9.-11.9.
12990

12.6.-19.6.
28.8.-4.9.
14490

19.6.-26.6.

26.6.-3.7.

3.7.-7.8.

7.8.-21.8.

21.8.-28.8.

11.9.-18.9

18.9.-25.9.

18990

25490

26990

27990

22990

9290

6990

Caorle - Galerie Gran Mado

amy
animační progr

Poloha: nový apartmánový komplex se nachází v západní části letoviska, 500 m od centra,
aquapark Aquafollie je vzdálen cca 550 m od rezidence, sousedním apartmánovým domem je
rezidence Roberta, v blízkosti se nachází pizzerie, restaurace a kavárny, supermarket Famila je
vzdálen cca 500 m
Pláž: 180 m, plážový servis k dispozici (slunečník, lehátko, křesílko)
Vybavení: nová rezidence byla poprvé otevřena v letní sezóně 2012, má bazén, výtah a parkoviště
(pro každý apartmán 1 parkovací místo), wifi u bazénu, fitness ( za příplatek)
Ubytování: prostorné apartmány jsou nově zařízeny a vybaveny moderním nábytkem, SAT/TV,
safem a klimatizací, většina je vybavena mikrovlnnou troubou a pračkou
Apt typ A - pro 4 os.: obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vysunovacím lůžkem pro
1-2 osoby a kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, balkon
Apt typ B - pro 5 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
ložnice s manželským lůžkem a jedním lůžkem, vlastní sociální zařízení, balkon
Strava: vlastní

Gran Mado
B (5)

22.5.-29.5.
11.9.-18.9.
7990

29.5.-5.6.
8990

5.6.-12.6.
4.9.-11.9.
10990

12.6.-19.6.

19.6.-26.6.

26.6.-3.7.

14990

19990

24990

3.7.-10.7.
31.7.-7.8.
28990

10.7.-31.7.

7.8.-21.8.

21.8.-28.8.

28.8.-4.9.

28490

29490

25490

15990

Cena u apartmánových domů Roberta a Gran Mado zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK, plážový servis, závěrečný úklid, wifi u bazénu
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), ložní prádlo 290,-/osoba/výměna, dětská postýlka 690,-/týden – obojí
nutno objednat předem v CK
Služby placené na místě pobytu: povinné: (v roce 2019) 5,6 Eur/osoba od 12 let/pobyt (cena taxy se může změnit), spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) 50 Eur/týden, vratná kauce 100 Eur
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Caorle – Hotel Marina Palace****S

Poloha: atypický areál se skládá z luxusního hotelu a několika depandencí zasazených do rozlehlé
zahrady, cca 500 m od centra, cca 1000 m od aquaparku Aquafollie
Pláž: přímo u pláže, plážový servis (slunečník a 2 lehátka) v ceně
Vybavení: recepce, restaurace, vnitřní a venkovní bar, dětské hřiště, výtah, wi-fi, venkovní bazén
130 m² s dětským bazénkem, 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 (zdarma); celý hotel je klimatizovaný, za poplatek: vyhrazené parkoviště
(počet míst omezen)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (20-28 m²) s možností až dvou přistýlek mají vlastní sociální
zařízení, minibar, SAT/TV, wi-fi, safe, fén, klimatizaci a krásný balkon s bočním výhledem na moře
Strava: snídaně formou mezinárodního bufetu; za příplatek večeře: tříchodové menu s výběrem ze
2 variant, bohatý salátový a zeleninový bufet, dezerty (nápoje u večeří za poplatek)

Hotel Marina Palace****S
1. a 2. dospělá osoba
1. a 2. dítě do 1,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 2-11,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba od 12 let na přistýlce
jednolůžkový pokoj

22.5.-5.6. 5.6.-12.6.
15.5.-22.5. 12.6.-10.7.
13690
15190
14290
6845
9583
21110

7595
10633
22610

7145
10003
21710

10.7.-7.8.

7.8.-28.8.

28.8.-4.9.

4.9.-11.9.

18410
zdarma
9205
12887
25760

22120

18940

15650

11060
15484
29470

9470
13258
26290

7825
10955
23060

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x snídani, klimatizaci, wi-fi, plážový servis (slunečník a 2 lehátka/pokoj), služby delegáta, wellness/fitness centrum, zákonné poj. CK
Fakultativní příplatky: autobusová doprava 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), večeře 530,-/osoba/den
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,8 Eur/den/osoba od 11 let; fakultativní: dětská postýlka 10 Eur/den (na vyžádání), vyhrazené parkování 5 Eur/den, malé domácí zvíře: do 15 kg
10 Eur/den, od 15 kg 20 Eur/den

Caorle – Depandance hotelu Marina
Palace*** - Marina B
Poloha: jedna z vedlejších budov hotelu Marina Palace s 20 pokoji, organizačně související s hlavní
budovou - hotelem Marina Palace, který zajišťuje plný rozsah služeb
Pláž: téměř přímo u pláže, plážový servis (slunečník a 2 lehátka) v ceně
Vybavení: hosté mohou využívat veškeré služby hotelu Marina Palace****S; v depandenci není
výtah
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (12 m²) mají vlastní sociální zařízení, minibar, SAT/TV, wi-fi, safe,
fén, klimatizaci a zpravidla balkon, nelze přistýlka
Strava: snídaně formou mezinárodního bufetu; za příplatek večeře: tříchodové menu s výběrem ze
2 variant, bohatý salátový a zeleninový bufet, dezerty (nápoje u večeří za poplatek)

Marina B

1. a 2. dospělá osoba

22.5.-5.6. 5.6.-12.6.
12.6.-10.7. 11.9.-18.9.

10780

9460

10.7.-7.8.

7.8.-28.8.

28.8.-4.9.

4.9.-11.9.

12320

15400

12760

11000

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x snídani, klimatizaci, wi-fi, plážový servis (slunečník a 2 lehátka/pokoj),
služby delegáta, zákonné poj. CK Fakultativní příplatky: autobusová doprava 2090,-/osoba, pojištění
léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), večeře 530,-/osoba/den. Služby placené na
místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,2 Eur/den/osoba od 11 let; fakultativní: dětská postýlka 10
Eur/den (na vyžádání), vyhrazené parkování 5 Eur/den (počet míst omezen), malé domácí zvíře: do 15 kg
10 Eur/den, od 15 kg 20 Eur/den, wellness/fitness centrum za poplatek
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Caorle – Depandance hotelu Marina
Palace*** - Villa Delfa
Poloha: jedna z vedlejších budov hotelu Marina Palace, organizačně související s hlavní budovou hotelem Marina Palace, který zajišťuje plný rozsah služeb
Pláž: téměř přímo u pláže, plážový servis (slunečník a 2 lehátka) v ceně
Vybavení: hosté mohou využívat veškeré služby hotelu Marina Palace****S
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (12-14 m²) s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení,
SAT/TV, wi-fi, safe, fén, klimatizaci a balkon; čtyřlůžkové pokoje jsou s palandou
Strava: all inclusive (podává se v přízemní restauraci) - snídaně formou mezinárodního bufetu;
obědy a večeře formou mezinárodního bufetu včetně vybraných nealko a alkoholických nápojů
– stolní víno, pivo (všechny ostatní nápoje za poplatek); samoobslužný nápojový automat je
k dispozici od 11:00 do 21:00
Poznámka: minimální obsazenost v období 26.6.-21.8. jsou 2 dospělí a 1 dítě 2-15 let!

Villa Delfa***
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 14,99 let na přistýlce
2. dítě do 14,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba od 15 let na přistýlce

4990
zdarma

29.5.-5.6.
11.9.-18.9.
6990
zdarma

5.6.-12.6.
4.9.-11.9.
9990
zdarma

2990

3990

5490

22.5.-29.5.

12.6.-19.6.
28.8.-4.9.
11490
zdarma
zdarma
5990

3.7.-21.8.

12990
zdarma

26.6.-3.7.
21.8.-28.8.
13990
4990

6490

6990

7990

19.6.-26.6.

14990
9990

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x all inclusive italského stylu, klimatizaci, wi-fi, plážový servis (slunečník a 2 lehátka/pokoj), služby delegáta, zákonné poj. CK
Fakultativní příplatky: autobusová doprava 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1 Eur/den/osoba od 11 let; fakultativní: dětská postýlka 10 Eur/den (na vyžádání), vyhrazené parkování 5 Eur/den (počet míst omezen), malé domácí
zvíře: do 15 kg 10 Eur/den, od 15 kg 20 Eur/den, wellness/fitness centrum za poplatek

Caorle - Hotel Michelangelo***
Poloha: menší rodinný hotel má ideální polohu přímo na pláži a kousek od historického centra,
bezprostředně u hotelu se nachází pěší promenáda
Pláž: přímo na soukromé pláži, plážový servis k dispozici (slunečník a 2 lehátka)
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace s výhledem na moře, kavárna na terase, parkoviště,
garáž, wi-fi připojení
Ubytování: útulné dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vždy vlastní sociální zařízení,
fén, safe, telefon, SAT/TV, stropní ventilátor a klimatizaci, balkon s výhledem na moře za příplatek
Strava: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet
29.5.-26.6.
3.7.-7.8.
26.6.-3.7.
7.8.-21.8. 28.8.-4.9. 11.9.-18.9.
4.9.-11.9.
21.8.-28.8.
11790 13290 13490 13890 11990 10490
1. a 2. dospělá osoba
zdarma
dítě do 2,99 let
5890
6690
6790
6990
5990
1. a 2. dítě 3-6,99 let na přistýlce
5290
8190
9290
9490
9790
8390
1. a 2. dítě 7-13,99 let na přistýlce
7390
11290 11490 11890 10190
3. a 4. osoba nad 14 let na přistýlce 9990
8890
příplatek za boční výhled s balko790
790
790
990
790
790
nem/osoba
přípl.za boční výhled s balkonem/
590
590
590
690
590
590
dítě na př.
příplatek za přímý výhled s balko1190
1390
1390
1590
1290
1390
nem/osoba
přípl. za přímý výhled s balkonem/
890
990
990
1190
890
990
dítě na př.
1590
příplatek za 1/1 pokoj
Michelangelo***

rodinný hotel
přímo na pláži

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, plážový servis, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa pro osoby starší 11 let 1 Eur/den
(cena taxy se může změnit)
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Caorle – Porto Santa Margherita

je malé moderní letovisko, které se nachází na předměstí starobylého městečka Caorle. Porto bylo vystavěno v průběhu 70.let 20.století na břehu řeky Livenza. Mezi letovisky lze pro zkrácení cesty během letní sezony využít přívoz, trvající cca 2 minuty, přes řeku Livenza (převáží pěší, cyklisty, i osobní auta). Využít můžete také autobusovou dopravu
či taxi. V Porto Santa Margherita se nachází mnoho apartmánových residencí a řadových vilek, téměř všechny jsou určeny pro pohodové strávení letní dovolené u moře. PSM je vyhledávaným letoviskem zejména díky
své poloze, a to jak rodinami s dětmi, tak seniory a mladými lidmi, kteří chtějí strávit klidnou a odpočinkovou dovolenou. Naleznete zde veškerý servis: pěší zónu s restauracemi (většina z nich s wifi připojením), kde
si můžete vychutnat nejen skvělé rybí speciality (díky rybolovu vše čerstvé), výborné místní víno, obchůdky, restaurace, bary a zmrzlinárny, pro děti pak různé atrakce. Další nespornou výhodou je malá vzdálenost
apartmánů od moře. Díky tomu, že se jedná o novou výstavbu, disponují takřka všechnhy apartmány také bazénem. Ceny jsou zde přívětivé. Veřejné i soukromé pláže s pozvolným a bezpečným vstupem do moře
disponují veškerými službami (sprchy, toalety, plavčíci, hřiště na plážový volejbal a fotbal, kurzy surfu, šlapadla, lodičky, dětské hřiště, animační programy, atd). Pro milovníky sportu letovisko nabízí pět tenisových
kurzů, které je možné díky osvětlení využít i v pozdních večerních hodinách a vyhnout se tak horkým slunečním paprskům. Další zajímavostí je cyklostezka, která spojuje nejen Caorle a Porto Santa Margharita, ale
i Caorle a Altaneu. Nedávno zde byl ve stylu moderní architektury postaven kostel, zasvěcený Beato Giovanni XXIII. Za povšimnutí stojí také nádherný místní přístav. Zapůjčení lodi pro držitele kapitánských zkoušek
nebude žádný problém. Absolvovat zde můžete také kurz plachtění.

Porto S. Margherita - La Zattera
Poloha: moderní šestipatrová budova s apartmány se nachází v klidné části letoviska, cca
8 min. chůze od centra, s obchody, restauracemi a kavárnami
Pláž: 70 m, plážový servis (slunečník a 2 lehátka) v ceně (pouze v období od cca 30.5. do cca 12.9.)
Vybavení: krásný bazén, výtah, parkoviště (pro každý apartmán je vyhrazeno jedno parkovací
místo)
Ubytování: pěkně zařízené apartmány jsou s balkonem, z vyšších pater je možný výhled na moře,
některé apartmány mají klimatizaci (na vyžádání v ceně), TV
Apt typ B - pro 4 os. (cca 35-50 m²): ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení
Strava: vlastní

o pláže
super cena, blízk

Plážový servis v ceně
(od cca 30.5. do cca 12.9.)

La Zattera 15.5.-29.5. 29.5.-5.6. 5.6.-19.6. 5.6.-19.6. 19.6.-26.6. 19.6.-26.6. 26.6.-10.7. 10.7.-31.7. 31.7.-21.8. 21.8.-28.8. 4.9.-25.9. 4.9.-25.9.
28.8.-4.9.
B (4)
7990
12590
10790
12590
12290
14290
16990
18590
19790
Speciální ceny v zelených sloupcích platí při objednávce do 31.3.2021, nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami.

14290

6990

8290

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, klimatizaci (pokud je), plážový servis (od cca 30.5. do cca 12.9., pouze u apt typu B), služby delegáta,
zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: poplatek za spotřebu energií (voda, elektřina, plyn), 40 Eur/typ B, vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa (v roce
2020) 3,5 Eur/osoba nad 11 let /týden (cena taxy se může změnit), fakultativní: ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna, dětská postýlka 4 Eur/den

Porto S. Margherita - Los Nidos
Poloha: komplex řadových vilek s bazénem a tenisovými kurty se nachází v klidnější části letoviska,
300 m od supermarketu a restaurace
Pláž: 250 m
Vybavení: zahrada s bazénem pro dospělé a pro děti, tenisové kurty za poplatek, parkoviště
Ubytování: jednoduše zařízené starší vilky jsou typu C, všechny mají zahrádku s venkovním grilem,
TV, možnost klimatizace (na vyžádání v ceně)
Apt typ C - pro 6 os.: přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1-2
osoby, vlastní sociální zařízení, zahrádka; 1. patro: ložnice s dvoulůžkem, 2. ložnice se 2 lůžky nebo
palandou, malý balkon
Strava: vlastní

oblíbené vilky
u
s předzahrádko

15.5.-29.5.
29.5.-5.6.
5.6.-19.6.
5.6.-19.6.
19.6.-26.6.
19.6.-26.6.
26.6.-10.7.
28.8.-4.9.
C (6)
9990
16990
14590
16990
16990
19790
24290
Speciální ceny v zelených sloupcích platí při objednávce do 31.3.2021, nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami.
Los Nidos

10.7.-31.7.

31.7.-21.8.

21.8.-28.8.

4.9.-25.9.

4.9.-25.9.

25590

27290

19790

9690

11290

Cena zahrnuje: cena za celý apartmán a týden, klimatizaci (pokud je), služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: poplatek za spotřebu energií (voda, elektřina, plyn)
45 Eur/typ C, vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa (v roce 2020) 3,5 Eur/osoba nad 11 let /týden (cena
taxy se může změnit), fakultativní: ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna, dětská postýlka 4 Eur/den
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Caorle – Altanea je zcela nová část jednoho z nejoblíbenějšího severoitalských letovisek na pobřeží Jaderského moře, jež byla turistům poprvé otevřena v roce 2006. Altanea je

postavena na ,,zelené louce“ a zakládá si na kombinaci moderních komplexů se zelení a krásnými zahradami s bazény, díky čemuž je Altanea vhodným místem pro rodiny s dětmi, ale i mladé lidi toužící
po poklidné dovolené nebo naopak seniory. Jednotlivé komplexy rezidencí spojují pěší zóny a upravené cyklostezky. Příjemné prostředí Vás okouzlí a budete si připadat jako ve skutečné oáze relaxace.
Děti i dospělí zajisté ocení turistický vláček, který lze využít zdarma k dopravě na pláž a zpět. Pláže jsou zde písečné s pozvolným vstupem do moře. Občerstvit se můžete během celého dne na místních
plážových barech. V letovisku se také nachází velmi oblíbený supermarket Aliper, který Vás potěší příznivými cenami, které využívají lidé z celého okolí. K posezení vybízejí mnohé restaurace a pizzerie, ve
kterých hosté mohou ochutnat místní italské speciality. Nebo zde můžete posedět nad šálkem lahodného espressa či sklenkou vychlazeného prosecca. V rezidenci La Quercia lze navštívit nákupní centrum
s obchody, restauracemi, kavárnami, zmrzlinárnou. Hostům je zde k dispozici také lékárna, první pomoc, bankomat či internetový koutek. Před obchodním centrem je oplocené dětské hřiště s prolézačkami
skluzavkami. Altanea nabízí mnoho možností sportovního vyžití. Ve sportovním klubu je možné si pronajmout hřiště na volejbal, basketbal, fotbal, bandminton, tenisové kurty (v případě zájmu zde turisté
mohou absolvovat tenisové kurzy), popřípadě lze navštívit golfový klub. Letovisko svým návštěvníkům nabízí vhodné podmínky pro jogging, jízdu na kolečkových bruslích či kole. Cyklisté zajisté ocení
velké množství cyklostezek, které spojují Altaneu s okolními městy (např. starobylé a barvami hýřící historické městečko Caorle). V rámci celé sezony letovisko nabízí animační programy pro děti i dospělé
– např.: jóga, aqua aerobic, pilates, posilování, soutěže, večerní programy s hudbou a tancem. Altanea disponuje výbornou polohou: vzdálenost do centra Caorle je 5 km, Caorle – Porto San Margherita
je vzdálená 2 km. Do obou letovisek se lze dopravit autobusem, stejně tak jako do dalších okolních míst, např. do Punta Sabbioni, odkud je to již jen kousek lodí do Benátek.

Altanea - Giardini di Altea

í
pěkné ubytován
ilem
se společným gr

Poloha: prázdninový komplex skládající se ze 3 oplocených bloků – Tigli, Lecci a Olmi se nachází
v klidné části letoviska, vedle golfového hřiště, cca 100 m od komplexu je možné navštívit obchodní
centrum
Pláž: 500 – 800 m - možnost využití vláčku svážejícího klienty k pláži zdarma
Vybavení: každý blok má svůj bazén pro dospělé a bazén pro děti, sluneční terasu, hřiště pro děti,
parkoviště a výtah
Ubytování: apartmány jsou buď typu dvoupodlažních vilek nebo jednopodlažních apartmánů v rezidenci, všechny jsou moderně vybaveny a mají SAT/TV, safe, fén, klimatizaci a kávovar
Vila typ B – pro 5 os.: přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, předzahrádka, 1. patro: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, vlastní soc. zařízení, balkon
Rezidence typ B – pro 5 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, ložnice s dvoulůžkem a 1 lůžkem, vlastní sociální zařízení, balkon
Rezidence typ C – pro 7 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, 1. ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, 2. ložnice se 2 lůžky, vlastní soc. zařízení, balkon
Strava: vlastní
15.5.-22.5.
15.5.-22.5.
22.5.-29.5.
22.5.-29.5.
29.5.-19.6.
29.5.-19.6.
4.9.-25.9.
4.9.-25.9.
28.8.-4.9.
28.8.-4.9.
villa B (5)
7990
9290
11790
13790
12690
14790
rezidence B (4/5)
6990
8290
10790
12590
11790
13790
rezidence C (7)
8590
9990
12890
14990
14990
17590
Speciální ceny v zelených sloupcích platí při objednávce do 31.3.2021, nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami.
Giardini di Altea

19.6.-26.6.

19.6.-26.6.

15890
14890
18890

18590
17290
21990

26.6.-3.7.
21.8.-28.8.
18990
17990
21890

26.6.-3.7.
21.8.-28.8.
22290
20990
25590

3.7.-21.8.
23990
22990
27590

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK) Služby placené na místě pobytu: povinné: poplatek za spotřebu energií
40 Eur/apt typ B, 45 Eur/apt typ C, vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 0,8 Eur/noc osoba od 12 let (max. 7 nocí), (výše taxy se může změnit), fakultativní: úklid vlastní nebo za poplatek 45 Eur/apt, plážový
servis 60 Eur/týden (19.6.-3.9.), 40 Eur/týden (12.5.-18.6. a od 4.9.) – pouze při objednání přímo s rezervací ubytování, ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna, dětská postýlka 4 Eur/den

Altanea - Betulle
Poloha: prázdninový komplex skládající se ze 3 dvoupodlažních budov vedle sebe je umístěn
ve velké zahradě, nachází se v sousedství golfového hřiště, asi 300 m od centra s nákupními
možnostmi
Pláž: 300 m - možnost využití vláčku svážejícího klienty k pláži zdarma
Vybavení: bazén pro dospělé, bazén pro děti, sluneční terasa, zahrada, parkoviště
Ubytování: dvoupodlažní vilky typu B mají vždy safe, klimatizaci, SAT/TV, fén a kávovar
Vila typ B – pro 5 os.: přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, malá terasa, 1. patro: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, vlastní sociální zařízení
Strava: vlastní

í
pěkné ubytován
za dobrou cenu

15.5.-22.5. 15.5.-22.5. 22.5.-29.5. 22.5.-29.5. 29.5.-5.6.
5.6.-19.6. 29.5.-19.6.
28.8.-4.9.
11.9.-25.9. 11.9.-25.9. 4.9.-11.9.
4.9.-11.9.
28.8.-4.9.
villa B (5)
8190
9590
11790
13790
15490
12890
17990
Speciální ceny v zelených sloupcích platí při objednávce do 31.3.2021, nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami.
Betulle

19.6.-26.6.

19.6.-26.6.

26.6.-3.7.

26.6.-10.7.

10.7.-28.8.

21.8.-28.8.

15190

21290

19790

22990

25590

21890

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: poplatek za spotřebu energií 40 Eur/apt typ B, 45 Eur/
apt typ C, vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 0,8 Eur/noc osoba od 12 let (max. 7 nocí), (výše taxy se
může změnit), fakultativní: úklid vlastní nebo za poplatek 45 Eur/apt, plážový servis 60 Eur/týden
(19.6.-3.9.), 40 Eur/týden (12.5.-18.6. a od 4.9.) – pouze při objednání přímo s rezervací ubytování,
ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna, dětská postýlka 4 Eur/den
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Altanea - Le Farnie/La Quercia
Poloha: moderní, nově vybudované luxusní komplexy složené vždy z rezidence a vilek se nacházejí vedle sebe, součástí apartmánového domu La Quercia je nákupní centrum
s obchody, restauracemi, kavárnami a také s lékárnou a první pomocí, nad centrem je velká terasa
s bazénem
Pláž: 600 - 800 m - možnost využití vláčku svážejícího klienty k pláži zdarma
Vybavení: každý komplex má vlastní bazén, zahradu a parkoviště
Ubytování: všechny apartmány jsou vybaveny safem, klimatizací, SAT/TV a kávovarem,
apartmány jsou buď typu jednopodlažních apartmánů v rezidenci nebo dvoupodlažních vilek
Vila typ B – pro 5 os.: přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 os., zahrádka, 1. patro: ložnice se 3 lůžky, vlastní sociální zařízení
Vila typ C – pro 6/7 os.: přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 os., zahrádka, 1. patro: ložnice se 2 lůžky, 2. ložnice se 2 lůžky (u některých apartmánů možná
přistýlka), 2x vlastní sociální zařízení
Rezidence typ B – pro 4 os.: ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., vlastní sociální zařízení, balkon nebo terasa
Rezidence typ C – pro 7 os.: ložnice se 2 lůžky, 2. ložnice se 3 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 os., vlastní sociální zařízení, balkon nebo terasa
Strava: vlastní

í, vhodné
pěkné ubytován
klienty
i pro náročnější

15.5.-22.5. 15.5.-22.5. 22.5.-29.5. 22.5.-29.5. 29.5.-19.6. 29.5.-19.6. 19.6.-26.6.
28.8.-4.9.
4.9.-25.9.
4.9.-25.9.
rezidence B (4)
5890
8290
9290
12990
10390
14590
11490
rezidence C (7)
6790
9590
10790
14990
12590
17590
13590
vila B (5)
6490
8990
9890
13790
10990
15290
12190
vila C (6)
7390
10290
11690
16290
13790
19290
14990
Speciální ceny v zelených sloupcích platí při objednávce do 31.3.2020, nelze kombinovat s žádnými dalšími slevami.
Le Farnie/La Quercia

19.6.-26.6.
15990
18990
16990
20990

26.6.-3.7. 26.6.-3.7.
21.8.-28.8. 21.8.-28.8. 3.7.-31.7. 31.7.-21.8.
16590
19290
21790
22990
18890
21990
24990
26990
17190
19990
22590
23990
20990
24590
27590
28990

28.8.-4.9.
12490
14990
12990
16590

Cena u apartmánových domů Le Farnie/La Quercia zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK) Služby placené na místě pobytu: povinné: poplatek za spotřebu energií
40 Eur/apt typ B, 45 Eur/apt typ C, vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 0,8 Eur/noc osoba od 12 let (max. 7 nocí), (výše taxy se může změnit), fakultativní: úklid vlastní nebo za poplatek 45 Eur/apt, plážový
servis 60 Eur/týden (19.6.-3.9.), 40 Eur/týden (12.5.-18.6. a od 4.9.) – pouze při objednání přímo s rezervací ubytování, ložní prádlo 6 Eur/osoba/výměna, dětská postýlka 4 Eur/den

Eraclea Mare ve velmi oblíbeném letovisku se snoubí příroda s turistickým životem. Díky krásnému piniovému háji je letovisko nazýváno „zelenou perlou Jadranu“. Letovisko se nachází

pouhých 60 kilometrů od Benátek a nabízí klidné prostředí a menší koncentraci turistů na plážích. Milovníci sportu budou nadšeni stezkou „Well – being path“, která nabízí různé možnosti sportu pod
korunami pinií, které chrání před přímým sluncem a vytváří tak perfektní podmínky pro sportování. Piniový háj také odděluje pláž od turistického ruchu. Pláže jsou zde známé svým čistým a klidným
mořem, čímž vytváří společně s pozvolným vstupem do moře a jemným pískem ideální podmínky pro rodiny s dětmi. Na pláži mimo jiné najdete také dětská hřiště, prolézačky, restaurace a plážové bary.
Samozřejmostí jsou také půjčovny lehátek, slunečníků a šlapadel. Pokud patříte mezi sportovní nadšence oceníte rozmanitou nabídku, která je k dispozici na pláži. Vyzkoušet si můžete například kurz
plachtění. Eraclea Mare dále disponuje tenisovými kurty, vhodnými podmínkami pro jízdu na kolečkových bruslích, půjčovnami kol a cyklistickými stezkami až do starobylého městečka Caorle.
Cca 7 kilometrů od letoviska se nachází golfové hřiště Pra´delle Torri. Ve večerních hodinách se probouzí centrum letoviska díky turistům, kteří vychází do ulic. Pro jejich maximální spokojenost je na hlavní
třídě mnoho obchodů, marketů, restaurací, barů, heren pro děti aj. Ze zkušenosti můžeme doporučit např. restauraci Marinara, kde Vás přivítá vstřícný personál a menu v českém jazyce. Pro posezení s přáteli nad sklenkou místního nápoje Spritz doporučujeme bar long John Pub, který se nachází přes ulici od zmíněné restaurace. Za zmínku stojí také trhy, které se konají v letovisku každý týden. Eraclea Mare
Vám nabízí klidnou a pohodovou dovolenou, pro jejíž zpestření je možné navštívit sousední letoviska, která nabízejí různé vodní a zábavní parky – např.: Aquafollie, Caribe Bay, Tropicarium a Jesolandia.

Eraclea Mare - Iseppi
Poloha: hezký apartmánový dům se nachází přímo na hlavní třídě
Pláž: 250 m
Vybavení: parkoviště
Ubytování: apartmány typu B a D mají vždy 2 balkony, mikrovlnnou troubu, pračku, TV a možnost
klimatizace (na vyžádání)
Apt typ B – pro 6 os.: ložnice s dvoulůžkem, palanda v chodbě, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, mikrovlnná trouba, vlastní sociální zařízení, 1 parkovací místo
Apt typ D – pro 8 os.: ložnice s dvoulůžkem a dětskou postýlkou, 2. ložnice s dvoulůžkem a jedním
lůžkem, 3. malá ložnice s jedním lůžkem bez okna, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, ventilátor, 2 parkovací místa
Strava: vlastní
Issepi
B (6)
D (8)

12

15.5.-29.5. 29.5.-5.6.
4.9.-25.9. 28.8.-4.9.
8290
9190
11790

13290

5.6.-26.6. 26.6.-31.7.

31.7.-7.8.

7.8.-21.8. 21.8.-28.8.

11990

15390

17890

20390

14190

16890

22590

23990

24990

17890

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií (voda, elektřina, plyn), služby
delegáta, zákonné pojištění CK Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění
léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK) Služby placené na místě pobytu: povinné:
pobytová taxa 0,6 Eur/den osoba od 6 let, úklid vlastní nebo za příplatek 50 Eur/typ B, 85 Eur/typ D,
vratná kauce 100 Eur, fakultativní: dětská postýlka 30 Eur/ týden, ložní prádlo 4 Eur/osoba/týden,
ručníky 2 Eur/osoba/týden, malý pejsek (je-li povoleno) 30 Eur/pobyt, klimatizace 5 Eur/den, ventilátor
10 Eur/týden
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Eraclea Mare - Rialto
Poloha: třípatrový apartmánový dům přímo na hlavní třídě, blízko nákupních možností a restaurací, vedle apartmánového domu Iseppi
Pláž: 250 m
Vybavení: výtah, k dispozici je parkovací místo ke každému apartmánu
Ubytování: jednoduše zařízené apartmány typu B a C jsou vybaveny TV, pračkou, mikrovlnnou
troubou, některé apartmány mají k dispozici klimatizaci
Apt typ B – pro 5 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním rozkládacím lůžkem, obývací pokoj s palandou a kuchyňským koutem, pračka, vlastní sociální zařízení, velká terasa
Apt typ C – pro 6 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, 2. ložnice s dvoulůžkem a jedním
rozkládacím lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, vlastní sociální zařízení, 1 či 2 balkony,
možnost klimatizace (na vyžádání)
Apt typ C – pro 7 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, 2. ložnice s dvoulůžkem a jedním
lůžkem, obývací pokoj s jedním lůžkem, kuchyně, vlastní sociální zařízení, 3 balkony
Strava: vlastní

Rialto
B (5)
C (6)
C (7)

15.5.-29.5. 29.5.-5.6.
4.9.-25.9. 28.8.-4.9.
8290
9190
9290
10190
9690
10590

vhodné
skvělá volba –
vané
i pro handicapo
u
osoby díky výtah

5.6.-26.6. 26.6.-31.7. 31.7.-7.8.
11990
14390
14690

15390
17190
17590

7.8.-21.8. 21.8.-28.8.

17890
20790
20990

20390
23290
23990

14190
15990
16890

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií (voda, elektřina, plyn), služby
delegáta, zákonné pojištění CK Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění
léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK) Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 0,6 Eur/den osoba od 6 let, úklid vlastní nebo za příplatek 50 Eur/typ B, 65 Eur/typ C,
vratná kauce 100 Eur/apt, fakultativní: dětská postýlka 30 Eur/ týden, ložní prádlo 4 Eur/osoba/týden, ručníky 2 Eur/osoba/týden, malý pejsek (je-li povoleno) 30 Eur/pobyt, klimatizace 5 Eur/den, ventilátor
10 Eur/týden

Eraclea Mare - Tramonto
Poloha: vila Tramonto se nachází zhruba 150 metrů od prvního supermarketu a 3 minuty chůze od
centra města
Pláž: 80 m
Vybavení: parkovací místo ke každému apartmánu
Ubytování: moderně zařízené apartmány typu B pro 3 – 6 osob mají vždy balkon nebo terasu, TV
a možnost klimatizace (na vyžádání, za poplatek)
Apt B1 – pro 4 os.: v prvním patře, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem a palandou, vlastní sociální zařízení, elektrická trouba, balkon
Apt B2 – pro 4 os.: v přízemí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
ložnice s dvoulůžkem, vlastní sociální zařízení, pračka, balkon, klimatizace
Apt B3 – pro 5 os.: v přízemí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
ložnice s dvoulůžkem a samostatným lůžkem, pračka, TV, malá otevřená terasa s posezením, klimatizace
Apt B4 – pro 6 os.: v přízemí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
palanda pro 2 osoby, ložnice s dvoulůžkem, vlastní sociální zařízení, pračka, mikrovlnná trouba, otevřená
terasa s posezením, klimatizace
Tramonto
B1 (4)

15.5.-29.5. 29.5.-5.6. 5.6.-26.6. 26.6.-24.7. 24.7.-31.7. 31.7.-7.8. 7.8.-21.8. 21.8.-28.8.
4.9.-25.9. 28.8.-4.9.
8990
9690
14190 18290 18790 20990 22590 14690

B2 (4)

9290

10390

14990

19990

20790

21890

23590

15390

B3 (5), B4 (6)

9290

10390

15590

20790

21290

22590

24390

16490

Slobodník

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií (voda, elektřina, plyn), služby
delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 0,6 Eur/den osoba od 6 let, úklid vlastní
nebo za příplatek 45 Eur/B1 a B2, 50 Eur/B3 a B4, vratná kauce 100 Eur, fakultativní: dětská postýlka
30 Eur/ týden, ložní prádlo 4 Eur/osoba/týden, ručníky 2 Eur/osoba/týden, malý pejsek (je-li povoleno)
30 Eur/pobyt, klimatizace 5 Eur/den, ventilátor 10 Eur/týden

Partners

s.r.o.

advokátní kancelář
trestní
právo

právo
obchodních
společností

insolvence

soudní
spory

pracovní
právo

pozemkové
právo a nemovité
věci

občanské,
rodinné a
dědické právo

obce
a
školy

www.akslobodnik.cz
Odjezdová místa z ČR viz strana 3
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Eraclea Mare - Ciclamini

Poloha: rezidence se nachází zhruba 100 metrů od nákupních možností
Pláž: 300 metrů
Vybavení: parkovací místo ke každému apartmánu, bazén, výtah
Ubytování: útulné apartmány typu B pro 4 osoby mají vždy terasu, TV, pračku, troubu a možnost klimatizace (na vyžádání, za příplatek)
Apt typ B – pro 4 os.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
ložnice s dvoulůžkem, vlastní sociální zařízení, terasa s posezením

ny
skvělé apartmá
s bazénem
Ciclamini 15.5.-29.5. 29.5.-5.6.
4.9.-25.9. 28.8.-4.9.
B (4)
9990
11490

5.6.-26.6. 26.6.-31.7. 31.7.-7.8.
14390

17890

7.8.-21.8. 21.8.-28.8.

20990

23590

15990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií (voda, elektřina, plyn), služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 0,6 Eur/den osoba od 6 let, úklid vlastní nebo za příplatek 45 Eur/apt,
vratná kauce 100 Eur, fakultativní: dětská postýlka 30 Eur/ týden, ložní prádlo 4 Eur/osoba/týden, ručníky 2 Eur/osoba/týden, klimatizace 5 Eur/den, ventilátor 10 Eur/týden

Eraclea Mare - Caraibi

Poloha: oblíbený apartmánový dům je umístěný v klidné části letoviska, poblíž hlavní třídy
s obchody
Pláž: 250 m
Ubytování: účelně zařízené apartmány mají vždy TV a některé mají klimatizaci
Apt typ B - pro 4 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a gaučem pro 1 osobu, vlastní sociální zařízení, balkon
Strava: vlastní

perfektní volba
y
pro menší rodin

Caraibi
B (4)

15.5.-29.5. 29.5.-12.6. 12.6.-3.7. 3.7.-31.7. 31.7.-7.8. 7.8.-21.8. 21.8.-28.8. 28.8.-4.9. 4.9.-11.9. 11.9.-25.9.
7890

8290

12890

15790

18290

21490

14990

9990

7590

7190

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií (voda, plyn, elektřina – klimatizace do 10 kw/den), služby
delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 0,6 Eur/den osoba od 6 let, závěrečný úklid 40 Eur/typ B (4), vratná kauce
100 Eur, klimatizace 0,5 Eur/kw; fakultativní: ložní prádlo + ručníky 6 Eur/osoba/výměna, plážový servis 80 Eur/7 dní (nutno objednat
předem), malý pejsek 40 Eur/pobyt, půjčení kola 2 Eur/den

Eraclea Mare - Ginestra

Poloha: rezidence se zahradou a bazénem se nachází v blízkosti centra, asi 50 m od hlavní pěší
zóny s nákupními možnostmi
Pláž: 350 m
Vybavení: bazén, parkovací místo, možnost wi-fi a klimatizace (obojí za příplatek)
Ubytování: mezonetové apartmány typu C
Apt typ C - pro 5 os.: první patro: ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
vlastní sociální zařízení, podkroví: ložnice se 2 samostatnými lůžky, velká terasa
Strava: vlastní

í
super ubytován
s bazénem

Ginestra
C (5)

15.5.-12.6.
4.9.-25.9.

12.6.-3.7.
28.8.-4.9.

3.7.-7.8.

7.8.-21.8.

21.8.-28.8.

14490

21790

27190

31790

24590

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií (voda, elektřina, plyn), služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 0,6 Eur/den/osoba od 6 let/pobyt, úklid vlastní nebo za příplatek, vratná
kauce 100 Eur; fakultativní: ložní prádlo 11 Eur/osoba/výměna, wi-fi 5 Eur/den nebo 25 Eur/týden, plážový servis od 17 Eur/den
(slunečník a 2 lehátka), klimatizace 7 Eur/den (na vyžádání)
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Lido di Jesolo je jedním z největších a nejznámějších letovisek severního Jadranu. Pyšní se 15 kilometrů dlouhou pláží. Pláž každoročně bývá oceněna tzv. “Modrou vlajkou”, která je

svědectvím o její čistotě i kvalitě služeb. Právě proto, a také pro moderní výstavbu bývá letovisko nazýváno „italské Miami“. Moře je při vstupu mělké a jeho dno je pokryté hedvábně jemným pískem.
Je tedy ideální pro malé děti. Větší děti i některé dospělé nadchne množství atrakcí, které se zde nachází. Najdete zde největší vodní park v celé Itálii – Caribe Bay (dříve Aqualandia). Park je pojatý
v karibském stylu a nachází se zde nejvyšší vodní skluzavka na světě, divoká řeka i oddělené bazény pro děti do 12 let. Mezi další zajímavé atrakce patří park Tropicarium, který je ideální pro procházku.
Množství zvířat Vás překvapí. Také lunapark Jesolandia si určitě nenechte ujít, nachází se zde 50 atrakcí zaměřených především na rodiny s dětmi. Svézt se můžete hned na několika různých horských
dráhách, na lodičkách nebo můžete navštívit dům hrůzy. Výhled na letovisko můžete sledovat také z velkého ruského kola, které se nachází na náměstí Piazza Brescia a je v provozu od 17 do 24 hod.
Na své si přijdou i sportovci. Na výběr je z vodních sportů, zahrát si zde můžete golf nebo tenis. Vyzkoušet můžete také motokárovou dráhu Pista Azzura. Lido di Jesolo přináší bohatý denní i noční
život. Shopaholici budou nadšeni z nekonečné hlavní třídy plné obchodů a butiků, ocení jistě také nové moderní nákupní centrum Laguna. Každý týden se v Jesolu konají tradiční trhy. Pokud dáváte
před nákupy přednost kulturnímu vyžití, nepřijdete zkrátka. K návštěvě lákají divadla nebo muzeum přírodní historie. Gurmány nenechá jistě chladnými nepřeberná nabídka restaurací s čerstvými
pokrmy z darů moře. Na výlet se odtud můžete vydat například do nádherných Benátek, které se od letoviska nachází pouze 21 kilometrů přes lagunu nebo 41 kilometrů po silnici.
Poznámka - delegatura: delegatura v Jesolu je zajištěna následovně: asistence česky mluvícího delegáta na telefonu v období do 31.5. a od 25.9.; v období od 1.6. do 25.9. se na Vás těší naše stálá
delegátka Zuzana Slabá.

Lido di Jesolo

- Hotel a apartmány Alla Rotonda***

Poloha: oblíbený rodinný hotel/apartmánový dům se nachází v západní části Jesola a je vhodný
pro všechny věkové kategorie, cca 800 m od hotelu se nachází aquapark Caribe Bay - jeden z největších vodních parků ve střední Evropě
Pláž: 60 m od soukromé pláže se sprchami a WC, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace, venkovní terasa s barem, výtah, parkoviště, bazén s Jacuzzi a lehátky (otevřený cca od 5.5. do 25.9.), půjčovna kol (za poplatek)
Ubytování: hotel nabízí 2 typy ubytování – hotelové pokoje s polopenzí nebo apartmány pro 4-6
osob bez stravy
Hotel – dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, telefon, balkon,
TV, safe, klimatizaci, minibar, plážový servis (slunečník a 2 lehátka)
Apartmány: pro 4-6 osob, mají vždy safe, TV, telefon, klimatizaci a balkon, nelze přistýlka
Apt typ B – pro 4 os.: 1x ložnice pro 4 os., kuchyně s jídelnou, koupelna, sociální zařízení, balkon
Apt typ C – pro 6 os.: 1x ložnice pro 4 os., 1x ložnice pro 2 os., kuchyně s jídelnou, koupelna,
sociální zařízení, balkon
Strava: u apartmánu vlastní (možnost dokoupení polopenze), hotel – polopenze (snídaně bufet,
večeře menu + salátový bufet)

elém hotelu,
wifi zdarma v c
u apartmánů
je povlečení
v ceně!

Alla Rotonda apartmány
B (4)
C (6)

22.5.-12.6.
4.9.-25.9.
14990
17990

Alla Rotonda***
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 2,99 let bez lůžka
1. a 2. dítě 3-11,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj (na vyž.)

Odjezdová místa z ČR viz strana 3

22.5.-12.6.
4.9.-25.9.
7990
5690
7390

12.6.-3.7.
19590
22990

3.7.-7.8.
21.8.-4.9.
22390
25990

7.8.-21.8.
24790
28990

3.7.-7.8.
7.8.-21.8.
21.8.-4.9.
10290
11490
13190
zdarma
7190
7990
9290
9290
10390
11890
2890 bez balkonu, 4490 s balkonem
12.6.-3.7.

Cena zahrnuje:
hotel - 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, plážový servis, služby delegáta (30.5.-19.9.), zákonné
pojištění CK;
apartmán – 7x ubytování, klimatizaci, povlečení, plážový servis, služby delegáta (30.5.-19.9.), zákonné pojištění CK; v hotelu ani v apartmánech Alla Rotonda se neskládá žádná kauce
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK), strava u apartmánů: dospělý/týden: polopenze 5790,-, snídaně 1890,-,
večeře 3990,-, dítě 3-11,99 let/týden: polopenze 4690,-, snídaně 1590,-, večeře 3290,-, dítě do 3 let
zdarma
Služby placené na místě pobytu: povinné: hotel - pobytová taxa 1,3 Eur/noc/osoba nad 10 let,
platí se max. 7 nocí; apartmány - pobytová taxa 1 Eur/noc/osoba nad 10 let, platí se max. 10 nocí

více na www.amicotravel.cz
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Lido di Jesolo - Hotel Verdi***
Poloha: čtyřpatrový hotel s rodinnou atmosférou, již 15 let oblíbený všemi generacemi klientů CK,
se nachází v centrální zóně letoviska u náměstí Piazza Marina, cca 300 m od aquaparku Caribe Bay,
přímo před hotelem vede promenáda, na které jsou obchody s rozmanitým zbožím, restaurace, kavárny a bary, poblíž je známé náměstí Piazza Aurora, na kterém se v sezoně pořádá mnoho různých
zábavných představení
Pláž: soukromá pláž jen 80 m od hotelu, možnost dokoupení plážového servisu (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace vyhlášená bohatou benátskou kulinářskou tradicí, bar, příjemné
venkovní posezení s možností občerstvení, místnost s TV/SAT, výtah, parkoviště, zdarma půjčovna
kol, wifi, hrací koutek pro děti na terase před hotelem, zvýhodněné ceny taxi služby mimo Jesolo
Ubytování: vkusně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, SAT/TV, telefon, safe, fén, wifi a balkon
Strava: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu, možnost dokoupení plné penze v hlavní sezoně (5.6.-12.9., obědy formou menu)

MA,
a přistýlce ZDAR
2 děti do 5 let n
lu,

elém hote
wifi zdarma v c
ol zdarma!
k
a
n
v
o
č
j
ů
p
,
o
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české p

Verdi***
1. a 2. dospělá osoba
1. a 2. dítě do 4,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 5-10,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba nad 11 let na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj

29.5.-12.6.
4.9.-18.9.
7990
3990
7290

12.6.-3.7.
3.7.-7.8.
28.8.-4.9.
21.8.-28.8.
9990
11490
zdarma
4990
5790
8990
10390
2290

7.8.-21.8.
15690

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, wifi, plážový servis, služby delegáta , zákonné pojištění CK, pobytovou taxu pro osoby starší 10 let
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno
sjednat v naší CK), plná penze 2990,-/osoba, plážový servis pro 2 osoby 320,-/pokoj/den, lze objednat i na
kratší dobu než celý týden (možnost využít volné dny na výlety)

7890
13990

Lido di Jesolo - Hotel Bolivar ***
Poloha: nejoblíbenější *** hotel s bazénem u naší klientely, nachází se přímo na hlavní třídě
v západní části Lido di Jesola, poblíž aquaparku Caribe Bay, v bezprostřední blízkosti obchodů,
kaváren, barů a zmrzlináren
Pláž: 70 m, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace, bazén, výtah, bar s terasou, parkoviště (s omezeným počtem míst),
wifi zdarma v hale
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, fén, minibar,
telefon, TV, safe a balkon (kromě 1/1 pokojů), možnost klimatizace (za příplatek); ve čtyřlůžkových
pokojích mohou být palandy
Strava: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet

Bolivar***
1. a 2. dospělá osoba
1. a 2. dítě 2-11,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba nad 12 let na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj
dítě do 1,99 let

16

22.5.-29.5.
11.9.-25.9.
7990
3990
6890

29.5.-26.6.
4.9.-11.9.
10790
5490
9190

26.6.-3.7.
12390
6290
10590

3.7.-10.7.
28.8.-4.9.
12690
6390
10790

10.7.-31.7.
21.8.-28.8.
13890
6990
11890

31.7.-21.8.
15390
7690
12990

1890
zdarma

více na www.amicotravel.cz

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, plážový servis, služby delegáta
(30.5.-19.9.), zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), klimatizace 1890,-/
pokoj/týden (na vyžádání, pouze u některých pokojů)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,3 Eur/noc/
osoba nad 10 let, platí se max. 10 nocí
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Lido di Jesolo - Hotel Roby***
Poloha: rodinný hotel se nachází v centrální zóně, u náměstí Piazza Marina, nedaleko promenády a aquaparku Caribe Bay
Pláž: 150 m, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace, bar s terasou, výtah a parkoviště, možnost půjčení kola (na vyžádání, zdarma)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, telefon,
fén, safe, TV, balkon a klimatizaci
Strava: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet, možnost
dokoupení plné penze

t ZDARmA,
1. dítě do 9,99 le

wifi zdarma
v celém hotelu

Roby***

26.6.-31.7.
31.7.-14.8.
14.8.-28.8.
9890
13790
zdarma
6890
9690
8890
12390
1790

29.5.-26.6.

1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 9,99 let na přistýlce
2. dítě do 9,99 let na přistýlce
3. a 4. os. nad 10 let na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj

7990
5590
7190

28.8.-11.9.

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, plážový servis, služby delegáta (30.5.-19.9.),
zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK), plná penze 2290,-/osoba
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,3 Eur/noc/osoba nad 10 let, platí se
max. 10 nocí

7490
5190
6690

Lido di Jesolo - Hotel Miami***
Poloha: oblíbený hotel se nachází jen 50 m od hlavní promenády s obchody a restauracemi, nedaleko hotelu je náměstí Piazza Aurora, na kterém se v sezoně pořádá velké množství různých zábavných představení
Pláž: 200 m, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace, bazén pro dospělé a pro děti, bar, TV místnost, výtah, wifi zdarma
v celém hotelu, parkoviště (s omezeným počtem míst)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, fén, telefon,
TV, safe, minibar a balkon (možnost klimatizace za příplatek)
Strava: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet

H

BenĚJŠÍC
JEDEN Z NEJOBLÍ
HOTELŮ
Miami***
1. a 2. dospělá osoba
1. a 2. dítě 2-11,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba nad 12 let na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj
dítě do 1,99 let

22.5.-29.5.
11.9.-25.9.
8590
4390
7390

29.5.-26.6.
4.9.-11.9.
11490
5790
9790

3.7.-10.7.
28.8.-4.9.
12990
13190
6490
6690
10990
11290
3490
zdarma

26.6.-3.7.

10.7.-31.7.
21.8.-28.8.
14390
7290
12290

31.7.-21.8.
15990
7990
13590

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, plážový servis, služby delegáta
(30.5.-19.9.), zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), klimatizace 1890,-/pokoj/
týden (na vyžádání, pouze u některých pokojů)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,3 Eur/noc/
osoba nad 10 let, platí se max. 10 nocí

Lido di Jesolo - Hotel Oceanic***
Poloha: příjemný hotel s přátelskou atmosférou se nachází na pěší zóně mezi náměstími Piazza
Marina a Piazza Nember, poblíž obchůdků s rozmanitým zbožím, restaurací, barů a kaváren
Pláž: 70 m, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace, bar, výtah, bazén, parkoviště (s omezeným počtem míst), wifi zdarma v hale
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, telefon, TV,
fén, safe, balkon a klimatizaci
Strava: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet, možnost dokoupení plné penze

8.5.-15.5.
4.9.-25.9.
1. a 2. dospělá osoba
7190
1. a 2. dítě 2-13,99 let na přistýlce
3590
3. a 4. osoba nad 14 let na přistýlce
5790
příplatek za 1/1 pokoj
dítě do 1,99 let

Oceanic***

Odjezdová místa z ČR viz strana 3

15.5.-5.6. 5.6.-19.6. 19.6.-31.7. 31.7.-7.8.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
8790
9990
12590
12990
4390
4990
6390
6490
6990
7990
9990
10390
2590
zdarma

7.8.-21.8.
14490
7290
11690

více na www.amicotravel.cz

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, plážový servis, služby delegáta
(30.5.-19.9.), zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh
do zahraničí (možno sjednat v naší CK), plná penze 2090,-/osoba
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,3 Eur/noc/osoba nad
10 let, platí se max. 10 nocí
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Lido di Jesolo -

Hotel a apartmány Vianello**+
Poloha: jednodušší hotel s možností ubytování i apartmánového typu je situovaný v klidném
prostředí ve východní části Jesola mezi náměstími Piazza Milano a Piazza Torino, díky výhodným
dětským cenám (1. dítě do 6 let zcela zdarma) a umístění hotelu v poklidném prostředí nedaleko
pláže je hotel oblíbený především u rodin s malými dětmi
Pláž: soukromá pláž je vzdálená 300 m od hotelu, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace, bar, bazén pro dospělé, bazén pro děti, malé dětské hřiště, terasa se
slunečníky a lehátky, TV místnost, výtah, parkoviště, wifi zdarma v hotelové hale
Ubytování: hotel nabízí 2 typy ubytování – hotelové pokoje se snídaní nebo apartmány pro 4 osoby bez stravy
Hotel - dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, telefon, SAT/TV,
safe, klimatizaci a menší balkon
Apartmány – velmi pěkně zařízené a útulné apartmány pro 4 osoby, klienti mají možnost využívat
veškeré vybavení hotelu včetně bazénu
Apt typ B - pro 4 os.: ložnice s dvoulůžkem a palandou, kuchyně, mikrovlnná trouba, vlastní sociální zařízení, safe, SAT/TV, 2 balkony
Strava: u apartmánu vlastní, hotel - snídaně (rozšířená kontinentální)

Vianello**+ POUZE SNÍDANĚ
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 5,99 let na přistýlce
2. dítě do 5,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 6-10,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba nad 11 let na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj
Vianello
B (4)

22.5.-29.5.
7690
3890
5390
6890

29.5.-26.6.
26.6.-7.8.
28.8.-25.9. 21.8.-28.8.
8890
10790
zdarma
4490
5390
6190
7590
7990
9690
2290

7.8.-21.8.
11290
5690
7890
9990

26.6.-24.7.
5.6.-12.6.
8.5.-22.5. 22.5.-29.5. 29.5.-5.6.
4.9.-11.9. 28.8.-4.9. 12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 14.8.-21.8. 24.7.-14.8. 21.8.-28.8. 11.9.-25.9.
4990
5990
6990
9990
11990
14990
17490
18590
12990
3990

Cena zahrnuje: hotel - 7x ubytování, 7x snídani, klimatizaci, plážový servis, služby delegáta, zákonné pojištění CK, apartmán – 7x ubytování, ložní prádlo, plážový servis, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: hotel - pobytová taxa 1,3 Eur/noc/osoba nad 10 let, platí se max. 10 nocí, apartmány - pobytová taxa 1 Eur/noc/osoba nad 10 let, platí se max. 10 nocí, vratná
kauce 50 Eur + 10 Eur za ovladač na TV a klíče od trezoru, závěrečný úklid vlastní; fakultativní: klimatizace u apartmánů: 5 Eur/den, malé domácí zvíře 5 Eur/den

Lido di Jesolo - Sky Tours
Poloha: oblíbený apartmánový dům je situovaný na náměstí Piazza Drago v centrální části letoviska, poblíž se nachází zábavní parky Sea Life a Tropicarium
Pláž: 300 m, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka, 1.6.-15.9.)
Vybavení: výtah, jedno parkovací místo na apartmán (pro auta standardní velikosti) vzdálené cca
300 m od ubytování
Ubytování: krásné, moderně vybavené apartmány typu C jsou v 1. nebo 2. patře a mají vždy TV,
safe, pračku, klimatizaci a wi-fi
Apt typ C - pro 6 os.: ložnice se dvoulůžkem nebo 2 samostatnými lůžky, 2. ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, balkon
Strava: vlastní
Apartmány Sky Tours
C (6)

22.5.-29.5.
4.9.-25.9.
13490

29.5.-19.6.
28.8.-4.9.
15990

19.6.-3.7.
21.8.-28.8.
24190

3.7.-14.8.

14.8.-21.8.

25990

34890

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií, plážový servis (1.6.-15.9.), služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 1 Eur/noc/osoba nad 10 let, platí se max. 10 nocí; fakultativní: povlečení 10 Eur/osoba/výměna (nutno objednat předem)

Další kapacity (například Edera, Rex, Portofino, Sand, Rubino, Parenzo a další) najdete na www.amicotravel.cz nebo obdržíte na vyžádání i v našich prodejnách.
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Lido di Jesolo - Romeo

Caribe Bay

Poloha: apartmány se nacházejí v druhé linii od pláže ve východní, klidnější části letoviska mezi
náměstími Piazza Milano a Piazza Torino
Pláž: 180 m, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka 1.6.-15.9.)
Vybavení: jedno parkovací místo na apartmán (pro auta standardní velikosti)
Ubytování: apartmány typu C mají vždy TV
Apt typ C - pro 5 os.: ložnice se 3 lůžky, 2. ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
vlastní sociální zařízení, balkon
Strava: vlastní

Romeo
C (5)

22.5.-29.5.
4.9.-25.9.
7390

29.5.-19.6.
28.8.-4.9.
10190

19.6.-3.7.
21.8.-28.8.
17390

3.7.-14.8.

14.8.-21.8.

20590

24190

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií, plážový servis (1.6.-15.9.), služby delegáta , zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu: povinné: vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 1 Eur/noc/osoba nad 10 let, platí se max. 10 nocí, fakultativní: povlečení 10 Eur/osoba/výměna (nutno objednat předem)

Lido di Jesolo - Hotel Edera**
Poloha: menší rodinný hotel skládající se ze 2 sousedících budov se nachází v západní části Jesola,
nedaleko nákupní zóny a aquaparku Caribe Bay, hotel si oblíbili návštěvníci hledající správný poměr
kvality a ceny ubytování a domácí prostředí s příjemným personálem
Pláž: 200 m, plážový servis k dispozici (slunečník + 2 lehátka)
Vybavení: recepce, restaurace, bar s terasou, parkoviště (s omezeným počtem míst), wifi je k dispozici v hotelové hale zdarma
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, TV, safe, fén,
telefon, ventilaci, klimatizaci a balkon (na vyžádání a za příplatek)
Strava: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet, možnost dokoupení plné penze

daleko
pěkný **hotel ne
e Bay
aquaparku Carib

Edera**
1. a 2. dospělá osoba
1. a 2. dítě 2-13,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba nad 14 let na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj
dítě do 1,99 let

15.5.-5.6.
28.8.-4.9.
7190
3590
5790

5.6.-19.6.
8190
3990
6590

19.6.-3.7.
3.7.-7.8.
21.8.-28.8.
10590
10790
5290
5490
8490
8690
2990
zdarma

7.8.-21.8.

4.9.-25.9.

13390
6790
10790

5890
2990
4690

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, plážový servis,
služby delegáta (30.5.-19.9.), zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), balkon 690,-/osoba,
plná penze 2090,-/osoba
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 0,9 Eur/noc/osoba
nad 10 let, platí se max. 10 nocí

Lido di Jesolo - Hotel Rex**
Poloha: pěkný hotel v klidné části letoviska poblíž náměstí Piazza Nember, pár metrů od hlavní
třídy, v docházkové vzdálenosti od aquaparku Caribe Bay
Pláž: pouhých 30 m od pláže, plážový servis k dispozici (slunečník a 2 lehátka)
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, bar s terasou, TV místnost, parkoviště (s omezeným
počtem míst), wifi zdarma v hale
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek mají částečný výhled na moře, vlastní
sociální zařízení, telefon, TV, safe, ventilaci, balkon a klimatizaci
Strava: polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet (možnost
dokoupení plné penze)
15.5.-22.5. 22.5.-12.6. 12.6.-17.7. 17.7.-31.7. 31.7.-21.8.
21.8.-28.8.
4.9.-11.9. 28.8.-4.9.
1. a 2. dospělá osoba
8890
9190
11590
11990
14490
1. a 2. dítě 3-13,99 let na přistýlce
4490
4690
5890
5990
7290
3. a 4. osoba nad 14 let na přistýlce
6990
7390
9390
9690
11690
příplatek za 1/1 pokoj
1890
dítě do 2,99 let
zdarma

Rex**

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, klimatizaci, plážový servis, služby delegáta, zákonné
pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2090,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK), plná penze 2090,-/osoba
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 0,9 Eur/noc/osoba nad 10 let, platí se
max. 10 nocí
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Rosolina Mare je klidné a pohodové letovisko, které se nachází v piniovém háji. Mezi největší přednosti letoviska patří 8 kilometrů dlouhá a místy až 100 metrů široká písečná pláž s pozvolným

vstupem do moře. Pro svou relaxaci si můžete zvolit mezi pláží privátní s placeným plážovým servisem (slunečník a dvě lehátka/křesílka) a pláží veřejnou. Nachází se zde také známá soukromá psí pláž. Její majitelé
se postarají nejen o Vaše pohodlí, ale také o pohodlí Vašich čtyřnohých kamarádů. (Na ostatní pláže letoviska je bohužel psům vstup zakázán). Milovníci zábavy si mohou každý den na soukromých plážích po 18h
vychutnat happy hour. Jedná se o zábavné podvečery plné hudby, tance a dobrého vína či jiných místních typických nápojů, které chutnají ještě lépe ve fantastické atmosféře s pohledem na zapadající slunce. Nenechte
si ujít ani večerní promenádu na Viale dei Pini nebo Centro dei congressi na náměstí Evropy, kde se můžete účastnit kulturních akcí pro děti i dospělé jako například červnový karneval a jiné zábavné akce doprovázené
několikrát za sezónu nezapomenutelným ohňostrojem! V letovisku se nachází celá řada obchodů, kaváren, pizzerií, půjčovny kol a šlapacích čtyřkolek. Navštívit můžete také místní trhy, kde zakoupíte čerstvé ovoce,
zeleninu nebo například výborné sýry. Vyhlášené trhy naleznete na náměstí Piazza San Giorgio a na Piazzale Europa. Rosolina Mare patří svou dostupností k nejoblíbenějším, nákupní ceny jsou zde nižší než ve většině
ostatních letoviscích.

Rosolina Mare – La Piazzetta
Poloha: oblíbený apartmánový dům v pěkném prostředí se nachází asi 200 m od centra letoviska,
cca 10 min chůze od náměstí San Giorgio, ubytování je vhodné zejména pro rodiny s dětmi, ale i pro
menší či větší skupiny a kolektivy
Pláž: 300 m
Vybavení: bazén s oddělenou dětskou částí (otevřen cca od 1.6. do 9.9., zpravidla vyžadována
koupací čepice), část parkovacích míst u rezidence, další v okolí (veřejná parkovací místa)
Ubytování: apartmány typu B a C s možností klimatizace a balkonem, terasou nebo zahrádkou
Apt typ B – pro 4 os.: ložnice s dvoulůžkem a 1 lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a
rozkládacím gaučem (nebo s 1- 2 rozkládacími křesly), vlastní sociální zařízení, TV, balkon
Apt typ B – pro 5 os.: ložnice s dvoulůžkem a jedním lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, TV, balkon nebo terasa
Apt typ C - pro 6 os.: ložnice s dvoulůžkem, 2. ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení, TV, balkon nebo terasa nebo
předzahrádka
Strava: vlastní

né
příjemně zaříze
nem
apartmány s bazé

3.7.-10.7.
29.5.-5.6.
La
Piazzetta 22.5.-29.5. 4.9.-11.9. 5.6.-12.6. 12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 24.7.-31.7. 10.7.-17.7. 17.7.-24.7. 31.7.-21.8. 21.8.-28.8. 28.8.-4.9. 11.9.-18.9.
B (4)
3990
4990
6490
7990
11990
14990
16490
15990
15990
16990
15990
9990
2990
B (5)
3990
4990
6490
7990
12490
14490
16990
16490
16490
17490
16490
10490
2990
C (6)
4990
5990
7490
9990
12990
16990
17990
17490
17990
18490
15990
10990
4990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán
a týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem
2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené v místě pobytu: povinné:
vratná kauce 100 Eur/apartmán, pobytová taxa
10 Eur/apt/týden, spotřeba energií a závěrečný
úklid 30 Eur/apt, fakultativní: klimatizace
30 Eur/apt /týden

Rosolina Mare – Rezidence Patio
Poloha: pěkný apartmánový komplex je situovaný v piniovém háji, cca 350 m od centra letoviska,
v blízkosti obchůdků a restaurací
Pláž: 150 m
Vybavení: bazén pro dospělé a děti (v provozu cca 26.5.-10.9., zpravidla vyžadovány koupací
čepice), dětské hřiště, 1 parkovací místo pro každý apartmán (pro auta standardní velikosti)
Ubytování: apartmány typu B mají buď balkon, terasu nebo předzahrádku (v případě parkování
auta předzahrádka = parkovací místo) a možnost klimatizace za příplatek
Apt typ B – pro 4 os.: ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby (nebo místo rozkládacího gauče palanda v ložnici), TV, vlastní sociální zařízení
Strava: vlastní

ání
oblíbené ubytov
s bazénem

Patio

5.6.-12.6.

12.6.-19.6.

19.6.-26.6.

B (4)

7990

8990

12990

26.6.-3.7.
21.8.-28.8.
16490

3.7.-10.7.
31.7.-14.8.
18990

10.7.-17.7. 17.7.-31.7.
14.8.-21.8. 28.8.-4.9.
17990
18490
9990

4.9.-11.9.
6990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán/týden, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené v místě pobytu: povinné: vratná kauce 100 Eur, spotřeba energií 30 Eur/apt/týden, pobytová taxa 10 Eur/apt/týden), fakultativní:
klimatizace 25 Eur/apt/týden
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Rosolina Mare – Milla
Poloha: hezký apartmánový dům se nachází nedaleko náměstí Piazza San Giorgio, 200 m
od restaurace Central Park, perfektní volba pro větší rodiny nebo party kamarádů díky velkým
prostorným apartmánům až pro 11 osob za skvělou cenu
Pláž: 180 m
Vybavení: velká zahrada, 1 parkovací místo na apartmán, některé apartmány s klimatizací (za
příplatek, na vyžádání)
Ubytování: apartmány typu C a D s balkonem nebo terasou
Apt typ C – pro 7/8 osob: ložnice se dvěma lůžky, 2. ložnice s manželskou postelí a palandou,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, vlastní sociální zařízení,
pračka
Apt typ D – pro 10/11 os.: ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, 2. ložnice se dvěma
manželskými lůžky, 3. ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1-2 osoby, vlastní sociální zařízení
Strava: vlastní

ětší rodiny
v
o
r
p
a
lb
o
v
á
n
výbor
arádů
nebo party kam

Villa Milla
C (7/8)
D (10/11)

8.5.-22.5.
4.9.-11.9.
5790
6790

22.5.-5.6.
28.8.-4.9.
9290
10390

5.6.-12.6.

12.6.-19.6.

19.6.-24.7.

24.7.-31.7.

31.7.-7.8.

7.8.-14.8.

14.8.-21.8.

21.8.-28.8.

12890
14390

14690
16490

16490
18590

17490
19990

21790
24390

23990
25990

29990
31990

19990
21490

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, spotřeby energií, zákonné pojištění CK, Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK), Služby placené v místě pobytu: povinné: vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 10 Eur/apt/týden, závěrečný úklid 40 Eur/apartmán
fakultativní: klimatizace 25 Eur/apt/týden

Rosolina Mare – Hotel Sole***

Poloha: příjemný rodinný hotel s přátelskou atmosférou a milým a ochotným personálem se nachází na ulici Via dei Pini, na které jsou obchody, lékárna, informační centrum, restaurace a kavárny
Pláž: 350 m
Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, terasa, 2 výtahy, TV místnost, půjčovna jízdních
kol zdarma, parkoviště, wifi v celém hotelu za 1 Eur/den
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek mají vždy vlastní sociální zařízení,
TV, telefon a balkon
Strava: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu, v ceně zahrnuto i 1/4 litru vody
a 1/4 litru vína k večeři
5.6.-26.6.
4.9.-18.9.
7590
6390
5290

Hotel Sole***
1. a 2. dospělá osoba
3. osoba nad 2 roky na přistýlce
4. osoba nad 2 roky na přistýlce
dítě do 1,99 let bez lůžka
příplatek za 1/1 pokoj

26.6.-7.8.
28.8.-4.9.
7990
6890
5690

7.8.-21.8.

21.8.-28.8.

12990
10990
9190

9190
7790
6390

1990
3790

půjčovna kol zdarma, wifi v celém hotelu

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), klimatizace 1190,-/pokoj/týden Služby placené na místě pobytu: povinné:
pobytová taxa 0,7 Eur/noc/os. nad 12 let

Rosolina Mare
– Rezidence San Giorgio
Poloha: moderní rezidence se nachází asi 20 m od centra letoviska Rosolina Mare, v klidné části
zóny San Giorgio, je klienty vyhledávána pro skvělou polohu a výhodnou cenu ubytování s bazénem,
místní pizzerie nebo restaurace Central Park je vzdálená cca 150 m
Pláž: 200 m
Vybavení: bazén (otevřen cca od 1. 6.), parkoviště
Ubytování: apartmány typu C
Apt typ C – pro 6 os.: ložnice s dvoulůžkem, 2. ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 1-2 osoby, vlastní sociální zařízení, pračka, plynový sporák
a elektrická trouba, lednička s mrazákem, TV, klimatizace za příplatek
Strava: vlastní
S.Giorgio
C (6)

8.5.-22.5.
4.9.-11.9.
5390

22.5.-5.6.
28.8.-4.9.
8990

5.6.-12.6.

12.6.-19.6.

19.6.-24.7.

24.7.-31.7.

31.7.-7.8.

7.8.-14.8.

14.8.-21.8.

21.8.-28.8.

12490

14290

15990

17190

21490

23290

28690

19990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, služby delegáta, spotřeby energií, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené v místě pobytu: povinné: vratná kauce 100 Eur, pobytová taxa 10 Eur/apt/týden, závěrečný úklid 40 Eur/apartmán, fakultativní: klimatizace 25 Eur/apt/týden
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chorvatsko
Poreč je významným centrem cestovního ruchu na Istrii a je pozoruhodná svými historickými památkami, které dodávají městu nádech tajemna. Poreč obdržela 1. místo 7x za sebou v soutěži o „Modrý květ“ - nejlepší

město na pobřeží Jadranu.
Zelená Laguna: V návaznosti na staré městečko Poreč bylo vybudováno 5 km jižněji jedno z nejznámějších a nejlépe vybavených turistických středisek – Zelená Laguna. Hosté zde najdou skutečně vše, na co si jen vzpomenou. Je zde
řada restaurací, kaváren, cukráren, grill–terasy s hudbou, obchody včetně tradičních stánků, hudební klub Biblos. Zelená Laguna má i svoji vyhlídkovou věž s kostelem v přízemí. Jsou zde možnosti provozovat všechny sporty, jsou zde
3 fotbalová hřiště mezinárodních měřítek,19 antukových tenisových kurtů, 2 kurty s umělým povrchem, hřiště pro volejbal, košíkovou, stolní tenis, asfaltové dráhy pro kolečkové brusle, 4 dráhy pro hru „boče – koule“, 2 hřiště pro plážový
volejbal, venkovní i halové stoly pro stolní tenis, golfové tréninkové odpaliště, minigolf, 4 dráhy na petanque a další. Rovněž centrální hala poskytuje možnosti všem halovým sportům. Pláže jsou přírodní, kamenité, oblázkové, travnaté,
betonová plata a dnes i písčité s pozvolným vstupem do moře. Spojení s historickým centrem Poreče je cenově nejvýhodnější autobusem Laguna trans, dále je zde možnost využít turistický vláček nebo lodní transfer.

Poreč – Hotel Delfín**+
Poloha: nachází se na slunečném poloostrově, nejblíže k otevřenému moři z hotelů ve středisku
Zelená Laguna
Pláž: cca 50 m od hotelu, pláže jsou oblázkové, kamenité a s pozvolným vstupem do vody, pro děti
je zde vybudovaná ohraničená část pláže s jemným pískem, jsou zde velké upravené prostory na slunění, také se dá ležet v borovicovém háji ve stínu, pláž má svoje sprchy, sociální zařízení i převlékací
kabinu, na pláži je jedna větší restaurace, Beach bar a Sport Laguna Delfin, jehož součástí je stolní
tenis, střelba, minigolf, vodní sporty; pláž je oceněna modrou vlajkou za své křišťálově čisté moře;
lehátka a slunečníky za poplatek
Vybavení: rozlehlá recepční část s odpočinkovými prostory a s prostory pro zavazadla, sociální
zařízení, kadeřnický salon, prodejna suvenýrů, trafika, Café bar s terasou, v 1. patře jsou 3 velké
restaurace, směnárna, v suterénu taneční kavárna, konferenční sál a místnost pro možná cvičení
a relaxaci, venkovní bazén s mořskou vodou a terasou, kde probíhají animační programy pro děti i
dospělé (30.5.-3.9.2021), dětský bazén se skluzavkami, snack bar, dětské hřiště, wi-fi zdarma v hotelové hale; 300 m od hotelu je ošetřovna a 5 km vzdálená je nemocnice
Ubytování: 6 vzájemně propojených křídel (v každém je výtah): jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (pouze pro dítě, přistýlka je vždy skládací lůžko) a telefon; všechny pokoje
byly renovovány – nové podlahy, okna, nový nábytek, závěsy, renovované koupelny s novými obklady, hotel má také rodinné pokoje 1/4 - dva dvoulůžkové pokoje propojené vnitřními dveřmi (rodinné
pokoje jsou větší a mají všechna 4 lůžka pevná). Upozorňujeme, že z některých pokojů na mořskou
stranu není vidět na moře (vzrostlé stromy, přízemí).
Strava: polopenze formou švédských stolů, možnost dokoupení plné penze
Poznámka: v roce 2018 byl vytvořený dětský bazénový komplex se skluzavkami a dalšími vodními
atrakcemi na ploše více než 1000 m² – četné barevné postřikovače a vodní efekty
Sport:
za poplatek – tenis, stolní tenis, minigolf, volejbal, bocce, vodní lyžování, plachtění, jízdní kola,
fotbal, basketbal, windsurfing, kanoistika, potápění, jízda na koni, squash
zdarma – plážový volejbal
Upozornění: pokud bude ve třílůžkovém pokoji 1 dospělý a 2 děti, je starší dítě počítáno jako první
(sleva na pevném lůžku) a mladší dítě jako druhé (sleva na přistýlce)

í
skvělé ubytován
blízko pláže
Hotel Delfín**+ - pokoj park,
balkon

5.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-14.8.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8. 14.8.-21.8.
7490
9490
9990
10790
zdarma
3790
4790
4990
5390
5290
6490
6990
7590

4.9.-18.9.

5.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7. 3.7.-14.8.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8. 14.8.-21.8.
1. a 2. dospělá osoba
11990
15190
15890
17190
1. a 2. dítě do 11,99 let na přistýlce
zdarma

4.9.-18.9.

1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
dítě do 6,99 let s 1 dosp. v 1/2
dítě 7-13,99 let s 1 dosp. v 1/2
Hotel Delfín**+ - rodinný pokoj

6690
3390
4690

10790

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze, animace pro děti i dospělé, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2200,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK), příplatek za mořskou stranu 490,-/osoba/týden, příplatek za jednolůžkový
pokoj 50% (lze pouze strana park), plná penze formou švédských stolů 1790,-/osoba (nutno objednat
předem a na celý pobyt klienta a pro všechny osoby v pokoji, děti mají slevu na plnou penzi tolik % kolik
% je sleva z ubytování); dětská postýlka pro děti do 3 let zdarma (na vyžádání)
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,35 Eur/noc/dospělý, děti do 11,99 let
taxu neplatí, mládež 12-17,99 let platí 50%; fakultativní: malé domácí zvíře - 13 Eur/den, parkovné
1 Eur/den
Odjezdová místa: Praha, Tábor, Písek, Strakonice, Blatná, Prachatice, České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice
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chorvatsko
Crikvenica – známé turistické centrum se nachází poblíž Rijeky. Do Crikvenice a na ostrov Krk jezdí Češi již více než 80 let. Čeští lékaři zde ve dvacátých letech zřídili dnes nejstarší sanatorium
thalasso terapie – léčbu mořem. Pláže jsou zde oblázkové a oblázkovo-kamenité, s pozvolným vstupem do moře, jsou tedy vhodné i pro malé děti. Placená městská pláž, která se nachází v centrální části města,
je tvořena hrubým pískem a má také upravený vstup do vody pro osoby s tělesným postižením. Crikvenica má dobré podmínky pro provozování různých sportovních aktivit. Za návštěvu zcela určitě stojí místní
atrakce - Akvárium, kde si můžete v celkem 30 akváriích prohlédnout 150 druhů ryb. Především v oblasti hlavní pláže na pobřežní promenádě se nachází mnoho diskoklubů, barů, vináren, kaváren a restaurací.
Pořádají se zde nejrůznější zábavní a společenské akce, přehlídky, soutěže, průvody a folklórní vystoupení. Velmi oblíbenou atrakcí jsou Rybářské týdny, dále Dny Crikvenice, které se konají v srpnu.

Crikvenica – Hotel Mediteran***
Poloha: příjemný, klimatizovaný pětipatrový hotel s obytným podkrovím v blízkosti pláže, přibližně
15 min chůze od centra Crikvenice, hotel je od pláže oddělený pouze pobřežní promenádou
a nachází se hned vedle lázeňského centra
Pláž: 50 m menší oblázková a betonová mola, širší oblázková pláž cca 200 m od hotelu, 5 min chůze
od hotelu směrem do centra města je městská písečná pláž s veškerým zázemím
Vybavení: recepce, restaurace, aperitiv bar, snack bar, terasa s panoramatickým výhledem,
směnárna, k dispozici 2 výtahy, wi-fi v lobby baru zdarma, vnitřní bazén (v provozu mimo hlavní
sezonu), venkovní bazén se sladkou vodou, lehátka a slunečníky u bazénu (za poplatek) sprcha
u bazénu; za poplatek: sauna, masáže
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s balkonem a výhledem na moře nebo klidnou vilovou čtvrť,
s vlastním socialním zařízením, SAT/TV, klimatizací, telefonem, a s možností jedné přistýlky pro dítě
formou rozkládacího gauče
Strava: polopenze formou bufetu (vyhlášená dalmatská kuchyně), u večeře k dispozici 1/4 litru
vína a 1/4 litru vody zdarma (pro děti limonáda a džusy z automatu)
Sportovní aktivity: v letovisku je možnost půjčení kol či vodních skútrů, podél pláže lze jezdit na
in-line bruslích, asi 300 m od hotelu je sportovní centrum s tenisovými kurty
Hotel Mediteran***
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 5,99 let na přistýlce
2. dítě do 5,99 let bez lůžka
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
1. dítě do 16,99 let na přistýlce

5.6.-19.6.
28.8.-11.9. 19.6.-26.6. 26.6.-21.8.
7490
8490
9990
zdarma
3990
4490
5490
3990
4490
5490
5290
5990
6990

21.8.-28.8.
8990
5490
5490
6390

ě, nápoje
Výborná kuchyn
i!
v ceně i k večeř
Skvělá poloha!

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze s nápoji, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou taxu
pro osoby starší 12 let, závěrečný úklid, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK), příplatek na mořskou stranu 490,-/osoba na 1. a 2. lůžku/pobyt, příplatek
za jednolůžkový pokoj 2100,Služby placené na místě pobytu: fakultativní: hotelové parkoviště 10 Eur/den, garáž 20 Eur/den
- nelze objednat předem, případně je možné bezplatně parkovat v přilehlých uličkách (omezená kapacita)
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chorvatsko
selce Malé chorvatské letovisko na Kvarnerském pobřeží se nachází jen 3 km jižně od města Crikvenica, se kterým ho spojuje pobřežní promenáda. Díky upraveným písečno-oblázkovým plážím a pozvolnému vstupu do moře, je toto letovisko hojně vyhledávané a to nejen rodinami s dětmi. Po celou sezonu se v letovisku pořádá řada kulturních akcí a slavností - například hudební večery, rybářské slavnosti,
rybolov s hosty (možnost zúčastnit se rybolovu s místními rybáři) a v neposlední řadě také festivaly připomínající staré tradice a původní zvyky. Naleznete zde zajímavé butiky s originální módou, mnoho restaurací,
zmrzlináren i nezbytný supermarket a lékaře. Vhodné podmínky jsou tu však i pro aktivní dovolenou. Na pláži naleznete potápěčskou školu i oblíbený tobogán.

selce – Pavilony Slaven**

PRO NENÁROČNÉ

Poloha: oblíbené pavilony hotelu Slaven mají vynikající polohu s dobrou dostupností jak do centra
letoviska Selce, tak na pláž
Pláž: 250 m, pláže jsou oblázkové, některé s písečným dnem, a dále zde jdou betonová mola; na pláži
je dětem k dispozici malý tobogán a spousta dalších atrakcí (trampolíny, houpačky, skluzavky, atd.)
Vybavení: v hotelu recepce, restaurace se zahradní terasou, kavárna, aperitiv bar, taneční terasa,
parkoviště, na recepci wi-fi zdarma; v blízkosti jsou tenisové kurty, stolní tenis, minigolf a dětské hřiště
Ubytování: účelně a standardně zařízené dvoulůžkové pokoje jsou orientovány na mořskou stranu
a mají možnost až 2 přistýlek, vlastní sociální zařízení a balkon
Strava: polopenze formou švédských stolů (včetně nápojů u večeře) v hotelu Slaven (150 - 200 m)
Pavilony Slaven**
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
2. dítě do 11,99 let na přistýlce
3. a 4. osoba nad 12 let na přistýlce
2 děti do 11,99 let s 1 dosp. os.
1 dítě do 11,99 let s 1 dosp. os.

29.5.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-10.7. 10.7.-17.7. 17.7.-21.8.
18.9.-25.9. 11.9.-18.9. 28.8.-11.9. 21.8.-28.8.
7190
7390
8890
8990
9690
zdarma
3390
3590
4290
4390
4690
5790
5990
7190
7290
7790
3390
3590
4290
4390
4690
4790
4990
5990
6090
6490

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi (včetně nápojů u večeře), služby delegáta, pobytovou taxu pro osoby starší 12 let, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: autobusová doprava 2150,-/osoba, pojištění léčebných výloh (možno sjednat v naší CK)

selce – Hotel Selce***+
Poloha: hotel se nachází cca 100 m od centra letoviska Selce na pobřežní promenádě
Pláž: cca 100 m od oblázkové pláže oceněné Modrou vlajkou s tobogánem, dětským hřištěm,
trampolínami a dalšími vodními atrakcemi (jízda na banánu, parasailing, potápění, …), poblíž je
minigolf
Vybavení: recepce, restaurace, kavárna, pizzerie s terasou, kavárna s terasou, prodejna suvenýrů,
butik, masážní salon, malý kongresový sál, výtah, parkoviště (s omezenou kapacitou), wifi zdarma
Ubytování: mansarda (dvoulůžkové pokoje s francouzským lůžkem v podkroví - v nejvyšším patře, pár
schodů výše od výtahu, vhodné pro mladé páry, bez balkonu a bez možnosti přistýlky), dvoulůžkové
pokoje s možností 2 přistýlek mají vlastní sociální zařízení, SAT/TV, minibar, telefon a klimatizaci,
pokoje směrem na park jsou ve variantě bez balkonu (s francouzským oknem) a s balkonem, pokoje
směrem na moře mají balkon
Strava: polopenze formou bufetu včetně nápojů (voda a džus)
Hotel Selce ***+
29.5.-12.6. 12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-28.8. 4.9.-11.9. 18.9.-25.9.
pokoj park, s balkonem
28.8.-4.9.
11.9.-18.9.
1. a 2. dospělá osoba
9990
10490
12590
11990
10790
8990
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
zdarma
1. dítě od 12 - 14,99 let
4990
5190
6290
5990
5390
4590
1. a 2. dítě 15-17,99 let na přist.
6990
7290
8790
8390
7490
6290
3. dospělá osoba na přistýlce
8990
9490
11390
10890
9790
8190
příplatek za 1/1 pokoj
4990
5190
6290
5990
5390
4590
Hotel Selce***+
29.5.-12.6. 12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-28.8. 4.9.-11.9. 18.9.-25.9.
pokoj park, bez balkonu
28.8.-4.9.
11.9.-18.9.
1. a 2. dospělá osoba
9290
9490
10890
11490
9790
8190
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
zdarma
1. dítě od 12 - 14,99 let
4690
4790
5390
5790
4890
3990
1. a 2. dítě 15-17,99 let na přist. 6490
6590
7490
7990
6790
5590
3. dospělá osoba na přistýlce
8390
8590
9790
10390
8790
7390
příplatek za 1/1 pokoj
4690
4790
5390
5790
4890
3990
Hotel Selce***+
19.6.-26.6.
29.5.-12.6.
pokoj mořská strana s balkonem 11.9.-18.9. 12.6.-19.6. 28.8.-4.9. 26.6.-28.8. 4.9.-11.9. 18.9.-25.9.
1. a 2. dospělá osoba
10990
11490
13690
12790
11790
10190
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
zdarma
1. dítě od 12 - 14,99 let
5590
5790
6890
6390
5890
4990
1. a 2. dítě 15-17,99 let na přist. 7690
7990
9490
8890
8190
6990
3. dospělá osoba na přistýlce
9990
10390
11290
11590
10690
9190
příplatek za 1/1 pokoj
5590
5790
6890
6390
5890
4990
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Hotel Selce***+
29.5.-12.6. 12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-28.8. 4.9.-11.9. 18.9.-25.9.
mansarda
28.8.-4.9.
11.9.-18.9.
1. a 2. dospělá osoba
8290
8490
9590
9690
8690
7390
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
zdarma
1. dítě od 12 - 14,99 let
4190
4290
4790
4890
4390
3690
1. a 2. dítě 15-17,99 let na přist. 5790
5890
6590
6690
5990
5090
3. dospělá osoba na přistýlce
7090
7290
8190
8290
7390
6290
příplatek za 1/1 pokoj
4190
4290
4790
4890
4390
3690

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, nápoje k večeři, služby delegáta, pobytovou taxu,
registrační poplatek, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK)

více na www.amicotravel.cz
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chorvatsko
Omišalj – Malebné městečko se rozprostírá na ostrově Krku. Patří mezi nejstarší města, která na ostrově naleznete. Ostrov Krk je největším ostrovem v Jaderském moři a s pevninou je spojen mostem.

Letovisko Omišalj s pěkným přístavem se nachází na severním pobřeží cca 7 km od tohoto mostu. Historické centrum je situováno na kopci nad pláží a je protkáno úzkými kamennými uličkami a řadami semknutých
domků. Několik vyhlídek nabízí úchvatný pohled na Omišaljský záliv. Na protější straně zálivu jsou vybudovány přečerpávací nádrže, které však nijak neovlivňují kvalitu vody ani ovzduší. Pláže jsou zde rozmanité.
Naleznete zde upravená betonová mola, pláže oblázkové i pláže s navezeným pískem. Také mořské dno je písečné. Zde na Vás čeká skutečný relax. Odpočívejte v přirozeném stínu borovic nebo navštivte pláž Pesja,
zaslouženě oceněnou modrou vlajkou, ze které se můžete kochat pohledem na přístavy města Rijeky. Voda v Omišaljském zálivu obsahuje minerály vhodné k léčbě pohybového ústrojí a má příznivé účinky i při
léčbě různých alergií a ekzémů. Na ostrově Krk jsou též vhodné podmínky pro sportovní rybaření; zahrát si můžete minigolf, ping-pong, tenis, basketbal, atd. Procházku podél pobřeží si můžete zpříjemnit posezením
v některé z restaurací s pestrou nabídkou chorvatských specialit jako i čerstvých mořských plodů. Nadšencům historie doporučujeme podniknout výpravu k římským ruinám Fulfinum-Mirine. Tato lokalita se nachází
asi 4 km od hotelu Adriatic a její atmosféra je neopakovatelná.

Omišalj – Hotel Adriatic**

RNÁ
CENOVÝ HIT! VÝBO
V CENĚ
KUCHYNĚ, NÁPOJE

Oblíbený hotel Adriatic a jeho depandance jsou zasazené do zeleně v klidné části Omišalje. Díky pozvolnému vstupu do moře a výhodným dětským cenám je toto ubytování vhodné pro rodiny s dětmi, senioři pak zcela jistě ocení klidné prostředí, ve kterém se depandance nachází. Jejich vybavení
a kapacita poskytují vhodné podmínky pro pobyty skupin různých zaměření – např.: tenisové školy,
taneční skupiny, pobyty se cvičením, jazykové kurzy, školy v přírodě, atd.
Poloha: nachází se cca 1 km od centra letoviska Omišalj, které je protkané úzkými kamennými uličkami a pyšní se mnohými kulturně-historickými památkami – např. románský kostel, na náměstí
se pořádají koncerty a různé kulturní akce, z vyhlídky je krásný výhled na omišaljský záliv, návštěvu
města je možné si zpříjemnit posezením v některé z místních kaváren a restaurací, nechybí zde ani
banka, směnárna, lékárna, pekařství a další obchody jak se základním sortimentem, tak se suvenýry, příjemnou procházkou podél pobřeží je možné dojít do jachetního přístavu
Pláž: 100 m
Vybavení: recepce, restaurace, bar, disco club, ve kterém jsou pořádané tematické večery s hudbou,
masážní salon, obchod se suvenýry, parkoviště a wi-fi na recepci hotelu zdarma, terasa vhodná pro
cvičení a tanec, k dispozici jsou také široké možnosti sportovního vyžití: tenisové kurty, stolní tenis,
hřiště pro míčové hry, minigolf, na pláži je dětské hřiště s prolézačkami a restaurace, ve kterých se
pořádají hudební večery
Ubytování: standardně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají telefon, SAT/TV,
vlastní sociální zařízení a většina pokojů má balkon, na vyžádání jsou možné čtyřlůžkové pokoje
(omezený počet)
Strava: polopenze – snídaně a večeře formou bohatých švédských stolů, k snídani je výběr z několika druhů pečiva, salámů, sýry, klobásy, párky, vajíčka natvrdo, omelety, marmelády, čokoládová
pomazánka, med, paštiky, měkké sýry, máslo, müsli, cereálie, atd., nápoje jsou k snídani zdarma
(káva, čaj, kakao, džusy), k večeři mají hosté k dispozici zeleninový bar, několik teplých pokrmů,
ryby, přílohy, pečivo, zákusky, kompot, atd., nealkoholické nápoje a káva jsou u večeře zdarma; 1x
týdně se v restauraci koná chorvatský večer s místní hudbou a regionálními specialitami
29.5.-12.6. 12.6.-26.6. 26.6.-10.7. 10.7.-24.7. 24.7.-14.8.
4.9.-25.9. 28.8.-4.9. 21.8.-28.8. 14.8.-21.8.
1. a 2. dospělá osoba
5890
6590
7490
8390
9290
1. dítě do 1,99 let bez lůžka
zdarma
1. dítě do 13,99 let na přistýlce
3890
4390
4990
5690
6290
1. dítě do 13,99 let s 1 dosp. os.
4490
4990
5690
6490
7190
3. dospělá osoba na přistýlce
5290
5990
6790
7590
8390
příplatek za 1/1
1690
1890
2190
2490
2690
Hotel Adriatic**

Hotel Adriatic**
29.5.-12.6. 12.6.-26.6. 26.6.-10.7. 10.7.-24.7.
čtyřlůžkový pokoj - na vyžádání 4.9.-25.9. 28.8.-4.9. 21.8.-28.8. 14.8.-21.8. 24.7.-14.8.
1. a 2. dospělá osoba
6990
7690
8590
9590
10490
1. dítě do 1,99 let bez lůžka
zdarma
1. a 2. dítě do 13,99 let na přist.
4690
5190
5790
6490
6990
3. a 4. dospělá osoba na přistýlce 6390
6990
7790
8590
9490

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, pobytová taxa pro osoby starší 12 let, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2190,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK), plná penze 1790,-/osoba, 1/1 pokoj za příplatek ve výši 30 %

Omišalj
– Depandance Marina a Primorka**
Poloha: depandance jsou vzdálené cca 50 m od hotelu Adriatic
Pláž: vzdálená pouhých 100 m, nachází se zde travnaté plochy na slunění, oblázková a betonová
pláž, místy je pláž písčitá, která společně s pozvolným vstupem do moře zajišťuje vhodné podmínky
pro koupání dětí a neplavců, přímo na pláži jsou k dispozici sprchy
Vybavení: hosté mohou využívat veškeré vybavení hotelu Adriatic, navíc v depandancích je výtah
Ubytování: standardně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky formou pevného lůžka
mají vlastní sociální zařízení a balkon (díky výtahu jsou vhodné i pro vozíčkáře – bližší info v CK)
Strava: polopenze formou bufetu v hotelu Adriatic
Depandance Marina/Primorka 29.5.-12.6. 12.6.-26.6. 26.6.-10.7. 10.7.-24.7. 24.7.-14.8.
4.9.-25.9. 28.8.-4.9. 21.8.-28.8. 14.8.-21.8.
1. a 2. dospělá osoba
5190
5890
6590
7490
8390
1. dítě do 1,99 let bez lůžka
zdarma
1. dítě do 13,99 let na přistýlce
3390
3890
4390
4990
5690
1. dítě do 13,99 let s 1 dosp. os.
3890
4490
4990
5690
6490
3. dospělá osoba na přistýlce
4690
5290
5990
6790
7590
příplatek za 1/1
1490
1690
1890
2190
2490

Odjezdová místa z ČR viz strana 3

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta, zákonné pojištění CK, pobytová taxa
pro osoby starší 12 let
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2150,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí
(možno sjednat v naší CK), plná penze 1560,-/osoba, 1/1 pokoj za příplatek ve výši 30%

více na www.amicotravel.cz
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chorvatsko
Karlobag

– Malebné přímořské historické městečko má zcela specifickou polohu. Rozkládá se pod pohořím Velebit, což mu dodává skvělou romantickou atmosféru. Pohoří navíc poskytuje pobřeží
ochranu před silným větrem. V této oblasti se střetávají hned tři různé regiony, Chorvatské přímoří, Severní Dalmácie a region zvaný Lika. Nejbližší větší město Senj se nachází zhruba 65 kilometrů na sever. Naproti
městečku Karlobag leží oddělen Velebitským průlivem ostrov Pag. Karlobag má bohatou a bouřilou historii, kterou budete mít možnost při své návštěvě objevit. Jako někdejší centrum námořního obchodu byl
sužován mnoha válečnými konflikty, a tak se z mnoha památek dochovaly již jen trosky. Můžete si prohlédnout zbytky karlobagské pevnosti z období vrcholného středověku nebo navštivte kapucínský klášter
a kostel sv. Josefa z počátku 18. století. Jižně od Karlobagu se nachází zříceniny Vidov gradu a kostela svatého Víta. Pokud toužíte po aktivní dovolené, zde budete mít možnost kombinovat koupání v moři s horskou
turistikou. Jsou zde dobré podmínky pro jachting, windsurfing, potápění i šnorchlování. Pláže jsou upravené, tvořené betonovými moly, místy i oblázky nebo štěrkem. Podél pláže se nachází několik plážových barů,
fastfoodů, restaurací a kaváren. Místní kuchyně je jedinečná. Snoubí se v ní kuchyně všech tří regionů, které se zde setkávají. Ochutnat tak můžete lahodné mořské plody, pečené jehněčí nebo vyhlášený Ličský sýr.
Karlobag patří mezi klidná a pohodová letoviska. Nudit se zde v průbehu hlavní sezony však určitě nebudete, konají se zde koncerty, divadelní představení a podobné kulturní akce.

Karlobag – Hotel Zagreb***
Poloha: Příjemný hotel leží přímo na břehu moře, od pláže ho dělí jen několik málo desítek schodů.
Od centra městečka je hotel vzdálený zhruba 300 metrů.
Pláž: Pláže přímo pod hotelem jsou z velké části betonové, ale i oblázkové. Zajímavý je uměle
vytvořený bazén přímo v moři. Procházkou lze dojít k další oblázkové pláži.
Vybavení: recepce, wifi, živá hudba 1.7.-20.9., animace pro dospělé i děti 26.6.-28.8,1 x 60 minut
sauna pro dospělé os. zdarma, sleva 25 % na wellness služby, fitness centrum, vnitřní i venkovní
bazén, pára, klimatizovaná restaurace, lobby bar, bar u bazénu, výtah z recepce do jídelny, herní sál
s kulečníkovými stoly, stolní hokej a fotbal a další hry, směnárna, parkoviště (za poplatek), minigolf,
stolní tenis, tenisové kurty, hřiště pro míčové hry, vodní sporty
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (možnost ubytování 3. dítěte do 5,99
let bez nároku na lůžko) jsou orientovány na mořskou stranu, mají vždy balkon, TV, klimatizaci,
ledničku, vlastní sociální zařízení, pokoje superior jsou prostornější, s možností až 3 přistýlek
(možnost ubytování 3. nebo 4. dítěte do 5,99 let bez nároku na lůžko) a s výhledem na moře,
mají TV, klimatizaci, ledničku, vlastní sociální zařízení a balkon, rodinné pokoje se skládají ze dvou
místností, mají vždy velký balkon s částečným výhledem na moře, vlastní koupelnu, 2 toalety, TV,
klimatizaci, ledničku
Strava: polopenze formou bufetu, v ceně je neomezená konzumace nápojů k večeři (voda, pivo, víno,
džus, limonády, atd.), nebo all inclusive - zahrnuje oběd formou bufetu vč. nápojů a zmrzliny, nápoje
(pivo, víno, brandy, vodka, tvrdý alkohol místní výroby, džus, limonády, voda, káva, atd.) a drobné
občerstvení v baru mezi 11:00 – 21:30, nápoje (pivo, limonády, voda) u bazénu mezi 10:00 – 19:00

POLOPENZE
Hotel Zagreb***, pokoj superior
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. a 3. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. nebo 4. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. a 3. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1., 2. a 3. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3.,4. a 5. dospělá os. na přistýlce
Hotel Zagreb***, pokoj moře
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce
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ALL INCLUSIVE
12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
7490
8990
9990
zdarma
zdarma
zdarma
3790
4590
5090
3790
4590
5090
5290
6390
7190
5990
7290
7990

3.7.-21.8.

12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
7290
8790
9790
zdarma
zdarma
zdarma
3690
4490
4990
3690
4490
4990
5190
6190
6890
5890
7090
7890

3.7.-21.8.

10290

5190
5190
7290
8290

9990

5090
5090
6990
7990

Hotel Zagreb***, pokoj superior
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. a 3. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. nebo 4. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. a 3. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1., 2. a 3. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3.,4. a 5. dospělá os. na přistýlce
Hotel Zagreb***, pokoj moře
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

více na www.amicotravel.cz

12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
10290
11890
12690
zdarma
zdarma
zdarma
5190
5990
6390
5190
5990
6390
7290
8390
8890
8290
9590
10190

3.7.-21.8.

12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
9990
11590
11990
zdarma
zdarma
zdarma
5090
5890
6090
5090
5890
6090
6990
8190
8390
7990
9290
9590

3.7.-21.8.

12990

6590
6590
9090
10390

12790

6490
6490
8990
10290
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chorvatsko
POLOPENZE
Hotel Zagreb***, pokoj boční výhled
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce
Hotel Zagreb***, rodinný pokoj
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

ALL INCLUSIVE
12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
6790
8290
9290
zdarma
zdarma
3490
4190
4690
3490
4190
4690
4790
5890
6590
5490
6690
7490

3.7.-21.8.

Hotel Zagreb***, pokoj boční výhled

9490

1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
8190
9890
10990
zdarma
zdarma
zdarma
4190
4990
5590
4190
4990
5590
5890
6990
7790
6590
7990
8890

3.7.-21.8.

4790
4790
6690
7590

11190

5790
5790
7890
8990

Hotel Zagreb***, rodinný pokoj
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
3. dítě do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
9590
10990
11490
zdarma
zdarma
4890
5590
5790
4890
5590
5790
6790
7690
8090
7690
8790
9190

3.7.-21.8.

12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
11190
12990
13490
zdarma
zdarma
zdarma
5790
6590
6890
5790
6590
6890
7890
9190
9390
8990
10490
10790

3.7.-21.8.

12190

6190
6190
8590
9790

14390

7290
7290
9990
11590

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze nebo all inclusive, klimatizace, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2390,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu (platí se v kunách) povinné: pobytová taxa 1,4 Eur/dospělá os./noc, děti 12-17,99 let 0,7 Eur/noc a děti do 11,99 let zdarma (pobytová taxa se může ještě změnit)
fakultativní: parkoviště 3 Eur/den

Depandance Pinia

Super cena!
zdarma!
Děti až do 13 let

Poloha: depandance je vzdálena pouze cca 150 m od hotelu
Pláž: přímo pod depandancí, betonové a oblázkové
Vybavení: hosté mohou využívat veškeré služby hotelu Zagreb
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (možnost ubytování 1. dítěte do 12,99
let bez nároku na lůžko nebo 2. nebo 3. dítěte do 5,99 let bez nároku na lůžko) jsou orientovány na
mořskou stranu a mají vždy TV, klimatizaci, ledničku, vlastní sociální zařízení a francouzské okno
nebo terasu
Strava: polopenze formou bufetu nebo all inclusive v hotelu Zagreb

POLOPENZE
Depandance Pinia
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
2. nebo 3. do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

ALL INCLUSIVE
12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
5990
7490
8290
zdarma
zdarma
zdarma
3090
3790
4190
3090
3790
4190
4190
5290
5890
4790
5990
6690

3.7.-21.8.
8490

4290
4290
5990
6790

Depandance Pinia
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 12,99 let na přistýlce
2. dítě do 1,99 let na přistýlce
2. nebo 3. do 5,99 let bez nároku na lůžko
1. dítě 13 - 15,99 let na přistýlce
2. dítě 2 - 15,99 let na přistýlce
1. a 2. dítě 16 - 17,99 let na přistýlce
3. a 4. dospělá os. na přistýlce

12.6.-19.6. 19.6.-26.6. 26.6.-3.7.
28.8.-4.9. 21.8.-28.8.
8790
10490
10990
zdarma
zdarma
zdarma
4490
5290
5590
4490
5290
5590
6190
7390
7690
7090
8390
8790

3.7.-21.8.
11490

5790
5790
8090
9190

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenze nebo all inclusive, klimatizace, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2390,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené na místě pobytu (platí se v kunách) povinné: pobytová taxa 1,4 Eur/dospělá os./noc, děti 12-17,99 let 0,7 Eur/noc a děti do 11,99 let zdarma (pobytová taxa se může ještě změnit)
fakultativní: parkoviště 3 Eur/den

Odjezdová místa z ČR viz strana 3
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chorvatsko
Malinská – na severozápadním pobřeží ostrova Krku, v zálivu jménem Malinská, naleznete stejnojmenné městečko Malinská, které dříve bylo rybářskou osadou. V průběhu posledních 100 let se

stalo především oblíbeným cílem turistů z celého světa. Návštěvníky láká jeho výhodná poloha a také příjemná atmosféra. Most, který spojuje ostrov Krk s pevninou, je od letoviska vzdálený pouhých 15 km. Ostrov
Krk je protkán cyklistickými stezkami, ty ocení milovníci aktivní dovolené. Zahrát si můžete ale také tenis nebo minigolf. Naleznete zde i školu potápění. Pro objevení podmořského světa Vám však postačí i brýle
a šnorchl. Pláže jsou zde tvořeny betonovými platy, místy také kamínky a drobnými oblázky nebo pískem. Po promenádě podél moře můžete procházkou dojít až do sousedního města Njivice. Ačkoli městečko
je maličké, naleznete zde zajímavé butiky, několik restaurací, barů, kaváren i diskotéku. Posezení nad skleničkou místního vína a talířem lahodného pršutu v některé z kaváren v přístavu, to je ta pravá relaxace.

Malinská – Hotel Malin****
Poloha: moderní hotel Malin se nachází cca 500 m od živého centra městečka Malinska
Pláž: cca 50 m, pláže jsou přímo pod hotelem – písčitá, oblázková, přírodní kamenitá a betonová
plata
Vybavení: recepce, restaurace, aperitiv bar, vinárna, TV místnost, Wellness a Spa centrum (vnitřní
bazén, venkovní vyhřívaný bazén, sauna, sportovní hala, masáže, vířivka – od cca 15 Eur/osoba) restaurace s výhledem na Kvarnerský záliv, restaurace na pláži, minigolf, dětské hřiště, animační programy (od 1.6.-1.9.) potápěčské centrum, wifi zdarma, parkování (venkovní, garážové) za poplatek
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky mají vždy vlastní sociální zařízení, SAT/TV, fén,
safe, mini bar, klimatizaci a francouzské okno, balkon je možný za příplatek
Strava: polopenze – snídaně a večeře formou bufetu včetně vybraných nápojů v ceně (voda,
pivo, nealkoholické nápoje a víno)
Hotel Malin****
1. a 2. dospělá osoba
1. dítě do 11,99 let na přistýlce
1. dítě 12-17,99 let na přistýlce
1. dítě do 17,99 let s 1 dosp.os.
3. dospělá os. na přistýlce
příplatek za 1/1 pokoj
příplatek za balkon/osoba
příplatek za balkon mořská strana/osoba

22.5.-29.5.
11.9.-18.9.
14990
7490
10490
10490
4990
490
1690

29.5.-19.6. 19.6.-10.7.
28.8.-11.9. 21.8.-28.8.
16190
18990
zdarma
7990
9590
11290
13390
11290
13390
9190
7990
790
790
2690
2690

10.7.-21.8.
20690
10390
14490
14490
11590
990
3690

Cena zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, nápoje k večeři, služby delegáta, zákonné pojištění CK
Služby placené na místě pobytu: povinné: pobytová taxa 1,5 Eur/osoba od 11 let/den
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2290,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby na místě pobytu: fakultativní: garážové stání 10 Eur/den, parkovací místo 5 Eur/den, dětská postýlka 7 Eur/den, menší zvíře 15 Eur/den (všechny služby je nutné objednat předem)

Malinská – Mikec Martin
Poloha: vilka s několika apartmány je umístěna v malé vesničce Vantačiči, asi 1 km od okraje letoviska Malinska, obchod je vzdálený cca 100 m, restaurace 400 m
Pláž: 300 m
Vybavení: zahrada s grilem a posezením, parkování je možné přímo u vily, wifi zdarma
Ubytování: vkusně zařízené apartmány pro 2-4 osob mají vždy SAT/TV, klimatizaci (za poplatek)
a možnost přistýlky (nelze u typu A a C)
Apt typ A – pro 2 osoby.: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
vlastní sociální zařízení, balkon
Apt typ B – pro 2/4 os.: ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 1- 2 osoby, vlastní sociální zařízení, terasa
Apt typ C – pro 4 os.: ložnice s dvoulůžkem, 2. ložnice s dvoulůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, vlastní sociální zařízení, balkon nebo terasa
Strava: vlastní
Mikec Martin
A (2)
B (2)
B (3)
B (4)
C (4)

28

22.5.-19.6.
28.8.-25.9.
5690
6590
7590
8590
8990

19.6.-3.7.
21.8.-28.8.
7590
8990
10490
11890
12990

3.7.-17.7.
9990
10990
12690
14390
15590

17.7.-24.7.
14.8.-21.8.
11990
13290
15190
16990
18590

24.7.-14.8.
13290
15390
17490
19590
20990

Cena zahrnuje: cena vždy za celý apartmán a týden, spotřeby energií, služby delegáta, zákonné pojištění
CK, pobytovou taxu pro osoby starší 12 let, registrační poplatek, povlečení a ručníky
Fakultativní příplatky: doprava autobusem 2290,-/osoba, pojištění léčebných výloh do zahraničí (možno sjednat v naší CK)
Služby placené v místě pobytu: fakultativní: malé zvíře do 10 kg 5 Eur/den, klimatizace 5 Eur/den

více na www.amicotravel.cz
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poznávací zájezdy
TO NEJLEPŠÍ ZE ŠVÝCARSKA

OBLAST WALLIS, MATTERHORN

Luzern, jízda nejstrmější zubačkou na světě na vrchol hory Pilatus,
turis�ka v oblas� Kleine Scheidegg pod alpskými velikány Jungfrau a
Eiger, lanovka z Wengenu na Männlichen, soutěska Aareschlucht,
vodopády Reichenbachfälle, skanzen Ballenberg, exkurze v čokoládovně
Schuh v Interlakenu, vodní díla v oblasti Grimsel, Ma�erhorn – turis�ka
v oblas� Zerma�u
jízda nejstrmější zubačkou na světě na vrchol hory Pilatus
turis�ka pod alpskými vrcholky v oblas� Jungfrau a Matterhornu
prohlídka Luzernu, návštěva skanzenu a exkurze v čokoládovně
návštěva místa, kde byl literárně „zavražděn“ Sherlock Holmes
Termíny: 02.07. – 07.07. a 18.08. – 23.08.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
9.590,- Kč
Cena za osobu ve tří- nebo čtyřlůžkovém pokoji:
9.390,- Kč
Cena za dítě do 11 let se dvěma dospělými na pokoji:
7.090,- Kč
Cena za dítě 12-16 let se dvěma dospělými na pokoji:
7.590,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu ***, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: kapesné na vstupy, lanovky, vlaky (cca 180-220 CHF),
zubačka na Pilatus (1.300 Kč/dospělý, 650 Kč/dítě 6-16 let), cestovní pojištění
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1.950,- Kč

HORSKÝMI VLAKY PO ŠVÝCARSKU

Nejdelší alpský ledovec Aletsch, ozubnicová trať z Zerma�u na
Gornergrat 3.100 m, Saas Fee – výjezd lanovkou na Feldskinn a alpským
metrem až na Mi�elallalin (3.500 m), úchvatné ledové muzeum,
ledovcová procházka k chatě Britanniahü�e, panorama�cký vyhlídkový
vlak Mont Blanc Express, Chamonix pod horami Mt. Blanc a Aiguille du
Midi, Montreux – jazzový fes�val, Ženevské jezero, hrad Chillon
turis�ka a úžasné výhledy na Ma�erhorn a Ženevské jezero
exkurze do sýrárny, kde se vyrábí tradiční sýr Gruyére
Saas Fee – lanovky v ceně pobytu
Termín: 02.07. – 09.07.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
12.990,- Kč
Cena za 3. dospělou osobu na přistýlce:
12.190,- Kč
Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu ***, 5x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: kapesné na vstupy, lanovky, vlaky, cestovní pojištění

TURISTIKA V DAVOSU A OKOLÍ

Turis�cká oblast Davos-Klosters nadchne čistým vzduchem, malebnos�
a jedinečnou atmosférou, zubačkou na Weissﬂohjoch, kabinkou na
Schaltzalp a na vrchol Jakobshornu, panorama�cké cesty, vlakem do
Filisur, Landwasserviadukt.
v ceně zájezdu Davos Klosters Premium Card jsou lanovky a zubačky
Termín: 24.09. – 29.09.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
10.590,- Kč
Cena za 3. dospělou osobu na přistýlce:
9.990,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci v *** hotelu v centru Davosu, místní taxy, 3x polopenzi
(snídaně bufet, 3chodová večeře), Davos Klosters Premium Card, letní program
pro hosty Davos Kloster Ac�ve, dopravu busem, všechny dopravy místním
busem, vlak Klosters – Davos – Filisur, lanovky, zubačky, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, cestovní pojištění

JARNÍ LYŽOVÁNÍ V DAVOSU
Železnice z Tirana (Itálie) do Svatého Mořice (Švýcarsko), kruhový viadukt
v Brusiu, prohlídka Sv. Mořice, průsmyk Bernina, Landwasserviadukt,
viadukt Solis, průsmyk Furka, Rhonský ledovec, Zerma� – turis�ka
v oblas� Ma�erhornu, průsmyk Grimsel, nejstarší ozubnicová železnice
na světě na vrchol hory Rigi, jezero Vierwaldstä�er, prohlídka Luzernu
nejkrásnější železniční viadukty Brusio, Landwasserviadukt, Solis
možnost jízdy parním vlakem přes průsmyk Furka
horská turis�ka v oblas� Ma�erhornu a prohlídka Luzernu
tradiční bestseller sezóny, v roce 2021 již po jedenácté
Termín: 03.08. – 08.08.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
9.990,- Kč
Cena za 3. dospělou osobu na přistýlce:
9.390,- Kč
Cena za dítě do 12 let se dvěma dospělými na pokoji:
7.990,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: kapesné na vstupy, lanovky, vlaky (cca 200 CHF), parní
železnice Furka (1.300 Kč/dospělý, dítě zdarma), cestovní pojištění

Davos – každoroční pořadatel Světového poháru v běhu na lyžích.
Nadmořská výška 1.560 m n. m. je zárukou dokonalých sněhových
podmínek: 300 km sjezdovek, 30 lanovek a vleků o celkové délce 33,8 km
s přepravní kapacitou 33.647 osob za hodinu
v ceně zájezdu je již 4-denní skipas
Termíny: 07.03. – 13.03. a 14.03. – 20.03.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
11.990,- Kč
Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu *** v centru Davosu, 4x snídani, dopravu
busem, 4-denní skipas, průvodce.
Cena nezahrnuje: 4x večeře (2.500,- Kč), skipas na pátý den (600,- Kč.),
turis�cká taxa (cca 29,50 CHF), cestovní pojištění

více na www.amicotravel.cz
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poznávací zájezdy
KOUZELNICKÝ LONDÝN LETECKY

HOLANDSKO A KVĚTINOVÉ KORZO

Keukenhof, největší kvě�nový park v Evropě s více než 6 miliony květů
jarních cibulovin na 32 hektarech, světoznámý průvod nazdobených
kvě�nových alegorických vozů Kvě�nové korzo, rybářská vesnice
Volendam a ochutnávka místních rybích specialit, skanzen Zaanse Schans
s ukázkami tradiční ruční výroby dřeváků a větrné mlýny, Amsterdam:
prohlídka brusírny diamantů, plovoucí kvě�nový trh, náměs� Dam,
muzea a čtvrť červených luceren.
Keukenhof, největší kvě�nový park v Evropě s 6 miliony květů
Kvě�nové korzo s alegorickými kvě�novými vozy
prohlídka Amsterodamu a rybářská vesnice Volendam
tradiční výroba dřeváků a větrné mlýny ve skanzenu Zaanse Schans
Termín: 15.04. – 19.04.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
6.990,- Kč
Cena za 3. dospělou osobu na přistýlce:
6.690,- Kč
Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu, 2x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca 40-60 €), projížďka
lodí po grachtech (300,- Kč/os.), cestovní pojištění

POKLADY SKOTSKA LETECKY

Buckinghamský palác, Big Ben, Westminster Abbey, Trafalgarské
náměs�, Piccadilly Circus, farmářské trhy Borough Market, Millennium
Bridge, Tower of London, Tower Bridge, katedrála sv. Pavla, Hyde Park,
London Eye, Madame Tussauds, Chinatown, projížďka lodí po Temži,
lanovka Emirates Air Line, London Eye, návštěva studií Warner Bros
Studio Tour London – The Making of Harry Po�er, kde se natáčelo všech
8 ﬁlmů nejslavnější ﬁlmové série: Velká síň, Brumbálova pracovna,
Nebelvírská kolej, Zapovězený les, Bradavický expres, Gringo�ova banka,
Příčná ulice a samozřejmě obchod se všemožnými suvenýry
anglická snídaně a 1x večeře v pubu již v ceně
ubytování v centru Londýna – pár metrů od Oxford Street
malá skupina 15-22 osob
v ceně vstupenky do studií Harryho Po�era
Termíny: 21.05. – 24.05. a 25.09. – 28.09.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:

13.990,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Londýn, 3 noci v hotelu ***, 3x
anglická snídaně, příruční zavazadlo, zpáteční transfer le�ště-hotel (realizovaný
MHD), 1x dvouchodová večeře v pubu, vstupenka do WB Studio Tour London
– The Making of Harry Po�er, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, MHD, cestovní pojištění, odbavené zavazadlo
Sleva: 1.000 Kč v případě varianty zájezdu bez vstupenky do studií Warner Bros
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 4.500,- Kč

ITÁLIE: VERONA A OPERA NABUCCO

To nejlepší z Edinburghu, zámek Balmoral, palírna whisky v oblas�
Speyside, ostrov Isle of Skye a kouzelný přístav Portree, jezero Loch Ness
se zříceninou hradu Urquhart, Glenﬁnnanský viadukt (známý z Harryho
Po�era), Ben Nevis, skotská Vysočina, údolí Glen Coe, hrad S�rling
většina vstupů včetně degustací již v ceně zájezdu
Edinburgh, Loch Ness, Isle of Skye, Balmoral a skotská Vysočina
malá skupina cca 20-25 osob
Termín: 18.06. – 22.06.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
24.990,- Kč
Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Edinburgh, 4 noci v hotelích ***, 3x
snídani, 1x večeři, transfer le�ště-ubytování, minibus po celou dobu zájezdu,
MHD v Edinburghu na 1. den, průvodce, vstupné na degustaci a rozšířenou
prohlídku Scotch Whisky Experience v Edinburghu, vstupné na pozemky
zámku Balmoral, prohlídka palírny Glenﬁddich Dis�llery s rozšířenou
degustací whisky a místní domácí polévkou, vstupné na zříceninu hradu
Urquhart na březích jezera Loch Ness, prohlídka palírny Talisker na ostrově Isle
of Skye s degustací whisky
Cena nezahrnuje: ostatní vstupy, cestovní pojištění, odbavené zavazadlo
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 6.000,- Kč
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Mramorová soutěska, kvě�nový park Sigurta, ruiny hradu Castel Beseno,
prohlídka Verony a návštěva opery Nabucco v an�cké aréně ve Veroně
prohlídka Verony – města milenců
návštěva operního představení Nabucco v an�cké aréně
Termín: 01.07. – 04.07.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
5.390,- Kč
Cena za 3. dospělou osobu na přistýlce:
5.140,- Kč
Cena za dítě do 17 let se dvěma dospělými na pokoji:
4.890,- Kč
Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu ***, 2x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupenku na Nabucco (1.650 Kč/os. za 4. sektor s čelním
pohledem, 1.190,- Kč/os. za místo na kamenných schodech), vstupné do
navštěvovaných objektů (cca 50 €), cestovní pojištění
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poznávací zájezdy
SLOVENSKO: VYSOKÉ TATRY

RAKOUSKO:
TURISTIKA KOLEM DACHSTEINU

NÍZKÉ TATRY, SLOVENSKÝ RÁJ, PIENINY

Zájezd je určen pro turisty všech kategorií, � nejzdatnější mohou zdolat
vrcholy Rysů, Kriváně a okruh nad Štrbským plesem, pro všechny
účastníky je určena tatranská magistála s návštěvou Popradského plesa,
Hrebienku a Skalnatého plesa. Ubytování je zajištěno v Popradu, což je
výhodné místo pro hvězdicovité výlety z jednoho místa. Zájemci
o lázeňský relax určitě stráví celý den v Thermal Parku Vrbov; v areálu je
10 bazénů s geotermální i čirou vodou o teplotě 26 – 38 °C.
Vedle hotelu budete moci relaxovat v AquaCity ve vodním světě zábavy,
relaxu a odpočinku. Určitě Vás uspokojí 13 vnějších a vnitřních bazénů
s termální léčivou vodou teplou 28-38 °C.
Termín: 16.08. – 21.08.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
8.290,- Kč
Cena za dítě do 12 let na přistýlce jako 3. osoba
5.790,- Kč
Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu ***, 5x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: lanovky, vstup do lázní, vstupy (cca 40-60 €), cest. pojištění

NĚMECKO: SASKÉ ÚZKOKOLEJNÉ DRÁHY
a setkání parních lokomo�v v Drážďanech

Tauplitz: lehká turis�ka oblas� Tauplitz kolem Šes� jezer, výstup na horu
Traweg, výjezd lanovkou na Krippenstein se senzační vyhlídkou Jeslový
kámen (2.108 m), vyhlídka ve tvaru ruky, vysokohorskou silnicí pod horu
Loser, jezero Grundlsee a procházka k jezeru Kammersee s možnos�
projížďky lodí po jezeře, Hallsta� (UNESCO), jezero Přední Gosausee
(lanovka Gosaukammbahn)
turis�ka po dechberoucích alpských vyhlídkách
možnost návštěvy lázně Grimming Therme v Bad Mi�erdorf
v případě špatného počasí návštěva solných dolů v Bad Aussee
Termín: 11.08. – 15.08.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
7.490,- Kč
Cena za dítě do 6 let se dvěma dospělými na pokoji:
3.200,- Kč
Cena zahrnuje: 4 noci v hotelu *** v Tauplitzalm, 4x polopenzi, dopravu busem
vč. mýta vysokohorskou silnicí na Tauplitzalm, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů a lanovky (cca 90 EUR),
pobytovou taxu, cestovní pojištění

RAKOUSKO: Semmering a Schneeberg
turis�ka podél historických železnic

Zájezd pro malé i velké nadšence parních lokomo�v, kteří je nejen uvidí,
ale také se budou moci svézt vlaky taženými parními lokomo�vami.
Třešničkou na dortu bude setkání parních lokomo�v v Drážďanech.
Obdivovat budete nejstarší visutou lanovkou na světě a z její horní
stanice ze střešní terasy si užijete fantas�cký výhled přes Labe na
Drážďany. Poslední den bude velkým železničním zážitkem jízda z Žitavy
do Oybinu (klima�ckých lázní). Dominantou je zde mohutná pískovcová
stolová hora s ruinami stejnojmenného kláštera a hradu, který založil
Karel IV.
Termín: 09.04. – 11.04.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
4.450,- Kč
Cena za dítě do 10 let na přistýlce jako 3. osoba
3.450,- Kč
Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu ***, 2x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: jízdné vlaky, lanovky, vstupné (cca 50-70 €), cest. pojištění

SEMMERING – 1. železnice zapsaná v UNESCO
Semmerinská horská dráha je 41,7 kilometrů dlouhá rakouská železniční
trať, která vede z Gloggnitz přes Semmering do města Mürzzuschlag.
Byla první evropskou horskou železnicí s normálním rozchodem
1435 mm. Je považována za první skutečnou horskou železnici na světě.
V roce 1998 jako první svého druhu byla zapsána do seznamu kulturního
dědictví UNESCO. Nejvyšší stoupání na tra� je 28 promile
Termín: 17.09. –19.09.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
4.450,- Kč
Cena za dítě do 10 let se dvěma dospělými na pokoji:
3.450,- Kč
Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu **** v Semmeringu, 2x polopenzi, dopravu
busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů a lanovky (cca 90 €),
pobytovou taxu, cestovní pojištění.
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poznávací zájezdy
RUMUNSKO:
ZA KRAJANY DO ČESKÉHO BANÁTU

Za českými krajany, turis�kou a panenskou přírodou. Barokní město
Temešvár, české vesnice Gernik, Svatá Helena a Bígr, kaňon řeky Nery,
vodní mlýnky U Petra, jeskyně Turecká díra, srbský Banát, plavba lodí po
Dunaji. Z historie osídlení českého Banátu: předkové dnešních obyvatel
rumunského Banátu, kteří se dodnes v šes� vesnicích hlásí k české
národnos�, přišli do dnešní oblasti Podunají ve 30. letech 19. stole�
z různých čás� Rakouska za příslibem lepších podmínek pro život. Opak
byl pravdou, na místě je čekaly jen nehos�nné lesy…
seznámení se životem našich krajanů v Českém Banátu
panenská příroda, vodopády, jeskyně, soutěsky
možnost koupání v termálních lázních Bäile Herculane
Termín: 02.07. – 10.07.2021
Cena za osobu ve dvou- a třílůžkovém pokoji:
10.590,- Kč
Cena zahrnuje: 7 nocí ubytování v rodinách, 7x plnou penzi (oběd formou
balíčku), dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné (cca 40 EUR), cestovní pojištění

GRUZIE: Za památkami, přírodou a
gastronomií v zemi pod Kavkazem

Vydejte se s námi do krásné Gruzie, kde žije hrdý kavkazský národ, který
se může chlubit nejen výjimečným historickým dědictvím, ale hlavně
nádhernou a neporušenou přírodou. Je to země, která je dosud jen málo
dotčená turis�ckým ruchem.
prohlídka hlavního města Tbilisi, Mcchety, Gori (rodiště J. V.
Stalina), Kutaisi, Batumi, oblasti Svané�e a Kazbegi
návštěva vinařské oblas� Kache�e (degustace vín)
lehká turis�ka pod kavkazskými velikány Šchara, Ušba a Kazbek
Termín: 17.07. – 29.07.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
35.000,- Kč
Cena zahrnuje: ubytování se snídaní v hotelech/gasthausech, leteckou
dopravu, dopravu místním busem, výlety uvedené v programu, místního a
českého průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů, cestovní pojištění

KORSIKA: pobytově - poznávací zájezd

UKRAJINA: Po stopách Nikoly Šuhaje
na prvorepublikové PODKARPATSKÉ RUSI

Podkarpatská Rus je nejzápadnější oblast Ukrajiny. V letech 1919-1939
Podkarpatská Rus patřila meziválečnému Československu. Do širšího
povědomí českých návštěvníků se tato oblast dostala také díky
spisovateli Ivanu Olbrachtovi, který zde ve 30 letech minulého stole�
působil a čerpal zde námět ke svému známému románu Nikola Šuhaj
loupežník. Beregovo byla naše největší vinařská oblast (degustace vín),
koupání v termálních lázních. Dále uvidíme vodopád Šipot, Siněvirské
jezero, Koločava, skanzen – muzeum v přírodě, historie spjatá s Nikolou
Šuhajem loupežníkem, turis�ka na Poloninách, Mukačevo (hrad
Palanok).
Termín: 08.07. – 14.07.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
6.990,- Kč
Cena zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, degustaci vín, dopravu busem,
průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy, cestovní pojištění
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Během zájezdu uvidíte Corte, nejkorsičtější ostrovní město, přístavní
Bas�i, dále Ajaccio s rodným domem Napoleona. Doporučujeme
navš�vit zdejší místní trh ve středu města (nákup domácích produktů a
ovoce). Odpoledne dojedeme na mys La Parata, projdeme se kolem
janovské věže s nádhernými výhledy na Sanquinaires – Krvavé ostrovy.
Bonifaccio – „Gibraltar“ Korsiky, doporučujeme cca 1,5 hod plavbu lodí
kolem jeskyně a vápencových skalních útvarů s výhledy na domy
posazené na útesech v Bonifacciu. Je možné sestoupit po schodech krále
aragonského (ručně tesané schodiště z r. 1420 se 187 schody), které se
tyčí nad mořem a klesají až k mořskému břehu. Absolvujeme celodenní
výlet do soutěsky Spelunca a lázeňského městečka Porto. Zážitkem je
okružní plavba lodí podél skal Les Calanches. Ubytování je nedaleko
pláží v zálivu Sagone ve stejnojmenném campu, který je vybaven
sportoviš� i dvěma bazény.
Termín: 17.09. – 26.09.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
14.990,- Kč
Cena zahrnuje: 7 nocí ve dvoulůžkových pokojích v bungalovech, 7x snídani,
dopravu busem, trajekt, průvodce
Cena nezahrnuje: 7x večeře (6.490,- Kč), vstupy, cestovní pojištění
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poznávací zájezdy
lanovkou dovede až pod Sněžku, výstup na nejvyšší českou horu a zpět
kolem jezera Maly Staw do Karpacze. Poslední den nás zavede do
japonské zahrady Siruwie (nejkrásnější zahrady Krkonoš).

PERLY POLSKÉHO SEVERU

Termín: 12.08. – 15.08.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
6.290,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu ***, neomezený vstup do Aquapark Sport
Recrea�on Center, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů, cestovní pojištění
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1.250,- Kč

POLSKÉ TERMÁLY CIEPLICE
lázeňský relax
Na velice oblíbeném zájezdě uvidíte oblast Mazurských jezer vč.
proslulého „Hitlerova Vlčího doupěte“, kde Hitler za 2. světové války
strávil přes 850 dnů. Dále navš�víme hrad Malbork (UNESCO), na
pobřeží Baltského moře si prohlédneme přístavní města Frombork,
Gdaňsk a letovisko Sopoty. Na zpáteční cestě se zastavíme v Toruni
(UNESCO), kde se narodil Mikuláš Kopernik. Poslední zastávkou bude
Poznaň s nejstarší polskou katedrálou sv. Petra a Pavla.
Termín: 27.07. – 01.08.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
6.990,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu ***, 3x snídani, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy (cca 210 PLN), cestovní pojištění
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 2.400,- Kč

KRÁSY POLSKÝCH ZAHRAD,
PARKŮ A ARBORET

Výjimečnost Cieplických termálních lázní spočívá v tom, že využívají
termální vodu, jejíž chemické složení a teplota jsou unikátní v evropském
měřítku. Léčí se zde nemoci pohybového ústrojí, ale i choroby očí
a ledvin. Jde o vůbec nejstarší lázně na území dnešního Polska. Lázně
využívají slabě mineralizovanou, ﬂuoridově – křemičitou vodu,
s nejvyšším obsahem oxidu křemičitého ze všech lázeňských vod
v Evropě. Během zájezdu uvidíte barokní zámek Lomnica a zámecký park
Vojanow. Při programu prvního dne se zastavíme u vodopádu Kamenczik
– nejdelší vodopád v Krkonoších (27 m) a uvidíme nejkrásnější vyhlídkový
bod na polské a české Krkonoše: Zlaty Widok.
Termín: 16.09. – 19.09.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
5.290,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci v lázeňském hotelu Cieplice*** Medi&SPA, 3x polopenzi,
dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstup do Cieplické Terme (sleva 10 %), vstupy, cest. pojištění

ZÁJEZDY PO ČESKU A SLOVENSKU
za turis�kou a poznáním
KRUŠNÉ HORY: turis�ka
Boží Dar, Klínovec, Oberwiesental, lázně Kyselka s novým Ma�oniho
muzeem, atd.
Termín: 20.07. – 25.07.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:

5.750,- Kč

Cena zahrnuje: 5 nocí v hotelu ***, 5x snídani, dopravu busem, průvodce

VALAŠSKO: naučně poznávací exkurze
Návštěva skanzenu v Rožnově p. Rad., Pustevny s horou Radhošť,
Vizovice – exkurze v pálenici Jelínek, Zbrašovské aragonitové jeskyně
Naší první zastávkou budou Wojslawice, v jednom z největších arboret
ve střední Evropě je na ploše 65 ha soustředěno 2.500 druhů dřevin a
3.500 dalších rostlin. Prioritní zastoupení zde mají rododendrony a lilie.
Ve Wroclavi navš�víme botanickou zahradu s bohatou sbírkou mj.
vodních rostlin. Zážitkem bude prohlídka Japonské zahrady pana Pudelky
v Pisarzowicích. Goczalkowice – Zdroj je poslední zastávkou, zde si
prohlédneme ukázkové zahrady Kapias.
Termín: 05.06. – 06.06.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
2.990,- Kč
Cena zahrnuje: 1 noc v hotelu, 1x polopenzi, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupy do navštěvovaných objektů, cestovní pojištění
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 750,- Kč

POLSKÉ KRKONOŠE A JIZERSKÉ HORY
V polských Krkonoších se ze Swieradów Zdroje lanovkou dostaneme na
horu Stóg Izerski (1.107 m), „na skok“ do Čech na horu Smrk (1.124 m)
a zpět do východiště cesty. Druhý den ze Špindlerova Mlýna lanovkou
na Medvědín (1.235 m), okolo pramene Labe na vrchol Szrenice (1.361
m) a lanovkou do Szklarske Poreby. Tře� pěší výlet nás z Karpacze

Termín: 08.07. – 11.07.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:

5.990,- Kč

Cena zahrnuje: 3 noci v hotelu ***, 3x polopenzi, dopravu busem, průvodce

ZNOJEMSKO: za vinařskou téma�kou
Znojmo s Louckým klášterem, Šatov, Národní park Podyjí, vinice Šobes,
hrad Bítov, zámek Vranov
Termín: 03.09. – 05.09.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:

3.300,- Kč

Cena zahrnuje: 2 noci v hotelu *** ve Znojmě, 2x polopenzi, dopravu busem,
průvodce

SLOVENSKO: HUSÍ HODY VE SLOVENSKÉM GROBU
Smolenice – výrobna včeloviny, Horné Ořešany – degustace vín, Modra,
mohyla M. R. Štefánika, husí hody ve Slovenském Grobu
Termín: 20.11. – 21.11.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:

3.990,- Kč

Cena zahrnuje: 1x ubytování v pensionu ** ve Slovenském Grobu, 1x polopenzi
(snídaně a bohatá večeře HUSÍ HODY vč. hudby), dopravu busem, průvodce
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poznávací ZÁJEZDY
WELLNESS
zájezdy
SLOVINSKO: MORAVSKÉ TOPLICE

Cena zahrnuje: dopravu busem, 3/4 noci v hotelu ****, 3/4x polopenzi,
neomezený vstup do bazénů, zapůjčení županu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca 2.000 HUF),
pobytovou taxu (cca 1,70 €/den/os. - pla� se na místě), cestovní pojištění

TERME VIVAT – relax pobyt s výlety

MAĎARSKO: MÓRAHALOM
HOTEL COLOSSEUM ****superior

Poznejte léčivou sílu severního Slovinska – lázní Moravské Toplice.
Zdejší prameny byly objeveny v 50. letech minulého stole� čirou
náhodou při hledání ropy. Místo ropy z pokusných vrtů vytryskla
z hloubky 1.500 m horká voda, která dala vzniknout dnešnímu
modernímu lázeňskému komplexu. Kromě relaxace objevíte krásy
fran�škánského poutního chrámu Ptujska Gora, města Ptuj, Světa
orchidejí v Dobrovniku a románské rotundy Selo.
Hotelový komplex Terme Vivat****S v Moravských Toplicích nabízí
přímý vstup do bazénů a wellness (klien� mohou využívat hotelové
sauny, ﬁtness, cvičit aquaaerobic). Příjemné 2-lůžkové pokoje superior
jsou s vlastním sociálním zařízením, TV a klima�zací.
Termíny: 2. - 5.4. (Velikonoce), 28. - 31.10. a 11. - 14.11.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
6.990,- Kč
Cena za dítě do 10 let na přistýlce:
4.690,- Kč
Cena za dítě 10-12 let na přistýlce:
5.490,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci v hotelovém komplexu Terme Vivat, zapůjčení županu,
1x hotelová sauna, 3x polopenzi formou bufetu, 4-denní vstup do areálu Terme
Vivat, dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca 50 EUR), pobytovou
taxu a registrační poplatek (cca 7 € - pla� se na místě), obědy (1.680,- Kč/os.),
cestovní pojištění
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1.990,- Kč

MAĎARSKO: ZALAKÁROS

CHORVATSKO: TUHELJSKE TOPLICE
HOTEL WELL **** relax pobyt s výlety

HOTEL PARK INN ****

Léčebné a termální lázně Zalakaros byly oﬁciálně uznány za léčebné
v roce 1978. Vnitřní a venkovní termální bazény se nacházejí v �ché
zóně, kde si mohou dospělí vychutnat léčebné účinky termální vody
s teplotou od 28–36 °C. Unikátní zalakárošská termální voda je teplá
96 °C a vyvěrá z hloubky 2.500 m. Pomáhá na regeneraci pohybového
ústrojí, při bolestech kloubů, ale i při po�žích dýchacích cest aj.
Hosté hotelu Park Inn Radisson**** (otevřen v roce 2017) mají zajištěn
chodbou přímý vstup do lázní GRÁNIT a volné využívaní termálních,
vnitřních i venkovních bazénů. Standartní pokoje (26 m2) jsou nabízeny
s možnos� 1 přistýlky (mobilní rozkládací lůžko). K vybavení pokojů patří
klima�zace, koupelna se sprchou nebo vanou, fén, župan, SAT/TV,
telefon, WiFi (zdarma), trezor a balkón.
22.- 25.4.
24.- 28.9.
Termíny:
(3 noci)
(4 noci)
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
7.450,- Kč
8.390,- Kč
Cena za 3. dospělou osobu na přistýlce:
6.450,- Kč
7.250,- Kč
Cena za dítě 6-18 let na přistýlce:
5.990,- Kč
6.750,- Kč
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Poznejte krásné a českou klientelou ještě neobjevené lázně
Mórahalom. Prameny mají léčebné účinky na pohybový aparát, klouby,
zažívací potíže aj. Příjemná relaxace v lázních je doplněna výlety do okolí.
Z hotelu Colosseum **** je přímý vstup do lázní, v ceně je neomezené
využívání všech termálních a léčebných bazénů a saunového světa
v prostorách lázeňského komplexu Erzsébe�urdo (Alžbě�ny lázně).
K dispozici je navíc hotelové wellness, které nabízí bazény: zážitkový,
jacuzzi, Kneippův, „koktejlový“, (vše s vodou 33-38 °C), dětský bazén,
3 sauny a solnou komoru.
Termíny: 06.05. – 09.05. a 09.09. – 12.09.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
7.990,- Kč
Cena za 3. dospělou osobu na přistýlce:
7.490,- Kč
Cena za dítě 6-15 let na přistýlce:
5.790,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu busem, 3 noci ve 4* superior hotel, 3x polopenze,
neomezený vstup do lázní, zapůjčení županu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných objektů (cca 2.000 HUF),
pobytovou taxu (cca 2 €/den/os. - pla� se na místě), cestovní pojištění

Lázně Tuhelj Terme jsou moderní lázně s léčivými termálními prameny
a hotelovými budovami luxusního hotelu Well.
Všechny hotelové služby (wellness i spa) jsou propojeny a hosté tudíž nemusí
vůbec opus�t pohodlí hotelu. K dispozici je Saunový svět, SPAeVITA centrum,
vnitřní a venkovní koupaliště Vodní planeta – ideální místo zábavy a rekreace.
Během pobytu se klien� mohou zúčastnit degustace vín ve vinařství Sever. Je
možné si k poznání okolí zapůjčit kola nebo elektrokola.
Termín: 10.06. – 13.06.2021
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji:
6.990,- Kč
Cena za dítě 4-12 let na přistýlce:
5.250,- Kč
Cena zahrnuje: 3 noci ve 4* hotelu, 3x polopenzi, neomezený vstup do lázní,
zapůjčení županu, doprava busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (cca 4 € - pla� se na místě), cestovní pojištění
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1.500,- Kč

více na www.amicotravel.cz

jednodenní zájezdy

Na jednodenní zájezdy
se nevztahují žádné slevy ani bonusy.

Německo: Bad Füssing – Europa Therme
Navštivte s námi jedny z nejoblíbenějších lázní v Bavorsku – Europa Therme, které se nacházejí v blízkosti Pasova (cca 30 km JZ směrem). Ve 12
bazénech s teplotou vody 27-40 °C, vyzkoušíte léčivé účinky a načerpáte
nové síly.

Cena: 750,-/osoba
s odjezdem z Písku, Blatné, Příbrami a Prahy
odjezd Písek - AN st. č. 1 v 6.00 hod., Blatná - parkoviště u Klondajku v 6.30
hod, Praha – AN Černý Most v 7.45 hod
Termín: 11.12.
Cena zahrnuje: doprava, pojištění léčebných výloh, služby průvodce

Rakousko: Vídeň
Pojeďte s námi vychutnat si atmosféru krásného rakouského města s jeho
známými památkami (katedrála sv. Štěpána, Hofburg, Mozarthaus, Prater,...).

Trasa: odjezdy - Blatná, Písek, Strakonice
odjezd Blatná (z parkoviště u Klondajku v 6:30 hod), Písek (AN st. č. 1
v 7:00 hod), Strakonice (zastávka MHD u vlakového nádraží v 7:25 hod),
dále přes hraniční přechod Strážný směr Bad Füssing, pobyt v termálních
lázních Europa Therme II (5 hod), návrat ve večerních hodinách.
Termíny: 10.4., 28.9., 28.10., 11.12.
Cena: 700,-/osoba
Cena zahrnuje: dopravu, pojištění léčebných výloh, služby průvodce,
vstupné do termálních lázní Europa Therme (5 hodin).

Německo: Pasov
Udělejte si s námi výlet do města na soutoku 3 řek - Dunaje, Innu a Ilzu.
Můžete si prohlédnout například největší kostelní varhany na světě
v Dómu sv. Štěpána nebo se jen tak vydat na nákupy.

Cena: 730,-/osoba
s odjezdem ze Strakonic (Blatné), Písku a Tábora
odjezd Písek - AN st. č. 1 v 6.00 hod., Strakonice - zastávka MHD u vlakového nádraží v 5.35 hod., Tábor - u vlakového nádraží v 6.55 hodin, prohlídka
Vídně, návrat ve večerních hodinách
Termíny: 26.10. (zvýhodněné vstupy do památkových objektů) a 4.12. (vánoční trhy)
Cena zahrnuje: doprava, pojištění léčebných výloh, služby průvodce

Rakousko: Salzburg
Vychutnejte si s námi nezapomenutelnou předvánoční atmosféru rakouského města Salzburg, kromě adventních trhů máte možnost si prohlédnout zámek Mirabell, kostel Kollegienkirche, rodný dům W. A. Mozarta
a mnohé další památky.
Cena: 430,-/osoba
s odjezdem z Písku, Strakonic (Blatné) a Vimperka
odjezd Písek - AN st. č. 1 v 6.00 hod., Strakonice - zastávka MHD u vlakového nádraží v 6.25 hod., Vimperk - AN před novinovým stánkem v 6.55 hod.,
přes hraniční přechod Strážný směr Pasov, návrat ve večerních hodinách.
Termíny: 4.12., 11.12.
Cena zahrnuje: doprava, pojištění léčebných výloh, služby průvodce

Německo: Drážďany
Užijte si výjimečnou atmosféru tohoto krásného městečka nejdříve procházkou po historickém centru, kde uvidíte Semperovu operu, katedrálu,
kostel Kreuzkirche, Zwinger a mnoho dalšíhou, kterou zakončíte návštěvou
nejstaršího adventního trhu v Evropě Striezelmarkt.
Cena: 890,-/osoba
s odjezdem z Písku, Strakonic (Blatné), Vodňan a Českých Budějovic
odjezd Písek - AN st. č. 1 v 5.30 hod., Strakonice - zastávka MHD u vlakového nádraží v 5.00 hod., Vodňany - autobusové nádraží u mapy v 5.50 hod.,
České Budějovice - parkoviště u Peugeotu, naproti výstavišti v 6.30 hod.,
prohlídka Salzburgu, návrat ve večerních hodinách
Termín: 4.12.
Cena zahrnuje: doprava, pojištění léčebných výloh, služby průvodce

více na www.amicotravel.cz
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Při nákupu pěti lahví stejného druhu bílého nebo červeného vína dostanete jednu lahev zdarma
Nabízíme kvalitní bílá, červená, bariková a šumivá vína značky Salatin.
Při nákupu pěti lahví stejného druhu bílého nebo červeného
dostanete jednu lahev zdarma

Výhradní dovozce luxusních vín z prosluněné Itálie

www.amico-vino.cz

