TALIANSKO - SEVERNÝ JADRAN

Taliansko

Verona

Udine

Slovinsko

BIBIONE
Terst
LIDO DI JESOLO
LIGNANO
CAORLE
Benátky
Istria

Jadranské more

TALIANSKO
Taliansko patrí k najnavštevovanejším krajinám na svete.
Je to krajina bohatej a dlhej histórie, krajina nekonečných
pláží, zasnežených hôr, malebných jazier, viníc či olivových
hájov, romantických mestečiek, galérií, chrámov a múzeí.
Dovolenka v tejto krajine je vždy nezabudnuteľná. Každoročne sa do nej vracajú tisícky klientov, aby vždy objavili niečo
nové. V Taliansku si vyberie každý: ten, čo rád leňoší na širokej pieskovej pláži na severe i ten, kto uprednostňuje malé
skalnaté zákutia v južnej Kalábrii. Obdivovatelia architektonických a umeleckých skvostov minulých storočí si vychutnajú prechádzku miestami ako Verona, Benátky, Terst, Rím,
Neapol v rámci fakultatívnych výletov. Všetky zážitky umocní
vynikajúca kuchyňa a temperamentní hostitelia.
SEVERNÝ JADRAN
Iba 600 km od hraníc Slovenska sa nachádzajú najbližšie
piesočnaté pláže severného Jadranu. Táto časť talianskeho pobrežia, nachádzajúca sa v regiónoch Friuli Venezia
Giulia a Veneto, je známa predovšetkým svojimi rozsiahlymi piesočnatými plážami s mierne klesajúcim dnom, čo
oceňujú najmä rodiny s deťmi. Všetky strediská majú veľmi
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dobre vybudovanú infraštruktúru so zaujímavými atrakciami
pre deti i dospelých – nachádzajú sa tu veľké vodné a zábavné parky, športoviská, nekonečné cyklistické trasy a golfové
ihriská, ale aj nákupné strediská. Ako všade v Taliansku, aj
tu nájdete historické a umelecké poklady, nádhernú architektúru a galérie so vzácnymi dielami nielen talianskych
umelcov.
LIGNANO
Známe a vyhľadávané letovisko, oddelené riečkou Tagliamento od Bibione a pozostávajúce z troch častí. Najstaršej
a najzelenšej Pinety s Parkom Hemingway, pokojnej Riviery s prístavom a golfovým ihriskom a najrušnejšej časti
Sabbiadoro s nákupnými a zábavnými možnosťami. Všetky
časti spája niekoľkokilometrová piesková pláž rozdelená
na približne 20 sektorov so slnečníkmi a ležadlami. V celom
stredisku je množstvo hotelov, penziónov a apartmánových
domov, nechýba typická dlhá nákupná promenáda. Lignano
ponúka predovšetkým najmladším návštevníkom zábavu
a rôzne aktivity – veľký aquapark, zoologickú záhradu Punta Verde, lunapark, zábavno-didaktický park Gulliverlandia
a Junior park.

BIBIONE
Moderne vybudované známe stredisko, ležiace približne 80
km severne od Benátok. Pozostáva z viacerých častí – centrálnej a živej Bibione Spiaggia, zelenej Lido del Sole, pokojnej Pinedy a Lido dei Pini. More je zväčša pokojné, s vysokým
obsahom jódu a solí a s dlhým pozvoľným vstupom do mora,
kde sa rodičia nemusia báť o svoje ratolesti. Čistá, udržiavaná 8 km dlhá piesočnatá široká pláž vybavená sprchami,
kabínkami na prezliekanie a plážovými barmi, je lemovaná
promenádou pre peších, korčuliarov i cyklistov. V časti Lido
dei Pini môžu na pláži komfortne dovolenkovať aj majitelia
psov so svojimi domácimi maznáčikmi. Dovolenkári majú
možnosť vybrať si z množstva obchodov, reštaurácií, kaviarní, barov, večer sa môžu zabaviť na rôznych diskotékach.
Každoročne na začiatku septembra sa v Bibione organizujú
populárne slávnosti vína s ohňostrojom, gastronomickými
trhmi a atrakciami pre deti i dospelých. V stredisku sa nachádzajú moderné termálne kúpele s plaveckým bazénom,
športoviská, rozmanité atrakcie pre deti - lunapark, detský
vláčik premávajúci strediskom. Blízkosť zaujímavých talianskych miest (Benátky, Verona, Padova, Terst) ponúka turistom možnosti rôznych výletov. Množstvo zelene, výborná
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morská klíma, živé spoločenské stredisko, blízkosť turisticky vytvára tú pravú dovolenkovú atmosféru. Magnetom pre deti
atraktívnych miest, prekrásne pláže, čisté more – to sú ideál- je zábavný a vodný park s množstvom atrakcií a šmykľaviek.
Pre deti sú vhodné aj piesočnaté pláže pozvoľne sa zvažujúne predpoklady pre kvalitný a príjemný relax.
ce do čistého a pokojného mora. Športovci môžu vyskúšať
CAORLE
cyklistické trasy a chodník pre korčuliarov, minigolf, tenisové
Romantické historické mestečko, založené už roku 40 p.n.l., kurty, motokárové dráhy, krytú verejnú plaváreň s olympijzlákalo kedysi aj známeho amerického spisovateľa Ernesta ským bazénom a samozrejme vodné športy. Stredisko svojou
Hemingwaya, ktorý tu žil a tvoril. Leží medzi riečkami Li- polohou v blízkosti Benátok, Verony a Bologne je lákadlom
venza a Lemene, 50 km od Benátok. Má pokojnú atmosfé- pre znalcov histórie a milovníkov umenia a je veľmi obľúberu, množstvo zelene, útulné historické centrum s bazilikou né aj medzi slovenskými turistami. Do Benátok premáva aj
San Stefano s typickými úzkymi uličkami s kaviarničkami pravidelná autobusová doprava zo stanice v centre stredisa obchodíkmi. Má vybudované športové zázemie – dva ka. Dovolenka v tomto stredisku nesklame rodiny s deťmi
nové športové paláce Pallamare a Palaexpomar, 15 km dlhú ako aj mladšiu a staršiu generáciu – ponúka tiché okrajové
pobrežnú promenádu s rôznymi vodnými atrakciami a aqua- časti aj rušnú promenádu, bezpečné kúpanie a slnenie,
parkom. Za riekou Livenza bol vybudovaný prístav pre jachty šport aj zábavu a výhodné nákupy.
v časti nazvanej Porto Santa Margherita, ktorá sa stala typickým prímorským moderným letoviskom. Najnovšia časť –
Caorle Altanea ponúka najmä rodinné vilky s bazénom. Pláž
Benátky – celodenný výlet do romantického mesta na laje z jemného piesku s mierne klesajúcim dnom.
gúne, bohatého na historické pamiatky, s možnosťou plavby pohodlnou loďou po Canale della Guidecca a výstupom
LIDO DI JESOLO
Najväčšie a veľmi dobre vybavené stredisko benátskej na vežu Campanella na námestí sv. Marka.
oblasti, vzdialené od Bratislavy len cca 670 km, je známe Verona – mesto tragického príbehu Romea a Júlie, kultúrne
svojimi kvalitnými hotelmi v bezprostrednej blízkosti 15 km a historické centrum ležiace na rieke Adige s najzachovalejdlhej širokej piesočnatej pláže a bohatou ponukou rôznych šou starorímskou arénou na sever od Ríma a krásnou archizaujímavých podujatí počas leta. Je vzdialené 3 km od mes- tektúrou.
tečka Jesolo a je rozdelené na tri časti – Pineta, Lido Cen- Terst a zámok Miramare – výlet do jedného z najkrajších
tro a Faro. Typická dlhá promenáda pozdĺž celého strediska miest severného Talianska, s krásnym historickým centrom
s množstvom reštaurácií, barov, kaviarničiek a obchodíkov a bohatou minulosťou, spojený s návštevou známeho zámku

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Miramare s exotickou záhradou, ktorého majiteľkou bola aj
cisárovna Sisi.
Aqua Splash – celodenný výlet do zábavného vodného parku v Lignane, jedného z najväčších na jadranskom pobreží.
Laguna – plavba loďou po lagúnach nachádzajúcich sa
medzi CAORLE a BIBIONE, kde prežil časť svojho života aj E.
Hemingway (uvidíte aj dom, v ktorom žil). Ocitnete sa v nenarušenej prírode, ochutnáte na grile pečené ryby a polentu
- tradičné pokrmy tohto kraja.
Pizza Party – večer so živou hudbou a možnosťou tanca
a ochutnávky rôznych druhov pizzy, zeleninových šalátov
a nápojov.
Caorle – večerná prehliadka malebného a prímorského rybárskeho mestečka s bohatou historickou minulosťou.
Oceanárium – unikátny výlet do Oceanária v Lignane s preskleným vodným tunelom, kde môžete pozorovať žraloky
a iné morské živočíchy.
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APARTMÁNY BIBIONE

/

TALIANSKO – BIBIONE
FLORIDA
V CENTRE

PERSEO
DOBRÁ
CENA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

BLÍZKO
K PLÁŽI

MONACO
AŽ PRE
7 OSÔB

OBĽÚBENÝ
APARTMÁN

WI-FI

LALLA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

SAMOSTATNÁ
ZÁHRADA

ADUA

ALICE

OBĽÚBENÝ
APARTMÁN

BLÍZKO
KÚPEĽOV

179 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE

POKOJNÉ
OKOLIE

LIDO
DEL SOLE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

20
OBĽÚBENÉ
STREDISKO

NÁŠ
TIP

Poloha: apartmánové byty sa nachádzajú 80 - 650 m od širokej
piesočnatej pláže, v blízkosti, resp. priamo v obchodnom a spoločenskom centre strediska. Väčšina bytov sa nachádza v časti
Bibione Spiaggia.
Ubytovanie: apartmánové domy pozostávajú zväčša z viacerých apartmánových bytov. Niektoré z nich sú v blízkosti
hlavnej promenády (tieto byty zväčša do polnoci ovplyvňuje
hluk z promenády), iné sú zase v pokojnejšom prostredí.
Všetky apartmány sú vybavené kuchynským kútom so zá
kladným vybavením (kuchynská linka, plynový sporák, chladnička, kuchynský riad), vlastným príslušenstvom (sprcha,
WC), balkónmi alebo terasami. Vybavenie apartmánov je

132 | TALIANSKO

OBĽÚBENÝ
APARTMÁN

VILA GIORGIO

DOBRÁ
CENA

od

V CENTRE

DOBRÁ
CENA

VÝBORNÁ
POLOHA

V PONUKE
UŽ 20 ROKOV

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

štandardné. Niektoré apartmány majú klimatizáciu, mikrovlnnú rúru, Wi-Fi pripojenie zdarma, SAT TV a trezor. Podrobnejší
popis je uvedený na www.turancar.sk. Plážový servis (slnečník,
polohovateľné kreslo, ležadlo) a parkovné pre 1 osobné auto
(pri dome) je obvykle zahrnuté v cene za apartmán. Wi-Fi pripojenie na pláži a v centre strediska možné po zakúpení karty.
Bilocal – apartmánový byt s 1 samostatnou spálňou pre 2 alebo 3 osoby a obývacou izbou s kuchynským kútom s 1 alebo 2
príležitostnými lôžkami. Vhodné pre 2–4 osoby.
Trilocal – apartmánový byt s 2 samostatnými spálňami pre 2
alebo 3 osoby a obývacou izbou s kuchynským kútom s 1 alebo 2 príležitostnými lôžkami. Vhodné pre 4–7 osôb.
Quatrolocal – apartmánový byt s 3 samostatnými spálňami

PARKOVANIE
ZDARMA

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

PRE RODINY
S DEŤMI

pre 2 alebo 3 osoby a obývacou izbou s kuchynským kútom
s 1 alebo 2 príležitostnými lôžkami. Vhodné pre 6–8 osôb.
Stravovanie: individuálne, alebo možnosť navštíviť niektorú
z množstva typických talianskych reštaurácií a pizzerií.
Pláž: 8 km dlhá a na niektorých miestach až 300 m široká
čistá piesčitá pláž s pozvoľným vstupom do mora, so sprchami, slnečníkmi a ležadlami, lemovaná po celej dĺžke promenádou pre peších a cyklistov. Pozdĺž promenády sa nachádza
množstvo barov a reštaurácií ponúkajúcich výbornú kávu,
zmrzlinu, chladené nápoje a špeciality talianskej kuchyne.
Časť pláže vyhradená pre psov a ich majiteľov (za poplatok).

STELLA
BLÍZKO
K PLÁŽI

RITA
NÁŠ
TIP

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

ELIOS
KLIMATIZÁCIA
V CENE

OBĽÚBENÝ
APARTMÁN

DOBRÁ
CENA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

TICHÉ
PROSTREDIE

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

ELIOS
WI-FI

MEXICO

ONDA AZZURRA
PRIAMO
NA PLÁŽI

VÝHODNÁ
POLOHA

ELIOS

PATRICK
KLIMATIZÁCIA
V CENE

V CENTRE

NOVINKA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI

VÝBORNÁ
CENA

DOBRÁ
POLOHA

BLÍZKO
K PLÁŽI
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CAPITOL

CASA MERANO

TALIANSKO – BIBIONE

TALIANSKO – BIBIONE

315 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KLIMATIZÁCIA
V CENE

BAZÉN

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Príjemná rezidencia s bazénom sa nachádza v centrálnej časti strediska
Spiagga, v blízkosti pláže aj pešej zóny s nekonečným množstvom obchodov,
reštaurácií, barov a pravej talianskej zmrzliny.
Poloha: asi 100 m od pláže, v tesnej blízkosti pešej zóny.
Ubytovanie: bilocal pre 4 osoby má spálňu s manželským lôžkom a jedným samostatným lôžkom, obývaciu miestnosť s gaučom a kuchynským kútom. Trilocal pre 5 osôb sa
skladá z jednej spálne s manželským lôžkom a jednej spálne s 2 samostatnými lôžkami,
obývacej miestnosti s kuchynským kútom a príležitostným lôžkom. Všetky apartmány sú
vybavené sociálnym zariadením, TV, chladničkou, balkónom, klimatizáciou. V objekte je
výťah, Wi-Fi, vonkajší bazén so slnečnou terasou a ležadlami - počas siesty mimo prevádzky, parkovisko (na každý apartmán 1 parkovacie miesto pre osobné auto v cene).
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, ideálna pre deti, plážový servis (slnečník, ležadlo, kreslo) v cene.
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245 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

250
PLÁŽ
250 METROV

VÝBORNÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Komfortný apartmánový dom s klimatizáciou neďaleko pláže, priamo v centre strediska Bibione Spiaggia.
Poloha: na Via della Bilancia 28, asi 250 m od pláže, v centre Bibione Spiaggia, v blízkosti
pešej zóny plnej obchodov, reštaurácií, kaviarní a barov.
Ubytovanie: v dome sú apartmány typu monolocal pre 4 osoby a typu bilocal pre 4
alebo 5 osôb. Všetky apartmány sú vybavené moderným nábytkom, majú klimatizáciu,
priestranný balkón alebo terasu s nábytkom, sociálne zariadenie, obývaciu miestnosť
vybavenú kuchynským kútom (chladnička, sporák, mikrovlnná rúra), TV a rozkladacím
lôžkom pre jednu alebo dve osoby. Typ A pozostáva z jednej obývacej miestnosti s dvomi
rozkladacími pohovkami, vybavenej kuchynským kútom. Typ B má jednu spálňu s dvojlôžkom a jedným samostatným lôžkom a v obývacej miestnosti jedno lôžko, typ B1 má
v spálni 3 lôžka a v obývacej miestnosti rozkladací gauč pre 2 osoby, typ B2 je rovnaký ako
typ B1, ale má väčší balkón.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: široká upravená piesočnatá pláž asi 250 m, plážový servis v cene.

VILA POLI

RIOMAR

TALIANSKO – BIBIONE

TALIANSKO – BIBIONE

od

328 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KVALITNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

420 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Veľmi kvalitný a moderne zariadený apartmánový dom s oplotenou záhradou v centre Bibione Spiaggia, asi 350 m od pláže, s Wi-Fi pripojením.

Komfortný apartmánový dom s výťahom neďaleko pláže, vybavený moderným kvalitným nábytkom, priamo v centre strediska.

Poloha: v tichej časti centra Bibione Spiaggia na Via Antares 68 - 70, zároveň v blízkosti
nákupných a zábavných možností na hlavnej pešej zóne, asi 350 m od pláže.
Ubytovanie: v dome je k dispozícii oplotená záhrada, záhradný gril, zastrešené parkovisko v prízemí a práčka. Všetky apartmány sú klimatizované a moderne zariadené, každý
má obývaciu miestnosť s dobre vybaveným kuchynským kútom s chladničkou, sporákom,
mikrovlnnou rúrou. Apartmán typu bilocal má jednu spálňu s tromi lôžkami a obývaciu
miestnosť s jedným lôžkom, sociálne zariadenie a balkón. Trilocal typu C má dve spálne
s dvomi lôžkami, v obývacej miestnosti je gauč, v apartmáne sú k dispozícii dve sociálne
zariadenia, umývačka riadu, gril na balkóne. V apartmáne typu C1 je navyše ešte veľká
terasa s grilom. V dome je aj Wi-Fi pripojenie zdarma.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: široká a dobre vybavená piesočnatá pláž so sprchami a kabínkami na prezliekanie je
vzdialená asi 350 m od domu, plážový servis je v cene.

Poloha: na Via Andromeda 164, asi 80 m od pláže, v časti Spiaggia v blízkosti obchodov,
reštaurácií, kaviarní a barov.
Ubytovanie: všetky apartmány vybavené moderným nábytkom typu trilocal maju klimatizáciu, priestranný balkón alebo terasu s nábytkom, sociálne zariadenie, obývaciu
miestnosť s kuchynským kútom (chladnička, sporák, mikrovlnná rúra), TV, a rozkladacím
lôžkom pre dve osoby. Typ C má dve spálne - jednu s dvojlôžkom a druhú s dvoma samostatnými lôžkami. Typ C1 má navyše ešte jedno sociálne zariadenie, typ C2 má jednu
spálňu s dvojlôžkom a samostatným lôžkom, jednu spálňu s dvomi samostatnými lôžkami
a jedno lôžko v obývacej miestnosti a iba jedno sociálne zariadenie, typ C3 je taký istý ako
typ C1, len má vačšiu terasu. Každý apartmán má v dome vyhradené 1 parkovacie miesto
pre auto. V dome je Wi-Fi pripojenie zdarma.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: široká upravená piesočnatá pláž asi 80 m od budovy, plážový servis v cene, pozvoľný vstup do mora vhodný aj pre najmenšie deti.

TALIANSKO | 135

od

GONDOLA B

TERME

TALIANSKO – BIBIONE

TALIANSKO – BIBIONE

325 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KVALITNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

350 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

VÝBORNÁ
POLOHA

Obľúbený a komfortný apartmánový dom s výťahom s výbornou polohou neďaleko pláže, priamo v centre strediska.

Komfortný moderný apartmánový dom s bazénom na streche v blízkosti termálnych kúpeľov, s celoročnou prevádzkou, obkolesený zelenou záhradou.

Poloha: na Via Andromeda, asi 80 m od pláže, v časti Spiaggia, v blízkosti obchodov,
reštaurácií, kaviarní a barov.
Ubytovanie: všetky apartmány majú klimatizáciu, balkón alebo terasu s nábytkom, sociálne zariadenie, obývaciu miestnosť s kuchynským kútom (chladnička, sporák), SAT TV,
a rozkladacím lôžkom pre dve osoby. Typ B a B2 má ešte jednu spálňu s dvojlôžkom a samostatným lôžkom, typ B2 má väčšiu terasu. Typ C4 má dve spálne - jednu s dvojlôžkom
a druhú s dvoma samostatnými lôžkami. Typ C6 je taký istý ako C4, má navyše ešte jedno sociálne zariadenie. Každý apartmán má v dome vyhradené 1 parkovacie miesto pre
auto. V dome je Wi-Fi pripojenie zdarma.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: široká upravená piesočnatá pláž asi 80 m od budovy, plážový servis v cene, pozvoľný vstup do mora vhodný aj pre najmenšie deti.

Poloha: na Via delle Colonie 3, asi 100 m od pláže, v bezprostrednej blízkosti termálnych
kúpeľov.
Ubytovanie: apartmánový dom má k dispozícii vonkajší bazén na streche so slnečnou
terasou a ležadlami, výťah, parkovisko a garáže. Apartmány sú klimatizované, každý má
balkón, SAT TV, sociálne zariadenie, obývaciu miestnosť s rozkladacím gaučom pre dve
osoby a vybaveným kuchynským kútom (chladnička, sporák, kuchynská linka, riad).
Apartmány typu bilocal B a B1 majú jednu spálňu s dvomi lôžkami, apartmány typu trilocal C a C1 majú dve spálne s dvomi lôžkami. Dom je otvorený celoročne, aj v zime. Garáže
sú k dispozícii ku trilocalom, ostatné apartmány majú garantované parkovisko pri dome.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: široká upravená piesočnatá pláž asi 100 m od budovy, plážový servis v cene, pozvoľný vstup do mora vhodný aj pre najmenšie deti.
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LUCIANA

MERIS

TALIANSKO – BIBIONE

TALIANSKO – BIBIONE

od

310 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KVALITNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

KLIMATIZÁCIA
V CENE

379 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

LUXUSNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI
ZDARMA

BAZÉN

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Moderná obľúbená rezidencia s bazénom a vírivkou na streche, postavená v roku 2010 v centre Bibione, asi 200 m od pláže. V rezidencii je Wi-Fi
pripojenie.

Exkluzívny obľúbený luxusne zariadený apartmánový dom, postavený v roku
2017 v centre Bibione Spiaggia, s terasou a bazénom na streche s jedinečným výhľadom na more a okolie.

Poloha: asi 200 m od pláže na Via Alcione v časti Spiaggia, v bezprostrednej blízkosti
hlavnej pešej zóny s možnosťou nákupov a občerstvenia.
Ubytovanie: všetky apartmány sú moderne zariadené, klimatizované, majú balkón, vybavený kuchynský kút, sociálne zariadenie, v dome sa nachádza výťah, kryté parkovisko,
na streche vonkajší bazén, slnečná terasa s ležadlami a vírivkou, v dome je k dispozícii aj
práčka. Apartmán bilocal typu B pre 5 osôb má okrem obývacej miestnosti s rozkladacím
gaučom jednu spálňu s 3 lôžkami. Apartmán typu B1 pre 3 osoby má v obývacej miestnosti jedno lôžko - gauč a v spálni dvojlôžko. Apartmán typu H1 má obývaciu miestnosť
s kuchynským kútom a gaučom pre dve osoby, spálňu s dvomi lôžkami a spálňu s jedným lôžkom. Apartmán typu H2 má spálňu s 3 lôžkami, spálňu s dvomi lôžkami, obývaciu
miestnosť s gaučom pre jednu osobu, dve sociálne zariadenia.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: široká upravená piesočnatá pláž asi 200 m od budovy, plážový servis v cene, pozvoľný vstup do mora vhodný aj pre najmenšie deti.

Poloha: v centrálnej časti Bibione Spiaggia na Corso Europa, v tesnej blízkosti nákupných a zábavných možností na hlavnej pešej zóne a iba 200 m od pláže.
Ubytovanie: na streche nového domu je veľká terasa na slnenie s bazénom, ležadlami,
slnečníkmi a sprchami. Všetky apartmány sú priestranné, klimatizované a luxusne zariadené s veľkými presklenými balkónmi, každý má obývaciu miestnosť s komfortne vybaveným kuchynským kútom s chladničkou, sporákom, mikrovlnnou rúrou, SAT TV, trezorom.
Apartmán typu bilocal pre max. 4 osoby má jednu spálňu s tromi lôžkami a obývaciu
miestnosť s jedným lôžkom, sociálne zariadenie a balkón. Trilocal pre max. 6 osôb má
dve spálne s dvomi lôžkami, v obývacej miestnosti je gauč, sociálne zariadenie. V dome je
výťah, Wi-Fi pripojenie a parkovanie v prízemí domu zdarma.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: široká a dobre vybavená piesočnatá pláž so sprchami a kabínkami na prezliekanie je
vzdialená asi 200 m, plážový servis je v cene.
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od

RUBIN

VERDE

TALIANSKO – LIGNANO/RIVIERA

TALIANSKO – LIGNANO/SABBIADORO

269 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
200
PLÁŽ
200 METROV

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

PRE RODINY
S DEŤMI

BAZÉN

259 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

50
KVALITNÉ
UBYTOVANIE

WI-FI

PLÁŽ
50 METROV

OBĽÚBENÉ
STREDISKO

Obľúbená rezidencia s bazénom sa nachádza neďaleko pláže, v pokojnej
a zelenej časti Riviera, v blízkosti obchodov.

Moderná rezidencia zrekonštruovaná v roku 2013, v centrálnej časti letoviska,
iba 50 m od pláže, v bezprostrednej blízkosti obchodov, reštaurácií a barov.

Poloha: asi 200 m od pláže na Viale della Scultura, neďaleko obchodov.
Ubytovanie: monolocal pre 3 osoby pozostáva z obývacej miestnosti s vybaveným kuchynským kútom, s rozkladacím dvojlôžkom a rozkladacou prístelkou pre 1 osobu. Bilocal
pre 4 osoby sa skladá zo spálne s manželským lôžkom a obývacej miestnosti s vybaveným
kuchynským kútom a rozkladacím dvojlôžkom. Všetky apartmány sú moderne zariadené a vybavené sociálnym zariadením, chladničkou, TV, kávovarom, sušičom na vlasy,
balkónom, niektoré klimatizáciou (na vyžiadanie a za doplatok na mieste). V objekte je
recepcia, výťah, vonkajší bazén so slnečnou terasou (prevádzka v závislosti od počasia
od cca 1.6. do 10.9.), parkovisko (na každý apartmán 1 parkovacie miesto v cene). Detská
postieľka, malé domáce zvieratá a Wi-Fi na vyžiadanie a za poplatok na mieste.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (slnečník, ležadlo, kreslo)
za poplatok.

Poloha: asi 50 m od pláže v časti Lignano Sabbiadoro a 100 m od centra.
Ubytovanie: všetky apartmány sú moderne zariadené a vybavené sociálnym zariadením
(sprcha, WC, sušič na vlasy), mikrovlnnou rúrou, trezorom, SAT TV, kávovarom a balkónom. Wi-Fi pripojenie v apartmánoch je v cene, klimatizácia je za príplatok. Monolocal
pre 2 osoby pozostáva z obývacej miestnosti s vybaveným kuchynským kútom a rozkladacím dvojlôžkom. Bilocal pre 4 osoby pozostáva z obývacej miestnosti s vybaveným kuchynským kútom a rozkladacím dvojlôžkom a spálne s manželským dvojlôžkom. Trilocal
pre 6 osôb CX má 2 spálne s 2 lôžkami a obývaciu miestnosť s kuchynským kútom a rozkladacím dvojlôžkom, 2 kúpeľne, veľký balkón s výhľadom na more, klimatizáciu v cene.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis za poplatok.
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FIORE

OLD RIVER

TALIANSKO – LIGNANO/SABBIADORO

TALIANSKO – LIGNANO/RIVIERA

od

371 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
KVALITNÉ
UBYTOVANIE

VÝBORNÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI

Moderná rezidencia s novým bazénom, kompletne zrekonštruovaná v roku
2013, v centre Lignano Sabbiadoro s obchodmi, barmi a reštauráciami,
kúsok od pláže.
Poloha: v centre časti Lignano Sabbiadoro, v okolí sa nachádzajú reštaurácie a bary, iba
150 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora.
Ubytovanie: všetky apartmány sú moderne zariadené, vybavené sociálnym zariadením,
sušičom na vlasy, klimatizáciou, trezorom, SAT TV, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu,
kávovarom a balkónom. V dome je výťah, nový menší bazén s vírivkou a slnečnou terasou, Wi-Fi, parkovisko priamo pri rezidencii a druhé vzdialené asi 300 m od budovy, práčka (za poplatok). Apartmány typu trilocal sú vhodné pre 6-7 osôb, pozostávajú z obývacej
miestnosti s kuchynským kútom a rozkladacím dvojlôžkom, jednej spálne s manželským
lôžkom a jedným samostatným lôžkom, ďalšej spálne s dvoma lôžkami.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza asi 150 m od domu.

375 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

DETI
ZDARMA

PLNÁ PENZIA
ZA DOPLATOK

DOMÁCE ZVIERA
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

Obľúbený rodinný hotel, čiastočne zrekonštruovaný v roku 2013 a 2018, sa
nachádza v pokojnej časti Lignana, v časti Riviera, neďaleko pláže.
Poloha: hotel sa nachádza na Viale Adriatico, asi 120 m od pláže, v blízkosti sa nachádzajú tenisové kurty, v letovisku 18 jamkové golfové ihrisko, zábavný a vodný park pre deti.
Hotel: recepcia, výťah, bar, moderná zrekonštruovaná reštaurácia, vonkajšia terasa s posedením, TV miestnosť, bazén s ležadlami, solárium, detský kútik, hotelové parkovisko
(zdarma). Wi-Fi v recepcii a požičanie bicyklov v cene. Malé domáce zvieratá zdarma.
Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (niekedy poschodová posteľ), každá izba má balkón, SAT TV, telefón, trezor a klimatizáciu (v cene),
kúpeľňu s WC. Na vyžiadanie prepojené rodinné izby pre 4 až 5 osôb. Hotel je vhodný aj
pre skupiny.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetu, večere výber z menu, ovocie, dezert
alebo zmrzlina, šalátový bufet, možnosť doobjednať obedy.
Pláž: piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Plážový servis za poplatok.
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od

ACAPULCO

ROBERTA

TALIANSKO – PORTO SANTA MARGHERITA

TALIANSKO – CAORLE

286 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
BAZÉN

PRE RODINY
S DEŤMI

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

NÁŠ
TIP

Obľúbená rezidencia s bazénom sa nachádza v pokojnej časti strediska,
v blízkosti pešej zóny s obchodíkmi a kaviarňami.
Poloha: asi 350 m od pláže na Corso Venezia v Porto Santa Margherita.
Ubytovanie: bilocal pre 4 osoby má spálňu s manželským lôžkom, obývaciu miestnosť
s rozkladacím alebo vysúvacím dvojlôžkom a kuchynským kútom (riad, sporák, chladnička). Trilocal pre 6 až 7 osôb sa skladá z jednej spálne s manželským lôžkom a jednej spálne
s 2-3 lôžkami, obývacej miestnosti s kuchynským kútom a rozkladacím alebo vysúvacím
dvojlôžkom. Všetky apartmány sú priestranné, účelne zariadené a vybavené sociálnym
zariadením, TV, chladničkou, mikrovlnnou rúrou a balkónom alebo terasou, niektoré klimatizáciou (na vyžiadanie a doplatok) a pračkou (za doplatok). V objekte je výťah, vonkajší bazén so slnečnou terasou a bazén pre deti, parkovisko s obmedzenou kapacitou.
Detská postieľka, posteľná bielizeň na vyžiadanie a za poplatok na mieste.
Stravovanie: bez stravy, možnosť doobjednať polpenziu v reštaurácii - platba na mieste.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis za poplatok.
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286 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

VÝBORNÁ
POLOHA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Moderná obľúbená rezidencia s bazénom sa nachádza neďaleko pláže
Levante v pokojnej časti Caorle, v blízkosti historického centra s obchodíkmi
a kaviarňami.
Poloha: 200 m od pláže Levante na Via Vicenza, asi 400 m od historického centra Caorle.
Ubytovanie: bilocal pre 3 až 5 osôb má spálňu s manželským lôžkom a jedným samostatným lôžkom, obývaciu miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, jedálenskou časťou a vybaveným kuchynským kútom (riad, sporák, chladnička). Všetky apartmány sú moderne
zariadené a vybavené sociálnym zariadením, SAT TV, klimatizáciou, trezorom, pračkou,
mikrovlnnou rúrou a balkónom alebo predzáhradkou na prízemí. V objekte je výťah, vonkajší bazén so slnečnou terasou, Wi-Fi pripojenie pri bazéne zdarma, parkovisko (na každý apartmán 1 parkovacie miesto v cene).
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, ideálna pre rodiny s deťmi, plážový servis v cene.

COLOMBO

GRAN MADO

TALIANSKO – CAORLE

TALIANSKO – CAORLE

od

257 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
50
PLÁŽ
50 METROV

OBĽÚBENÝ
APARTMÁN

PRE RODINY
S DEŤMI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Moderne a zaujímavo architektonicky riešená rezidencia s bazénmi na streche a úžasným panoramatickým výhľadom na okolie sa nachádza iba 50 m
od pláže, v jej okolí sa nachádzajú obchodíky, reštaurácie, minigolf, tenis
a iné možnosti dennej aj večernej zábavy.
Poloha: 50 m od pláže Ponente na Viale S. Margherita, 10 min. chôdze do centra.
Ubytovanie: monolocal (40 m2) pre 4 osoby pozostáva z obývacej miestnosti s vybaveným kuchynským kútom (riad, sporák, chladnička), jedálenskou časťou, rozkladacím
dvojlôžkom a dvomi rozkladacímí kreslami. Trilocal (70 m2) pre 4 až 7 osôb má spálňu
s manželským lôžkom, ďalšiu spálňu s 2 samostatnými lôžkami, obývaciu miestnosť
s rozkladacím dvojlôžkom a rozkladacím jednolôžkom, jedálenskou časťou a vybaveným
kuchynským kútom (riad, sporák, chladnička). Všetky apartmány sú moderne zariadené
a vybavené sociálnym zariadením (sprcha, WC), SAT TV, klimatizáciou, trezorom, pračkou
a balkónom. V objekte je výťah, bazény na streche so slnečnou terasou, Wi-Fi za poplatok, parkovisko (1 parkovacie miesto v cene).
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis v cene.

257 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

OBĽÚBENÝ
APARTMÁN

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

V roku 2012 vybudovaná rezidencia sa nachádza v pokojnej časti Caorle,
neďaleko pláže aj historického centra.
Poloha: 200 m od pláže a 400 m od historického centra Caorle.
Ubytovanie: všetky apartmány sú moderne zariadené, majú kuchynský kút (kuchynská linka, varič, riad, chladnička), sprchu a WC, trezor, mikrovlnnú rúru, pračku, SAT TV,
klimatizáciu, balkón alebo terasu. Monolocal (40 m2) pre 4 osoby je obývacia miestnosť
s kuchynským kútom, kde sú dve rozkladacie kreslá a rozkladacie dvojlôžko. Bilocal
(50 m2) pre 2 až 5 osôb má spálňu s manželským lôžkom a jedným lôžkom, obývaciu
miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. V objekte je výťah, fitnescentrum (vstup v cene), bazén so slnečnou terasou, Wi-Fi pri bazéne zdarma, kryté parkovisko (1 parkovacie miesto v cene).
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, ideálna pre rodiny s deťmi plážový servis
v cene.
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od

ATENE

BOLIVAR

TALIANSKO – LIDO DI JESOLO

TALIANSKO – LIDO DI JESOLO

428 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
PLNÁ PENZIA
ZA DOPLATOK

KLIMATIZÁCIA
V CENE

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Zrenovovaný menší hotel s výbornou polohou v centrálnej časti letoviska,
len 20 m od vlastnej hotelovej pláže, za dobrú cenu.
Poloha: hotel sa nachádza na Via Bafile, 20 m od pláže, medzi Piazza Brescia a Piazza
Mazzini, v centrálnej časti strediska.
Hotel: recepcia, klimatizovaná reštaurácia, bar s otvorenou terasou, parkovanie pre hostí
zdarma na hotelovom parkovisku s obmedzenou kapacitou, požičovňa bicyklov. Wi-Fi
zadarmo v priestoroch hotela.
Izby: príjemne a pekne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek, každá
izba má balkón, SAT TV, telefón, trezor, sušič na vlasy a kúpeľňu s WC, klimatizáciu.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetu, večere výber z menu. Možnosť doobjednať obedy.
Pláž: vlastná hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ideálna pre deti,
plážový servis (slnečník, ležadlo a kreslo) v cene pobytu.
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273 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

DOMÁCE ZVIERA
POVOLENÉ

BEZLEPKOVÁ
STRAVA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Obľúbený hotel s výbornou polohou a príjemným personálom v blízkosti pláže aj hlavnej promenády, 650 m od zábavného vodného parku
Aqualandia.
Poloha: hotel sa nachádza na Via G. Verdi, 100 m od pláže, blízko Piazza Marina, v západnej časti strediska.
Hotel: recepcia s nepretržitou prevádzkou, reštaurácia s veľkou terasou, bar, bazén s ležadlami a slnečníkmi, výťah, hotelové parkovisko. Wi-Fi zadarmo v spoločných priestoroch hotela. Zadarmo požičanie bicyklov.
Izby: príjemne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek, každá izba má
balkón, SAT TV, telefón, chladničku, trezor a kúpeľňu s WC. Klimatizácia na vyžiadanie
za príplatok. Jednolôžkové izby sú bez balkóna.
Stravovanie: polpenzia – raňajky formou bufetu, večere výber z menu. Bezlepková strava na vyžiadanie.
Pláž: vlastná hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis (slnečník, ležadlo a kreslo) v cene pobytu.

MIAMI

LE SOLEIL

TALIANSKO – LIDO DI JESOLO

TALIANSKO – LIDO DI JESOLO

od

299 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
BEZLEPKOVÁ
STRAVA

DOMÁCE ZVIERA
ZDARMA

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Vyhľadávaný moderný hotel s bazénom, pozostávajúci z dvoch budov, s kva
litnými službami a dobrou polohou.
Poloha: hotel Miami nájdete na Via Gorizia v západnej časti strediska, 150 m od pláže
a asi 50 m od hlavnej promenády, v blízkosti Piazza Aurora.
Hotel: recepcia so vstupnou halou, reštaurácia, bar, TV miestnosť, parkovisko s obmedzenou kapacitou, bazén a terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi, Wi-Fi pripojenie
a požičanie bicyklov zdarma, internetový kútik. Detskú postieľku pre deti do 2 rokov hotel
poskytuje zdarma.
Izby: zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú
kúpeľňu so sprchou a WC, sušič na vlasy, SAT TV, trezor, ventilátor, chladničku, Wi-Fi zdarma, telefón a balkón. Klimatizácia na vyžiadanie za doplatok na mieste.
Stravovanie: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z menu, šalátový bufet.
Strava pre celiatikov na vyžiadanie.
Pláž: vlastná hotelová piesočnatá pláž približne 150 m od hotela s pozvoľným vstupom
do mora, plážový servis (slnečník, ležadlo a kreslo) v cene pobytu.

592 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

LUXUSNÝ
HOTEL

PRIAMO
NA PLÁŽI

WI-FI
ZDARMA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Luxusný komfortný hotel s bazénom, priamo na pláži, s vynikajúcimi službami a polohou v blízkosti centra aj aquaparku. Hotel má svojich stálych
klientov, ktorí sa sem radi vracajú každý rok.
Poloha: priamo na pláži, v západnej časti strediska na Via Treviso, v blízkosti Piazza
Aurora, 600 m od vodného parku.
Hotel: recepcia, výťah, reštaurácia, terasa s výhľadom na more, bary, bazén s vírivkou, ležadlami a slnečníkmi, detský bazén, Wi-Fi pripojenie v celom hoteli a požičovňa bicyklov
zadarmo, bezplatné hotelové parkovisko s obmedzenou kapacitou a garáž na vyžiadanie
a za poplatok.
Izby: zrekonštruované moderne zariadené svetlé dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky,
majú kúpeľňu so sprchou a WC, sušič na vlasy, SAT TV, trezor, minibar, klimatizáciu, telefón
a balkón, Wi-Fi zdarma, priamy a bočný výhľad na more je na vyžiadanie a za príplatok.
Stravovanie: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere výber z menu, šalátový bufet,
plná penzia za doplatok.
Pláž: vlastná hotelová piesočnatá pláž priamo pred hotelom s pozvoľným vstupom
do mora, plážový servis (slnečník, ležadlo a kreslo) v cene.
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RIMINI

CAPINERA
TALIANSKO – RIMINI MIRAMARE

Taliansko
Jadranské more
RIMINI
San Marino
Ancona
Loreto

Stredozemné more

RIMINI
Populárne letovisko vzdialené asi 920 km od Bratislavy, patrí k najznámejším a najväčším strediskám jadranského pobrežia v Taliansku. Leží v bohatom a úrodnom kraji Emilia
Romagna s kilometrami dlhých pláží s jemným pieskom, asi 180 km južne od Benátok.
Má pôvod ešte v antickej dobe, o čom svedčia aj dodnes zachované rímske pamiatky.
Svoju dlhú turistickú tradíciu si začalo budovať už v roku 1843, keď tu vznikli prvé kúpele.
Podľa slávneho rodáka, svetoznámeho režiséra Federica Felliniho, je pomenované aj neďaleké medzinárodné letisko. Dnešné moderné Rimini je známe svojou hektickou a živou
atmosférou a pestrým nočným životom. Celá provincia má niekoľko častí, ktoré sa tiahnu
od severu na juh a sú prepojené železnicou a pobrežnou komunikáciou s pravidelným autobusovým spojením. Rimini, Riccione, Cattollica, Misano Adriatico, Bellaria, Igea Marina
to všetko sú letoviská, ktoré ponúkajú nespočetné množstvo ubytovacích a gastronomických zariadení. Typické talianske pizzerie, kaviarničky, obchodíky, miestne trhy, bary, diskotéky, tematické a zábavné parky vytvárajú pravú dovolenkovú náladu a uspokoja najmä
návštevníkov vyhľadávajúcich rušné a pulzujúce prostredie. Delfinárium, zábavné parky
Fiabilandia a Mirabilandia a vodný park Aquafan sú rajom pre najmenšie ratolesti. Pláže
sú piesočnaté, vybavené slnečníkmi a ležadlami, s pozvoľným vstupom do mora, ideálne
pre rodiny s deťmi.

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA RIMINI
Mesiac
Vzduch
Voda

V
27
22
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VI
28
23

VII
30
25

VIII
30
26

IX
28
24

X
26
22

od

314 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

100
PLÁŽ
100 METROV

KLIMATIZÁCIA
V CENE

PLNÁ PENZIA
ZA DOPLATOK

NÁPOJE
ZA DOPLATOK

Obľúbený hotel nachádzajúci sa v centre Miramare di Rimini, neďaleko barov
a obchodov, v blízkosti pláže. V roku 2014 bol čiastočne zrekonštruovaný.
Poloha: 100 m od pláže, v blízkosti centra.
Hotel: recepcia, hala, TV miestnosť, terasa s posedením, bar, reštaurácia, výťah, privátne
parkovisko (za poplatok a na vyžiadanie), zdarma požičovňa bicyklov (do vyčerpania kapacity). Wi-Fi pripojenie v spoločných priestoroch hotela.
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (poschodová posteľ). Všetky
izby majú vlastné sociálne zariadenie (WC, sprcha), sušič na vlasy, TV, trezor, klimatizáciu (v cene, v prevádzke od júna do septembra), balkón. Na vyžiadanie a za poplatok
4 EUR/deň malá chladnička.
Stravovanie: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere alebo za doplatok aj obedy servírované s možnosťou výberu z troch jedál 1. chodu a troch jedál 2. chodu, šalátový bufet,
zákusok alebo ovocie. Možnosť doobjednať v období 25.05. – 06.09. nápoje k jedlu v rámci príplatku za all inclusive – 0,25 l vína a 0,5 l vody.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora 100 m od hotela, plážový servis za poplatok, alebo v rámci poplatku za all inclusive - jeden slnečník a dve ležadlá na izbu.

OCEANIC

GENTY

TALIANSKO – BELLARIVA

TALIANSKO – RIMINI MARINA CENTRO

od

290 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
150
PLÁŽ
150 METROV

BAZÉN

PLNÁ PENZIA
ZA DOPLATOK

NÁPOJE
ZA DOPLATOK

399 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

50
PLÁŽ
50 METROV

WI-FI
ZDARMA

PLNÁ PENZIA
ZA DOPLATOK

NÁPOJE
ZA DOPLATOK

Príjemný hotel s bazénom a slnečnou terasou, nachádzajúci sa v stredisku
Bellariva, asi 150 m od pláže.

Obľúbený hotel s príjemným personálom a dobrými službami, neďaleko pláže v stredisku Rimini Marina Centro, v blízkosti obchodov, reštaurácií a barov.

Poloha: 150 m od pláže, v blízkosti centra.
Hotel: recepcia, TV miestnosť, bar, reštaurácia, výťah, bazén s detskou časťou a slnečnou
terasou, ležadlá k dispozícii zdarma do vyčerpania kapacity, parkovisko (50 m od hotela,
za poplatok, nutné rezervovať vopred), zdarma požičovňa bicyklov (do vyčerpania kapacity). Wi-Fi pripojenie v spoločných priestoroch hotela.
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (poschodová posteľ). Všetky izby
majú vlastné sociálne zariadenie (WC, sprcha), sušič na vlasy, SAT TV, trezor, telefón, klimatizáciu za poplatok, balkón. Na vyžiadanie a za poplatok malá chladnička. Bočný výhľad na more za príplatok.
Stravovanie: polpenzia - raňajky formou bufetu, večere alebo za doplatok aj obedy servírované s možnosťou výberu, predjedlá formou bufetu. Možnosť doobjednať nápoje k jedlu v rámci príplatku – 0,25 l vína a 1x nealko, voda neobmedzene.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora 150 m od hotela, plážový servis za poplatok, alebo v rámci poplatku za all inclusive - jeden slnečník a dve ležadlá na izbu.

Poloha: iba 50 m od pláže, v časti strediska Marina Centro, na Via Regina Elena 52, v blízkosti promenády s barmi, stánkami a obchodmi.
Hotel: recepcia s nepretržitou prevádzkou, internetový kútik, výťah, reštaurácia, bar,
konferenčná miestnosť, biliard, Wi-Fi pripojenie v celom hoteli a požičovňa bicyklov zadarmo, vírivka, fitnescentrum, slnečná terasa, sauna, čistiareň, garáže s obmedzenou kapacitou za poplatok 7 EUR/deň. Bazén s ležadlami k dispozícii 400 m od hotela (spoločný
s iným hotelom).
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (poschodová posteľ), majú sociálne
zariadenie, sušič na vlasy, SAT TV, trezor, minibar, klimatizáciu, telefón, balkón a Wi-Fi pripojenie zdarma. Detská postieľka na vyžiadanie zdarma.
Stravovanie: polpenzia – raňajky a večere formou bufetu, možnosť doplatku za nápoje
počas jedla a obedy.
Pláž: piesočnatá upravená pláž priamo pred hotelom s pozvoľným vstupom do mora,
plážový servis (slnečník, ležadlo a kreslo) za poplatok na mieste alebo v rámci doplatku
(spolu s nápojmi k jedlu). Plážové uteráky za depozit na mieste.
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PALMOVÁ RIVIÉRA
Taliansko

Jadranské more
San Marino
Ancona
Loreto
GROTTAMMARE
VILLA ROSA SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
Ascoli Piceno
Rím

Stredozemné more

FAKULTATÍVNE VÝLETY
RÍM A VATIKÁN – celodenný výlet so sprievodcom za najdôležitejšími pamiatkami Ríma: Colosseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia,
Fontana Di Trevi, Pantheon, Piazza Navona, vatikánska Bazilika sv. Petra.
MESTEČKO GROTTAMMARE A OCHUTNÁVKA
VÍNA A SALÁMOV – podvečerný výlet do tajomných zákutí stredovekého mestečka, spojený
s ochutnávkou miestnych vín, tradičného olivového oleja a domácej salámy.
PÚTNICKÉ MESTO LORETO – návšteva historického mestečka, kde okrem iného navštívite aj majestátnu baziliku, v ktorej sú uložené 3 originálne
steny z rodného domu Panny Márie.
AQUAPARK – celodenný výlet do zábavného
parku plného vodných atrakcií pre mladých i veľkých. Návštevníkom ponúka bazén s umelými
vlnami, rôzne druhy šmykľaviek, vodný ostrov
pre najmenších a iné atrakcie.
PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA PALMOVEJ RIVIÉRE
Mesiac
Vzduch
Voda

V
26
22

VI
27
23

VII
29
25

VIII
29
25

IX
26
23

X
25
22

PALMOVÁ RIVIÉRA
Malebná krajina na pobreží Jadranského mora, nachádzajúca sa v strednej časti Talianska na rozhraní regiónov Marche
a Abruzzo, približne 80 km južne od Ancony. V posledných
rokoch sa táto oblasť teší čoraz väčšej obľube. Svoj názov,
ktorý jej právom patrí, dostala vďaka veľkému počtu krásnych paliem (okolo 8000), ktoré jej dávajú spolu s množstvom voňavých oleandrov exotický nádych. Príjemné a teplé počasie umožňuje kúpanie od mája do konca septembra.
Slnkom zaliate piesočnaté pláže s množstvom barov, reštaurácií a rôznych atrakcií nielen pre deti, poskytujú návštevníkom dokonalý komfort. Z celej Palmovej riviéry je možné
pokochať sa pohľadom na najvyšší masív pohoria Apenín –
Gran Sasso d’Italia, ktorý sa vypína do výšky až 2 912 m n. m.

palmovou promenádou. Priezračné more, jedno z najčistejších v Taliansku, s pozvoľne klesajúcim piesočnatým dnom,
je ideálne pre rodiny s deťmi. Pre športovcov sú pripravené
tenisové kurty, cyklisticko-korčuliarske trasy (pozdĺž palmovej promenády je samostatný pás určený iba cyklistom,
resp. korčuliarom) a požičovne bicyklov. V stredisku San
Benedetto del Tronto nechýba ani množstvo zábavných
a kultúrnych príležitostí, nachádza sa tu aj Múzeum rýb.
V meste sa pravidelne konajú trhy so širokou ponukou čerstvých rýb, zeleniny a ovocia. V okolí sa nachádzajú zaujímavé
stredoveké mestečká s typickými kamennými domami a úzkymi uličkami. San Benedetto del Tronto je ideálnym miestom
pre strávenie nezabudnuteľnej dovolenky plnej oddychu,
spoznávania histórie krajiny, zábavy i športových aktivít.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Mesto s približne 50 000 obyvateľmi nachádzajúce sa v regióne Marche je najväčším a najnavštevovanejším strediskom Palmovej riviéry. Rovnako tak je aj jej hlavným mestom.
Jeho história siaha až do 9. storočia pred Kristom. Mesto má
dve centrá, jedno sa nachádza v južnej časti letoviska (Porto
d’Ascoli), druhé v starej časti v blízkosti prístavu. Pláž dlhá 6
km je pokrytá jemným bielym pieskom a lemovaná známou

GROTTAMMARE
Tajuplné historicko-romantické mestečko nachádzajúce sa
v provincii Ascoli Piceno len 1,5 km od centra San Benedetto
del Tronto, ponúka svojim návštevníkom nezabudnuteľný
zážitok. Úzke stredoveké uličky s množstvom zákutí, plné
barov, reštaurácií a historických stavieb vás dovedú až
k stredovekej veži, odkiaľ sa naskytne neopísateľný pohľad
na celé pobrežie Palmovej riviéry lemovanej nespočetným
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množstvom krásnych paliem. Po príjemnej prechádzke
si v miestnych baroch a reštauráciách môžete vychutnať
tú pravú taliansku atmosféru, ku ktorej neodmysliteľne
patrí pohár lahodného vína miestnej výroby a ochutnávka
tradičných miestnych špecialít. Široké piesočnaté pláže
Jadranského mora, rozprestierajúce sa pod historickou baštou mestečka, sú obľúbené a vyhľadávané nielen turistami
ale aj domorodým obyvateľstvom. Pozvoľný vstup do mora
a pokojná hladina osloví všetky vekové kategórie od malých
neposedných detí, cez zabávajúcu sa mládež až po seniorov
túžiacich po oddychu. Sklamaní neostanú ani športovo založení návštevníci, ktorí môžu využívať 12 km dlhý palmami
lemovaný cyklistický chodník vedúci popri pláži a spájajúci strediská od Cupra Marittima cez Grottammare a San
Benedetto del Tronto až do Porto d´Ascoli.
MARTINSICURO - VILLA ROSA
Menšie stredisko nachádzajúce sa neďaleko väčšieho strediska Martinsicura či najznámejšieho strediska na Palmovej
riviére, San Benedetta del Tronta. Nádherné pieskové pláže s
pozvoľným vstupom do mora a atrakcie pre deti predurčujú
toto stredisko k ideálnej dovolenke pre rodiny s deťmi alebo
pre klientov túžiacich po oddychu.

LE PALME

OLTREMARE

TALIANSKO – GROTTAMMARE

TALIANSKO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

od

390 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
PRI
PLÁŽI

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

PIESOČNATÁ
PLÁŽ

BAZÉN

380 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

VÝBORNÁ
POLOHA

PRI
PLÁŽI

BAZÉN

NÁŠ
TIP

Moderná rezidencia s výbornou polohou a príjemným personálom zaručuje
nezabudnuteľnú dovolenku nielen pre náročných klientov, ale aj pre rodiny
s deťmi. Bazén dodáva rezidencii tú správnu dovolenkovú atmosféru.

Rezidencia sa nachádza takmer priamo na palmovej promenáde, patrí k najobľúbenejším apartmánom tohto letoviska. Hostia majú k dispozícii recepciu
s barom, slnečnú terasu, bazén (počas siesty zatvorený) a preliezky pre deti.

Poloha: takmer na pláži, približne 1,5 km od historického centra San Benedetto del
Tronto.
Ubytovanie: apartmány bilocal pre 2-4 osoby majú dvojlôžkovú spálňu, obývaciu miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, jedálenským a kuchynským kútom. Trilocaly pre 4-6 osôb
môžu byť mezonetové. Disponujú dvoma dvojlôžkovými spálňami, obývacou izbou s
rozkladacím dvojlôžkom, jedálenským a kuchynským kútom. Všetky apartmány sú vybavené klimatizáciou, TV, trezorom, sušičom na vlasy, balkónom alebo terasou, kuchynským
kútom (kuchynská linka, varič, riad, chladnička) a sociálnym zariadením (WC, sprcha).
V rezidencii je dostupné Wi-Fi pripojenie, výťah, recepcia, bar, bazén s ležadlami, preliezačky pre deti, požičovňa bicyklov a podzemná garáž. Bazén je podľa talianskych zvyklostí otvorený v presne stanovených časoch.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis za poplatok.

Poloha: 20 m od pláže, v centre.
Ubytovanie: všetky apartmány sú vybavené práčkou, umývačkou riadu, kuchynským kútom (kuchynská linka, rúra, riad, chladnička), TV, trezorom, sociálnym zariadením (WC,
sprcha), balkónom alebo terasou. Za poplatok Wi-Fi pripojenie a klimatizácia. Monolocaly
pre 2-3 osoby pozostávajú z jednej miestnosti, v ktorej sa nachádza kuchynský kút a dve
rozkladacie dvojlôžka. Bilocaly pre 4 osoby sú vybavené dvojlôžkovou spálňou a obývacou miestnosťou s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Trilocaly pre 5 osôb
majú dvojlôžkovú a jednolôžkovú izbu, obývaciu miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom
a kuchynským kútom. Trilocaly pre 6 osôb majú dve dvojlôžkové spálne a obývaciu miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom a kuchynským kútom. Niektoré typy trilocalov majú dve
kúpeľne. Luxusné suity sa pýšia panoramatickou terasou s jacuzzi.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis za poplatok.
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od

PALAZZINA AZZURRA

HOTEL MOCAMBO

TALIANSKO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

TALIANSKO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

360 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
NÁŠ
TIP

WI-FI
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
ZA DOPLATOK

BAZÉN

Útulný apartmánový dom nachádzajúci sa neďaleko pláže v tichšom prostredí je vďaka svojej polohe a vybaveniu vhodný pre všetky vekové kategórie ako aj pre rodiny s deťmi. Po príjemných chvíľach strávených na pláži je
bazén obkolesený palmami ideálnou voľbou.
Poloha: 150 m od piesočnatej pláže a 200 m od obchodov, reštaurácií a barov.
Ubytovanie: apartmány typu bilocal pre 2-4 osoby majú dvojlôžkovú spálňu s manželskou posteľou, obývaciu miestnosť s rozkladacím dvojlôžkom, jedálenským a kuchynským
kútom, priestranným balkónom a sociálnym zariadením (WC, sprcha). Všetky apartmány
sú vybavené Wi-Fi pripojením (zdarma), klimatizáciou (za poplatok), trezorom, TV a práčkou. Kuchynské kúty sú vybavené varičom, riadom a chladničkou. V rezidencii je k dispozícii výťah, oplotené bezplatné parkovisko, bazén pre dospelých, detský bazén a ležadlá
so slnečníkmi. Bazén je podľa talianskych zvyklostí otvorený v presne stanovených časoch.
Stravovanie: bez stravy.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, plážový servis za poplatok, požičovne
bicyklov, športoviská (futbalové a basketbalové ihriská) za poplatok.
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340 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

NÁŠ
TIP

VÝBORNÁ
POLOHA

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PARKOVANIE
ZDARMA

Obľúbený hotel nachádzajúci sa takmer priamo na palmovej promenáde
neďaleko barov a obchodíkov. Svojimi službami spríjemní dovolenku aj náročnejším klientom.
Poloha: 30 m od pláže, neďaleko menšieho centra.
Hotel: recepcia, hala, klimatizovaná reštaurácia, bazén s vírivkou, výťah, privátne parkovisko (zdarma), denný animačný program pre všetky vekové kategórie (9.6. – 14.9.),
fitnescentrum, bicykle, herňa, posilňovňa, detský kútik. Bazén je podľa talianskych zvyklostí otvorený v presne stanovených časoch.
Izby: romanticky zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky. Všetky izby
majú vlastné sociálne zariadenie (WC, sprcha), sušič na vlasy, minichladničku, SAT TV, trezor, Wi-Fi pripojenie (zdarma), klimatizáciu (v cene), balkón s bočným výhľadom na more.
Stravovanie: polpenzia – raňajky rozšírené kontinentálne formou bufetu,obedy (v prípade plnej penzie) a večere servírované s možnosťou výberu z troch jedál (mäso, ryby),
šalátový bufet, zákusok, nápoje (voda a minerálna voda) k jedlám.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, preliezačky pre deti, plážový servis je
zahrnutý v cene pobytu.

HOTEL SOLARIUM

HOTEL SAN REMO

TALIANSKO – SAN BENEDETTO DEL TRONTO

TALIANSKO – MARTINSICURO - VILLA ROSA
NOVINKA

od

390 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

od
PRI
PLÁŽI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PARKOVANIE
ZDARMA

WI-FI
ZDARMA

Moderne vybavený hotel očarí nielen svojou výnimočnou polohou priamo
na promenáde a takmer priamo na pláži, ale aj svojimi službami a vybavením. Súkromnú pláž pred hotelom ocenia všetky vekové kategórie ako aj
rodiny s deťmi.
Poloha: hotel od pláže delí len pobrežná komunikácia a promenáda.
Hotel: recepcia, hala, klimatizovaná reštaurácia, bar, privátne parkovisko (v cene, 150 m
od hotela), TV miestnosť, výťah, bicykle, posilňovňa, animačný program (1.6. – 15.9.).
Izby: moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek.
Všetky izby majú vlastné sociálne zariadenie (WC, sprcha), sušič na vlasy, minichladničku,
SAT TV, trezor, Wi-Fi pripojenie (zdarma), klimatizáciu (v cene), balkón.
Stravovanie: polpenzia - bohaté raňajky formou bufetu, obedy (v prípade plnej penzie)
a večere servírované s možnosťou výberu zo štyroch druhov jedál (ryby sa podávajú každý deň), nápoje (víno a minerálna voda) k jedlám v neobmedzenom množstve.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, preliezačky pre deti, plážový servis je
zahrnutý v cene pobytu.

390 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

PRI
PLÁŽI

LIGHT
ALL INCLUSIVE

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

PARKOVANIE
ZDARMA

Hotel svojou polohou, vybavením a výbornou stravou poteší nielen milovníkov dobrého jedla, ale aj rodiny s deťmi, či klientov túžiacich po oddychu.
Poloha: približne 30 m od pláže a 4 km od rušného strediska Alba Adriatica.
Hotel: recepcia, reštaurácia, výťah, bar, parkovisko, záhrada, požičovňa bicyklov, Wi-Fi
pripojenie.
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek. Izby sú vybavené TV, klimatizáciou,
vlastným sociálnym zariadením (WC, sprcha), sušičom na vlasy, trezorom, balkónom
alebo terasou. Izby typu Classic a Mare sú v hlavnej budove, izby Easy v depandansoch,
30 m od hlavnej budovy. Izby typu Mare majú priamy výhľad na more, plážové osušky
a chladničku s minibarom.
Stravovanie: light all inclusive. Raňajky formou švédskych stolov, teplé nápoje a nealko. Obedy a večere, predjedlá a zeleninové šaláty formou švédskych stolov, hlavné jedlo
servírované, výber z dvoch menu, dezert. Počas obedov a večere je možné konzumovať
víno, vodu, pivo a nealko. Nealko nápoje sú k dispozícii v bare od 11.30 do 23.00. Hotel
organizuje gastronomické večery.
Pláž: piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora, detské ihrisko, plážový servis v cene.
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KALÁBRIA
Jadranské more
Rím

Taliansko

Neapol
Pompeje
Maratea
Tyrrhenské more
BRIATICO
Tropea
NICOTERA MARINA
Taormina
Sicília

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Sicília – je známa stále aktívnou sopkou Etna a mestom
Taormina, ktoré je jedno z najkrajších a najnavštevovanejších nielen pre jej historické pamiatky, ale aj pre nádherné
námestia plné kaviarní a obchodíkov so suvenírmi.
Liparské ostrovy – výlet na 3 nádherné sopečné ostrovy
Lipari, Vulcano a Stromboli.
Nočné Stromboli – lodný výlet na ostrov Stromboli, ktorý
je známy svojim stále činným vulkánom, prehliadka mesta.
Tropea – prehliadka mestečka Tropea, ktoré očarí každého
návštevníka.
Kristo di Maratea – približne 22 m vysoká socha KRISTO DI
MARATEA, podobná soche v Rio de Janeiro.
Akvapark – v stredisku Praia a Mare sa nachádza jeden
z najväčších akvaparkov v južnom Taliansku.
Pozn.: vzhľadom na veľkosť územia Kalábrie nie je možné
v niektorých strediskách ponúkať všetky uvedené výlety.
Bližšie informácie vám poskytneme pred odchodom na dovolenku, alebo vám poradíme pri kúpe vašej dovolenky.

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY V KALÁBRII
Mesiac
Vzduch
Voda

V
27
22

VI
28
23

VII
30
25

VIII
30
26

IX
28
24

X
26
22

KALÁBRIA
Na konci zálivu Polikastro a úpätí Apeninského horského pásma sa nachádza pobrežie slnečnej Kalábrie. Medzi
zeleňou prírodného parku Pollino a modrými vodami
Tyrrhenského mora sa tiahnu nádherné brehy Kalábrie.
Množstvo viníc, citrusové háje a prekrásne pláže s priezračnou morskou vodou vytvárajú z tejto oblasti jedno
z najmalebnejších miest na talianskom pobreží. Kalábriu si
zamilujú všetci, ktorí majú radi prekrásnu prírodu, život plný
tradícií a usmievavých a pohostinných ľudí. Pobyty s leteckou dopravou sú realizované s odletom z Bratislavy a Košíc
do Lamezia Terme. Let trvá približne 2 hodiny.
BRIATICO
Letovisko Briatico leží na pobreží nazývanom Costa degli
Dei, v lokalite Capo Vaticano. Až doteraz sa dochovali dve
z piatich veží stredovekého hradu na pobreží. V mestečku
Briatico sa nachádza množstvo obchodíkov, reštaurácií, kaviarní. Z Briatica nie je ďaleko ani do historického mestečka Pizzo, obľúbenej Tropey, alebo do mestečka Zambrone.
Transfer z letiska trvá približne 1 hod. 30 min.
NICOTERA MARINA
Južne od mesta Tropea je krásna prírodná oblasť s piesočnatými plážami s jemným pieskom, krásnym krištáľovo
čistým morom a pôvabnými útesmi. Táto oblasť Kalábrie je
preslávená aj tradičnou kalábrijskou cibuľou neštandardnej
cyklámenovej farby. Letisko v Lamezia Terme je vzdialené asi
80 km.
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NICOTERA BEACH
TALIANSKO – NICOTERA MARINA

od

485 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

KVALITNÉ
UBYTOVANIE

PRI
PLÁŽI

DETI
ZDARMA

NÁŠ
TIP

KLIMATIZÁCIA
V CENE

ALL
INCLUSIVE

WI-FI
ZA DOPLATOK

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

Hotelový komplex Nicotera Beach leží priamo pri pláži Tyrrhenského mora v starostlivo udržiavanej záhrade plnej exotických pomarančovníkov a zelených pínií,
asi 5 km od dedinky Nicotera Marina. Pri dobrej viditeľnosti vidno neďaleké Liparské ostrovy, či magickú Sicíliu. Služby tohto prázdninového strediska, množstvo
animačných programov a jeho poloha predurčuje k prežitiu krásnej dovolenky vhodnej pre všetky vekové kategórie ako aj pre rodiny s deťmi.
Poloha: priamo pri piesočnatej pláži, 5 km od Nicotera
Marina, od mestečka Gioa Tauro 10 km, 30 km od nádherného mesta Tropea a 80 km od letiska v Lamezia Terme.
Hotel: ubytovanie je v niekoľkých samostatných budovách,
v komplexe sa nachádza vstupná hala s recepciou, 2 reštaurácie, hlavná a druhá reštaurácia na terase s grilom, bar
pri bazéne, bazénový komplex pre deti a dospelých (slnečníky
a ležadlá zdarma), amfiteáter, detský klub a junior klub, detské ihrisko, celodenné animácie a miniklub aj v slovenskom
jazyku, biberoneria (stravovací servis pre deti do 2 rokov - povinný príplatok na mieste), hotelový obchodík, tenisové kurty,
futbal, stolný tenis, volejbal. Wi-Fi za poplatok na recepcii.

Izby: štandardné klimatizované izby pre 2 - 3 osoby (dvojlôžkové s 1 prístelkou ale s možnosťou ubytovať aj 2. dieťa
do 7 rokov bez lôžka), resp. priestranné rodinné izby pre 2
- 4 osoby (2 prepojené miestnosti - spálňa s dvomi lôžkami
a miestnosť s dvomi prístelkami, spoločné soc. zariadenie),
TV, trezor, minichladnička, sociálne zariadenie (sprcha, WC
a sušič na vlasy), balkón alebo terasa.
Stravovanie: formou all inclusive, raňajky, obedy a večere
formou bohatých bufetových stolov. Počas obedov a večerí
víno, pivo, voda a čapované nealkoholické nápoje. Večere
možné aj v reštaurácii na terase: cestoviny, pizza, grilované ryby, morské plody (nutná rezervácia vopred). V čase

od 8.00 do 24.00 hod. podávané nealkoholické nápoje,
voda, čaj, káva, pivo, víno, miestne alkoholické nápoje.
Ľahšie občerstvenie počas dňa, koláčiky a podobne sa podávajú vo vyhradených hodinách. „Biberoneria“ stravovací
servis pre deti do 2 rokov - povinný príplatok na mieste.
Pláž: široká piesočnatá pláž so slnečníkmi a ležadlami zdarma. Na pláži široká ponuka vodných športov za poplatok.
SUN & FUN klub - slovensky hovoriaci animátori v spolupráci s hotelovými animátormi pripravili pre Vás denné i večerné aktivity.
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GREEN GARDEN HOTEL
TALIANSKO – BRIATICO

od

439 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

15
DOBRÁ
CENA

ALL INCLUSIVE
BAR NA PLÁŽI

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

DETI DO 15 ROKOV
ZDARMA

KLIMATIZÁCIA
V CENE

NÁŠ
TIP

ANIMÁCIE

TENIS

Rozľahlý komplex sa nachádza na Tyrrhenskom pobreží, v prekrásnom zálive v blízkosti mestečka Briatico. Je obklopený nádhernou stredomorskou zeleňou
s rôznymi druhmi paliem. Ubytovanie je vhodné pre všetky vekové kategórie ako aj rodiny s deťmi.
Poloha: komplex sa nachádza 100 metrov od súkromnej
pláže, asi 17 kilometrov od nádherného historického mestečka Tropea a asi 45 kilometrov od letiska Lamezia Terme.
Hotel: hotelové pavilóny od pláže oddeľuje iba pobrežná
komunikácia. V komplexe sa nachádza bazén, bar, reštaurácia s výhľadom na more, recepcia, parkovisko, tenisový
kurt, diskotéka, detský klub. V amfiteátri sa konajú animačné programy v talianskom jazyku.
Izby: dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek majú
sociálne zariadenie, TV, klimatizáciu, trezor, minichladničku,
sušič na vlasy, terasu alebo balkón.
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Stravovanie hotelová časť: hotelová časť - all inclusive raňajky, obedy a večere formou bufetu. Počas obeda a večere voda, červené a biele víno, čapované pivo, nealkoholické
čapované nápoje. Bar na pláži k dispozícii v čase 9.00 - 18.30
hod. (len nealkoholické nápoje) a centrálny bar v čase 9.00
- 22.00 hod. (káva, čaj, nealkoholické čapované nápoje,
čapované pivo, červené a biele víno, prosecco, ľadové drte,
jednoduché občerstvenie). Alkoholické nápoje len v centrálnom bare - Limoncello, Amaro Kroton, Vermouth Bianco
a Rosso, alkoholický a nealkoholický nápoj Green Garden.

Pláž: z jemného piesku a malých kamienkov s pozvoľným
vstupom do mora, plážový servis v cene, bar na pláži.
Na pláži ponuka vodných športov za poplatok.

Dovolenkujte
v spoločnosti praktických
služieb

Využite moderné bankovanie a poistenie kdekoľvek na svete.
Zistite, ako moderne cestovať na www.modernecestovanie.sk
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SARDÍNIA

Chorvátsko
Bosna
a Hercegovina

Korzika

Vezuv
Pompeje
Neapol
Salerno
Capri
Paestrum
Sorrento Agropoli

Olbia

Sardínia

CALA GONONE

Cagliari

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Najkrajšie pláže Sardínie – lodný výlet s prehliadkou najznámejších morských jaskýň Blue Marina,
Catedrale, Azzura, Fiordo, Cormorani a návšteva
známych pláží Sisine a Cala Luna s prestávkou
na kúpanie.
Barbagia a Orgosolo – výlet do mestečka Orgosolo,
známeho ako stredisko banditov na ostrove, jeho
história je tu zachytená vo farebných maľbách priamo na domoch a obchodoch. Výlet je spojený s prehliadkou sardínskeho folklóru.
Ostrov Korzika – Bonifacio: plavba loďou cez Bo
nifácky prieliv (chránená morská rezervácia) do
mestečka Bonifacio. Prehliadka starej časti mesta
s výhľadom na južné pobrežie Korziky, severné pobrežie Sardínie a súostrovie La Maddalena.
Súostrovie La Maddalena – výlet na súostrovie
s krásnou neporušenou prírodou a nádherným tyr
kysovým morom, oblasť sa zvykne nazývať aj „stredomorský Karibik”. Je to jedno z najkrajších miest
Stredomoria.

Španielsko

PRIEMERNÉ DENNÉ TEPLOTY NA SARDÍNII
Mesiac
Vzduch
Voda

V
26
22

VI
27
23

VII
29
25

VIII
29
25

IX
26
23

X
25
22

hlavné mesto: Cagliari
počet obyvateľov: 1,6 mil
rozloha: 24 090 km2
časový posun: rovnaké časové pásmo
doba letu: cca 1 hodina 45 minút
mena: euro
úradný jazyk: taliansky, sardínsky
Druhý najväčší ostrov Stredozemného mora patriaci
Taliansku sa nachádza vedľa Apeninského polostrova južne od Korziky. Uprostred Tyrrhenského mora ukrýva tento
zelený ostrov množstvo prírodných aj kultúrnych pokladov
od nedotknutých divokých pláží, okúzľujúcich mestečiek
a tradičných horských dediniek až po tajomné nuraghy
– okrúhle kamenné veže pochádzajúce z doby kamennej
a bronzovej. Datované sú až do roku 1 700 pred naším letopočtom a dokazujú, že Sardínia patrí k najstaršie osídleným
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miestam v Európe. V minulosti bola Sardínia prevažne poľnohospodárskou krajinou, k čomu ju predurčovali výborné
klimatické podmienky a hornatý povrch. Doteraz sa na horských lúkach a pastvinách pasú stáda oviec a kôz, ktoré
dotvárajú typický obraz vnútrozemia. Typická je aj pohostinnosť domácich obyvateľov, ktorí doteraz vo vnútrozemských
horských dedinkách žijú podľa starých tradícií a zvykov.
Kontrastom k nim sú moderné mestá ako hlavné mesto
Cagliari, Alghero alebo jedno z najvychytenejších svetových stredísk Porto Cervo, ktoré je každoročne vyhľadávané množstvom svetových celebrít ako napríklad Madona,
Beckhamovci, Al Pacino, Abramovič a mnoho ďalších.

tu striedajú s piesočnatými dunami a plážami lemovanými
borovicovými lesmi a bujnou stredomorskou vegetáciou.
Vďaka priezračnému a krištáľovo čistému moru hrajúcemu
všetkými odtieňmi modrej, zelenej, azúrovej a smaragdovej
farby, je Sardínia právom nazývaná aj ako Karibik Európy.
Letecké zájazdy sú realizované s odletom z Bratislavy
do Olbie, let trvá približne 1 hodinu 45 minút.

CALA GONONE
Malé prímorské mestečko ležiace vo východnej časti ostrova
Sardínia v zálive Orosei. Nachádza sa tu niekoľko obchodíkov,
reštaurácií, pizzerií, kaviarní. V stredisku je malý prístav, odkiaľ sa dajú podnikať lodné výlety do okolia. Oblasť je známa
Hoci Sardínia patrí medzi ostrovy najmenej poznačené svojimi jedinečnými plážami s bielym alebo ružovým pieskom
turizmom a civilizáciou, pobrežné mestečká a turistické a priezračným tyrkysovo modrým morom. Transfer z letiska
komplexy sú výborne vybavené a návštevníkom poskytujú trvá približne 1 hod. 30 min.
maximálny komfort. Divoké skalnaté pobrežia a útesy sa

PALMASERA VILLAGE
TALIANSKO – CALA GONONE

od

572 €

VIAC INFO K CENÁM
NA WEBE,
ALEBO U PREDAJCU

ALL
INCLUSIVE

PRI
PLÁŽI

ANIMÁCIE

OBĽÚBENÁ
PLÁŽ

PLÁŽOVÝ SERVIS
V CENE

KLUBOVÉ
SLUŽBY

PRE RODINY
S DEŤMI

DIEŤA
ZDARMA

Známy hotelový rezort Palmasera Village obklopený peknou upravenou záhradou sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži s ružovým pieskom a tyrkysovo
priezračnou vodou v zálive Orosei. Poskytuje pohodlie, kvalitné služby a pestrý animačný program. Je vhodný predovšetkým pre rodiny s deťmi. Uspokojí aj
náročnejšiu klientelu.
Poloha: priamo pri hotelovej pláži s magickým výhľadom
na pohorie v blízkosti jednej z najkrajších pláží Sardínie,
Cala Luna. Do mestečka Cala Gonone s malebným prístavom, nákupnými a zábavnými možnosťami sa dostanete
krátkou pešou prechádzkou po plážovej promenáde priamo
od hotela. Vzdialenosť od letiska je približne 100 km.
Hotel: vstupná hala s recepciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, hlavná hotelová reštaurácia, reštaurácia
„I Ginepri“ so špecialitami z grilu, bar pri bazéne, bar na terase (za poplatok), veľký hotelový bazén so slanou vodou
(ležadlá a slnečníky zdarma), detské ihrisko, detský bazén,

obchod, amfiteáter, požičovňa áut, tenisové kurty, plážový volejbal, detský klub aj v slovenskom jazyku. V rezorte
premáva plážový minibus. SUN & FUN klub – bohatý animačný program v júli a auguste so slovenskými animátormi
pre deti aj pre dospelých.

Stravovanie: all inclusive – raňajky, obedy, večere formou
bufetu, ľahšie občerstvenie (16.00 - 18.00), miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj, pivo, biele
a červené víno, vodka, rum, gin, whisky, limoncello) v čase
od 10.00 do 23.00 hod. (2x počas dňa 45 min. prestávka).

Izby: štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 1 alebo
2 prísteliek sú vybavené klimatizáciou, SAT TV, telefónom,
minibarom, trezorom. Každá izba má vlastnú kúpeľňu
so sprchou a s WC, sušič na vlasy, balkón alebo terasu s posedením. Izby sa nachádzajú v hlavnej budove alebo v hotelových vilkách.

Pláž: veľmi pekná piesočnatá hotelová pláž premiešaná
s drobnými kamienkami s ružovým sfarbením, slnečníky,
ležadlá a plážové kreslá zdarma, plážové osušky (za poplatok). Centrum vodných športov (za poplatok).
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