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Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu trasy a dobu jízdy  
v závislosti na nástupních místech v ČR a v zahraničí, aktuální tranzitních 
zemích, popř. jiných nepředvídatelných událostech (např. technická  
závada). Odjezdy autokarů jsou vždy v pátek odpoledne (do jižní Itálie 
-dopoledne),  příjezd do pobytového místa v sobotu dopoledne. 

Cesta probíhá nonstop s  hygienickými přestávkami. Odjezd z  poby-
tového místa je v  sobotu večer (někdy odpoledne), příjezd do ČR je  
v  neděli dopoledne. Následuje rozvoz do  nástupních míst. Svozy  
ze vzdálenějších míst od hlavní trasy autobusu jsou, v  některých  
případech, za příplatek: 150 - 500,-Kč /osobu 

Vážení klienti,  
                       dámy a pánové,
úvodem bychom Vám chtěli podě-
kovat za důvěru, kterou jste nám 
projevili tím, že jste při výběru  
své dovolené využili služeb a nabídky 
naší cestovní kanceláře. Pro rok 2014 
jsme ve spolupráci s CK Andante,  
CK Golden City Tour, CK PETRA tour  
a A.Ša rozšířili nabídku pobytů o  
nové kapacity v Itálii i a v Chorvatsku.  

Pokud máte o své dovolené jinou 
představu, Nemáte čas hledat  
na internetu, můžeme Vám připravit  
„dovolenou na míru“ s komplet-
ním zajištěním všech služeb, tj.  
ubytování se stravou i bez stravy,  
leteckou nebo jinou dopravou, 
trajekty, apod.

Šťastnou ruku při výběru Vaší dovo-
lené a množství nevšedních zážitků 
Vám přeje  

kolektiv Vaší cestovní kanceláře  
HANSEATIC CK HAD
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Důležité informace 
 
asistenční služby - osoba hovořící česky nebo slovensky ubytovává 
a je k dispozici  v kanceláři ve vypsaných úředních hodinách. V naléhavých  
případech, mimo úřední hodiny, komunikuje pomocí SMS zpráv.
Delegát - osoba hovořící česky nebo slovensky ubytovává a je k dis-
pozici v kanceláři ve vypsaných úředních hodinách. Pomáhá tlumočit v 
naléhavých situacích (nemoc, úraz, nehoda aj.). Mimo úřední hodiny je 
k zastižení na telefonu dle Cestovních pokynů.  
Katalogové ceny pobytů - byly kalkulovány na základě kurzu 
EURA u ČNB ze dne 30.10.2013. V případě, že by se kurz české 
měny výrazně zvýšil, bude CK nucena upravit ceníky na základě 
aktuálního kurzu. Při zvýšení nad 10% ceny zájezdu může zákazník 
od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení uhrazené částky bez 
STORNO poplatku. 

autobusová Doprava
Doprava z celé ČR do jednotlivých destinací je zajišťována  
kvalitními zájezdovými autokary (klimatizace, video, café bar, WC) 
našimi smluvními partnery: dopravní společnost CZAD Praha s.r.o.  
a Cestovní kanceláře: ANDANTE, BENA TOUR,FEDE, 
GOLDEN CITY TOUR,JANETA,101CK ZEMEK, KO-TOUR.

S vámi od A do Z

Ať už se chystáte
do hor či k moři,
nezapomeňte na
cestovní pojištění.

Allianz cestovní pojištění s neomezeným 
krytím léčebných výloh v zahraničí.
Smlouvu můžete uzavřít přímo v naší kanceláři.

S mobilní aplikací Allianz na cesty můžete 
získat přístup k užitečným radám a asistenci, 
kdekoliv se budete nacházet.

Pokud máte QR čtečku 
ve Vašem mobilu, můžete si 
aplikaci jednoduše stáhnout 
sejmutím QR kódu 

jinak přes

S vámi od A do Z

Ať už se chystáte
do hor či k moři,
nezapomeňte na
cestovní pojištění.

Allianz cestovní pojištění s neomezeným 
krytím léčebných výloh v zahraničí.
Smlouvu můžete uzavřít přímo v naší kanceláři.

S mobilní aplikací Allianz na cesty můžete 
získat přístup k užitečným radám a asistenci, 
kdekoliv se budete nacházet.

Pokud máte QR čtečku 
ve Vašem mobilu, můžete si 
aplikaci jednoduše stáhnout 
sejmutím QR kódu 

jinak přes

Ceny uvedené v katalogu neobsahují cestovní zdravotní 
pojištění. Toto Vám jako obchodní zástupci ALLIANZ 

pojišťovny můžeme sjednat u nás v CK  

Vážení klienti,
dámy a pánové,

úvodem bychom Vám chtěli 
poděkovat za důvěru, kterou jste 
nám projevili tím, že jste při výbě-
ru své dovolené využili služeb a 
nabídky naší cestovní kanceláře.  
Pro rok 2015 jsme ve spoluprá-
ci s CK Andante, CK Golden City 
Tour, CK PETRA tour a A.Ša 
rozšířili nabídku pobytů o nové 
kapacity v Itálii i a v Chorvatsku.  
 
Pokud máte o své dovolené jinou 
představu, Nemáte čas hledat na 
internetu, můžeme Vám připravit 
„dovolenou na míru“ s kompletním 
zajištěním všech služeb, tj. ubytování 
se stravou i bez stravy, leteckou 
nebo jinou dopravou, trajekty, apod.  
 
Šťastnou ruku při výběru Vaší dovo-
lené a množství nevšedních zážitků 
Vám přeje 

kolektiv Vaší cestovní kanceláře
HANSEATIC CK HAD
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DŮLEŽITÉ INFORMACE

ASISTENČNÍ SLUŽBY - osoba hovořící česky nebo slovensky ubytovává a je 
k dispozici v kanceláři ve vypsaných úředních hodinách. V naléhavých přípa-
dech, mimo úřední hodiny, komunikuje pomocí SMS zpráv. 

INFORMACE - Místní, různě vysoká, pobytová taxa není zahrnuta v ceně.

Vzhledem k značně rozšířené nabídce bytů v sezoně 2015, nelze u všech 
garantovat požadavek orientace bytu, výšku patra, nebo konkrétního číslo.

KATALOGOVÉ CENY POBYTŮ - byly kalkulovány na základě kurzu EURA 
u  ČNB ze dne 30. 10. 2014. V případě, že by se kurz české měny výrazně 
zvýšil, bude CK nucena upravit ceníky na základě aktuálního kurzu. Při 
zvýšení nad 10% ceny zájezdu může zákazník od smlouvy odstoupit a poža-
dovat vrácení uhrazené částky bez STORNO poplatku.

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu trasy a dobu jízdy v závislosti 
na nástupních místech v ČR a v zahraničí, aktuální tranzitních zemích, popř. 
jiných nepředvídatelných událostech (např. technická závada). Odjezdy au-
tokarů jsou vždy v pátek odpoledne (do jižní Itálie dopoledne), příjezd do 
pobytového místa v sobotu dopoledne.

Cesta probíhá nonstop s hygienickými přestávkami. Odjezd z pobytového 
místa je v sobotu večer (někdy odpoledne), příjezd do ČR je v neděli do-
poledne. Následuje rozvoz do nástupních míst. Svozy ze vzdálenějších míst 
od hlavní trasy autobusu jsou, v některých případech, za příplatek: 150 - 500 
Kč na osobu.



Moderní, apart. dům se nachází přímo u pláže, za pobřežní promenádou. Vstup 
do moře je pozvolný, ideální i pro malé děti. Komplex se skládá ze dvou propo-
jených, za sebou stojících budov.  K dispozici je zahrada s bazénem se sladkou 
vodou pro dospělé, malý bazén pro děti, sprchy, lehátka na opalování, 2 grily 
s posezením, půjčovna jízdních kol (80,- HRK/den), podzemní parkoviště pro 
auta. Je možné se připojit zdarma k Wi – fi síťi na společné terase. Do centra 
Vodice vede pobřežní cca 2 km dlouhá promenáda. 
trilo  c/ 4-6  pro 4 - 6 osob, 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozklá-
dacím lůžkem pro 2 osoby, klimatizace, TV/SAT, kuchyňka (mikrovlnka, 
chladnička s mrazákem), koupelna se sprchovým koutem, WC, balkón s po-
sezením. Většina apart. má boční výhled na moře (výhled moře za příplatek). 
cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování, pobytovou taxu, spotřebu vody  
a energie, ložní prádlo,ručníky,služby delegáta.
cena nezahrnuje: dopravu, cestovní zdravotní pojištění
Doprava: vlastní,nebo autobusem 2 300,-Kč/osobu
fakultativní příplatky: přímý výhled moře 1 500 Kč/apt/týden,  
klimatizace 7 €/den-úhrada na místě

Hotelový komplex IMPERIAL * * * *
Depandance flora-maDera * * *

Srima - apartmány DalmaciJa * * *

Dítě do 3 let ZDarma  
Depandanci tvoří dva pavilony obklopené borovicovým hájkem ve  vzdá-
lenosti 60 m od pláže. Budovy jsou čtyřpatrové s výtahem a s vlastní recep-
cí.  V areálu hotelu je bazén s mořskou vodou, minigolf, dětské hřiště, dráha 
na bowling, stolní tenis, tenisové kurty, beach-volejbalové a basketbalové 
hřiště, tobogán, bistra.Večer na terase hudba k poslechu a tanci. Vzdálenost 
hotelu od centra Vodic je procházkou podél moře cca 15 minut.
ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,  jsou moderně 
nově vybavené, TV/SAT, telefon, sprcha (ručníky, osuška), WC, balkón  
se zahradním posezením.
stravování: v klimatizovaných hotelových restauracích. Polopenze  
(snídaně a večeře) formou bohatého švédského stolu.
cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, 
denní úklid a výměnu ručníků
fakultativní příplatky: parkoviště: auto 2-4 €/den dle sezony

cHorvatsKo - voDice 

Malebné rybářské městečko v mělkém zálivu s přístavem ja-
chet, obklopené vinicemi a borovými háji je nejznámějším, v 
sezóně rušným, letoviskem od Šibeniku vzdálené 12 km. Své 
jméno si získalo podle četných pramenů pitné vody v místě 
a v jeho bezprostředním okolí. Ve vodickém zálivu je přístav 
jachet a můžete si zde pronajmout různé typy lodí.

Období 1503-1705 1705-0706 0706-2806 2806-1207 1207-1608
 0410-0111 1209-0410 3008-1209 1608-3008

dospělý 6400 6800 7200 7600 7900
dítě 3-11 přis. 3200 3600 4200 4500 4700
dítě 3-11 lůžko 4900 5400 5800 6000 6200

Období 1406-2106 2106-2806 2806-3008
 0609-2009 3008-0609

osoba v 1/4 3890 4290 4690
1.přistýlka 1990 1990 1990
2.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA
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Období 1403-1505 1605-0506 0606-2606 2706-0307 0407-2108

1/2 SWCB 0310-3010 2609-0210 1209-2509 2208-1109

dospělý 6600 7700 7890 7990 8590

dítě 6-11 přis. 3300 3850 3945 3995 4295

dítě 6-11 lůžko 5280 6160 6310 6390 6870

Období 1306-2006 2006-2706 2706-2906

0509-1209 2908-0509

osoba v 1/4 3990 4390 4890

1.přistýlka 1990 1990 1990

2.přistýlka ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Depandanci tvoří dva pavilony obklopené borovicovým hájkem ve vzdále-
nosti 60 m od pláže. Budovy jsou čtyřpatrové s výtahem a s vlastní recep-
cí. V areálu hotelu je bazén s mořskou vodou, minigolf, dětské hřiště, dráha 
na bowling, stolní tenis, tenisové kurty, beach-volejbalové a basketbalové 
hřiště, tobogán, bistra. Večer na terase hudba k poslechu a tanci. Vzdálenost 
hotelu od centra Vodic je procházkou podél moře cca 15 minut.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, jsou moderně nově vy-
bavené, TV/SAT, telefon, sprcha (ručníky, osuška), WC, balkón se zahradním 
posezením.

Stravování: v klimatizovaných hotelových restauracích. Polopenze (snídaně 
a večeře) formou bohatého švédského stolu.

Cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování, 7x polopenzi, pobytovou taxu, denní 
úklid a výměnu ručníků

Doprava: vlastní, autobusem 2 490,- Kč/os

Parkoviště: auto 6 €/den, úhrada na místě

Dítě do 6 let ZDARMA

Moderní, apart. dům se nachází přímo u pláže, za pobřežní promenádou. Vst-
up do moře je pozvolný, ideální i pro malé děti. Komplex se skládá ze dvou 
propojených, za sebou stojících budov. K dispozici je zahrada s bazénem se 
sladkou vodou pro dospělé, malý bazén pro děti, sprchy, lehátka na opalování, 
2 grily s posezením, půjčovna jízdních kol (80,- HRK/den), podzemní parkov-
iště pro auta. Je možné se připojit zdarma k Wi – fi síťi na společné terase. Do 
centra Vodice vede pobřežní cca 2 km dlouhá promenáda.

Trilo C/ 4-6 pro 4 - 6 osob, 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozklá-
dacím lůžkem pro 2 osoby, klimatizace, TV/SAT, kuchyňka (mikrovlnka, chlad-
nička s mrazákem), koupelna se sprchovým koutem, WC, balkón s posezením. 
Většina apart. má boční výhled na moře (výhled moře za příplatek).

Cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování, pobytovou taxu, spotřebu vody a en-
ergie, ložní prádlo, ručníky, služby delegáta.

Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní zdravotní pojištění

Doprava: vlastní, nebo autobusem 2 400,-Kč/osobu

Fakultativní příplatky: přímý výhled moře 1 500 Kč/apt/týden, klimatizace 
7 €/den - úhrada na místě, strava: polopenze 2 800 Kč/dospělý, dítě do 12 let 
1 800 Kč, večeře 1 800 Kč/dospělý, dítě do 12 let 1 100 Kč



Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti překrásné oblázkové 
pláže, lemované borovicovými háji, na konci vyhlášené pro-
menády s četnými obchůdky se suvenýry, restauracemi, bary a 
kavárnami. Centrum města je vzdáleno asi 5 minut chůze. Hote-
lovým hostům je k dispozici restaurace, aperitiv bar, restaurace 
á la carte, kafé bar, pizzerie, kongresový sál, obchod se suvený-
ry, hotelová recepce, výtah. 

ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním 
sociálním zařízením, ledničkou a balkonem. 
stravování: all inclusive – snídaně, obědy i večeře formou 
bufetu, nápoje během jídla, 10:00 – 23:00 hod. nabídka míst-
ních alkoholických nápojů, víno, točené pivo, limonády, 16:00 
– 17:00 hod. lehká svačina, káva, čaj
sport a zábava: tenisové kurty, nabídka vodních sportů, po-
tápěčské centrum Poseidon, v  blízkosti hřiště na minifotbal, 
volejbal či minigolf.  V nedalekém centru letoviska se požádají 
kulturní akce, diskotéky a taneční večery.
cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, poby-
tovou taxu, služby delegáta, pojištění proti úpadku CK.
cena nezahrnuje: dopravu, vlastní, nebo autobusem 2400,- Kč/
osobu, cest.pojištění. 
příplatky: výhled moře 1000,-Kč/pokoj/týden
Jednolůžkový pokoj NELZE.  
Parkování v hotelových garážích 2€/den úhrada na místě 
   

 

Hotel HrvatsKa * * 

4

bašKa voDa 
 
leží v srdci Dalmácie cca 40 km jižně od splitu. Z původně rybářské 
vesničky se stala baška voda turisticky nejatraktivnější destinace 
chorvatska. vyznačuje se krásnými plážemi, tvořenými jemnými bílými 
oblázky, azurově modrým mořem a hustým borovicovým porostem, 
nad kterým se zvedá horský masiv biokovo. příjemnou procházkou
lze dojít do nedaleké brely.

Období 1406-2106 2106-2806 2806-3008

0609-1309 3008-0609

dospělý 8990 9990 10990
dos.3.lůžko 7490 8990 9490
dítě2-14 přis. 4590 5490 5990
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Období 2006-2706 2706-2908 0509-1209

so-so 2908-0509

dospělý 10990 11990 9990

dos. 3. lůžko 9990 10990 9990

dítě 2-14 přis. 4990 5990 3990

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti překrásné oblázkové 
pláže, lemované borovicovými háji, na konci vyhlášené promenády 
s četnými obchůdky se suvenýry, restauracemi, bary a kavárnami. 
Centrum města je vzdáleno asi 5 minut chůze. Hotelovým hostům 
je k dispozici restaurace, aperitiv bar, restaurace á la carte, kafé 
bar, pizzerie, kongresový sál, obchod se suvenýry, hotelová re-
cepce, výtah.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním 
sociálním zařízením, ledničkou a balkonem.

Stravování: all inclusive – snídaně, obědy i večeře formou bufetu, 
nápoje během jídla, 10:00 – 23:00 hod. nabídka místních alkohol-
ických nápojů, víno, točené pivo, limonády, 16:00 – 17:00 hod. le-
hká svačina, káva, čaj

Sport a zábava: tenisové kurty, nabídka vodních sportů, 
potápěčské centrum Poseidon, v blízkosti hřiště na minifotbal, 
volejbal či minigolf. V nedalekém centru letoviska se požádají kul-
turní akce, diskotéky a taneční večery.

Cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování s all inclusive, pobytovou 
taxu, služby delegáta, pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje: dopravu, vlastní, nebo autobusem 2400,- Kč/
osobu, cest. pojištění.

Příplatky: výhled moře 1000,-Kč/pokoj/týden

Doprava: vlastní,nebo autobusem 2 600,-Kč/osobu

Parkování v hotelových garážích 2€/den úhrada na místě

Jednolůžkový pokoj NELZE.



Komplex je tvořen hlavní budovou a samostatnými jednopat-
rovými pavilony, které jsou rozmístěny v lesoparku a od hlavní 
budovy jsou vzdáleny 50 m.  Hostům je k dispozici restaurace, 
restaurace á la carte, kavárna, terasa, TV místnost, obchod se 
suvenýry, samoobsluha. Trezor za poplatek na recepci. Středis-
ko zajišťuje bohatou animaci. Pláže jsou oblázkové s pozvolným 
vstupem do moře, vzdálené asi 50 m. 
 
ubytování: dvou a třílůžkové pokoje s balkonem na mořskou 
stranu. Všechny pokoje jsou  jednoduše vybaveny se starším ná-
bytkem.  Vhodné pro méně náročnou klientelu.
stravování: polopenze snídaně formou bufetu, večeře výběr  
z 3 menu se salátovým bufetem, v hotelové restauraci. K večeři 
2 dcl piva nebo vína, vody nebo minerálky.
sport: stolní tenis, plážový volejbal, animace pro děti, animace 
pro dospělé, hřiště pro míčové hry.
cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou 
taxu, poj.CK, služby delegáta
cena nezahrnuje: cestovní pojištění, dopravu-  vlastní, nebo 
autobusem 2 400 Kč / osoba.

 

Hotel alem * *, Depandance

bašKo polJe 
 
Malé letovisko se nachází pod horským 
masivem Biokovo a je spojeno  
2 km dlouhou pobřežní promenádou se 
známým letoviskem Baška Voda.

Období  
so-so

 3105-0706 0706-2106 2106-2806 2806-3008

0609-1309 3008-0609

dospělý 4690 5890 6290 6490
dos. 3. lůžko 4290 5290 5690 5990
dítě2-12 přis. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
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Komplex je tvořen hlavní budovou a samostatnými jednopat-
rovými pavilony, které jsou rozmístěny v lesoparku a od hlavní 
budovy jsou vzdáleny 50 m. Hostům je k dispozici restaurace, 
restaurace á la carte, kavárna, terasa, TV místnost, obchod se 
suvenýry, samoobsluha. Trezor za poplatek na recepci. Středisko 
zajišťuje bohatou animaci. Pláže jsou oblázkové s pozvolným 
vstupem do moře, vzdálené asi 50 m.

Ubytování: dvou a třílůžkové pokoje s balkonem na mořskou 
stranu. Všechny pokoje jsou jednoduše vybaveny se starším 
nábytkem. Vhodné pro méně náročnou klientelu.

Stravování: polopenze snídaně formou bufetu, večeře výběr z 
3 menu se salátovým bufetem, v hotelové restauraci. K večeři 2 
dcl piva nebo vína, vody nebo minerálky.

Sport: stolní tenis, plážový volejbal, animace pro děti, animace 
pro dospělé, hřiště pro míčové hry.

Cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou 
taxu, poj. CK, služby delegáta

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, dopravu

Doprava: vlastní, nebo autobusem 2 600,-Kč/osobu

Jednolůžkový pokoj nelze.

Příplatek za All inclusive light 2 500 Kč/osobu/týden

Období 0606-1306 1306-2006 2006-2706 2706-2908

so-so 1209-1909 0509-1209 2908-0509

dospělý 4990 5790 6290 6990

dos. 3. lůžko 4990 5390 5890 6590

dítě 2-12 přis. ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA



Hotelový komplex Laguna se nachází přímo u pláže a tvoří jej dvě 
depandance. Jeho součástí je velká restaurace s terasou, recepce, 
aperitiv bar, společenská místnost, terasa, bufet na pláži a parkoviště. 
Depandance „A“ je v těsné blízkosti centrální budovy a pláže. Hotel 
nabízí tenisové kurty s večerním osvětlením, vodní sporty, školu potá-
pění, půjčovnu kol, v sezóně živá hudba k tanci na terase hotelu.

ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, jednodu-
še zařízené, koupelna a WC, telefon, balkon. 

stravování: polopenze formou švédských stolů v centrální 
restauraci

cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, pobytovou 
taxu, poj.CK, služby delegáta

cena nezahrnuje: cestovní pojištění, dopravu - vlastní, nebo 
autobusem 2400,-Kč/osobu,

V případě 2 dospělých a 2 dětí do 12 let ubytovaných v pokoji 
1/2+1 je 1.dítě zdarma a 2.dítě do 7.let za cenu 3990,-Kč.

Hotel laguna * * Depandance A

Termín dospělý dítě 2-12 let

v 1/2 na 3.lůžku se 2 dosp. s 1 dosp.

3105-0806 5790 5490 ZDARMA 4990
0806-1506 6390 5990 ZDARMA 5790
1506-2206 6990 6590 ZDARMA 5990
2206-2906 7490 6900 ZDARMA 6190
2906-3108 7990 7290 ZDARMA 6190
3108-0709 7490 6990 ZDARMA 6190
0709-1509 6990 6590 ZDARMA 5990

Dítě ZDarma *  

Gradac
Příjemné městečko ležící pod masívem pohoří Rilić je nejjižnějším 
letoviskem Makarské riviéry. Od Makarské je vzdálen 40 km. Pláže 
jsou zde lemovány borovicemi a palmami a díky drobným obláz-
kům a mírným vstupem do moře jsou velice vhodné pro rodiny s 
dětmi. Procházky po krásné, dlouhé promenádě si můžete zpest-
řit návštěvou četných obchůdků, cukráren, kavárniček a pizzerií, 
přičemž na jejích obou koncích najdete u pláže diskotéky.
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Samostatná vila se nachází v bezprostřední blízkosti moře u sil-
nice. Menší oblázková pláž téměř soukromého charakteru je 
vzdálená 50m od objektu, přístupná podchodem a po schodech, 
hlavní pláž v letovisku Ruskamen je cca 10 min. pěšky. Vila má kli-
matizovanou restauraci s WI-FI připojením, recepci (trezor), velkou 
terasu se zahradním grilem, víceúčelové hřiště a vlastní parkov-
iště. Domácí mazlíčci nejsou povoleni.

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha, WC, 
kuchyňský kout s lednicí, balkon (většina s výhledem na moře), 
pouze jeden pokoj nemá kuchyňku a koupelna s WC je na chodbě.

Stravování: polopenze, snídaně kontinentální, večeře-servírovaná 
(výběr ze dvou menu včetně dezertu)

Doprava: vlastní

Cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování (klimatizace) s polopenzí, 
pobytovou taxu, poj. CK proti úpadku

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

Poznámka: v pokoji 1/2+1 obsazeném 3 osobami další dítě do 7 let 
(bez nároku na lůžko) platí jen polopenzi 2 450 Kč/týden

Villa BLANCA AURORA ***

Období 3005-1306 1306-0407 0407-2908

2908-1209

dosp. 1/2 AC 4200 5950 7490

dosp. 1/2 AC,moře 4480 6370 7980

dosp. 1/2+1 AC 4200 5950 7490

dosp. 1/2+1 AC,moře 4480 6370 7980

dítě do 12 přist. 2 dosp. ZDARMA ZDARMA ZDARMA

dosp. na přistýlce -30% -30% -30%

NOVINKA

RUSKAMEN – OMIŠSKÁ RIVIÉRA
Malé příjemné letovisko se pyšní jednou z nejlepších pláží 
celé riviéry. Vynikající pláž uspokojí všechny věkové kat-
egorie. Najdete tady jak romantická zákoutí s pozvolným 
vstupem do moře, tak pár vybetonovaných mol vhodných 
na skoky do vody.
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Termín dospělý dítě 2-12 let

v 1/2 na 3.lůžku se 2 dosp. s 1 dosp.

3105-0806 5790 5490 ZDARMA 4990
0806-1506 6390 5990 ZDARMA 5790
1506-2206 6990 6590 ZDARMA 5990
2206-2906 7490 6900 ZDARMA 6190
2906-3108 7990 7290 ZDARMA 6190
3108-0709 7490 6990 ZDARMA 6190
0709-1509 6990 6590 ZDARMA 5990

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308
 1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A/4 9300 11900 17200 18000 20000 24800
B/4 10400 14900 20600 23200 25500 28900

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A4 9300 11600 17100 18000 19600 24600
B5 10400 14800 20400 23200 25400 28800
C7 11700 17700 22900 25800 29100 32000

Apartmánový dům cca 250m od pláže Levan-
te a 500 m od historického centra. Residence 
se skládá z dvoupatrových řadových vilek, má  
bazén pro dospělé a děti, sluneční terasu, par-
kovací místo. Všechny apartmány jsou klima-
tizované ,jednoduše, ale účelně  zařízené .

mono a/4 - byt 40m2, obývací pokoj s rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, 2 rozkládací křesla, 
kuchyňský kout, TV, koupelna, balkon.

bilo b/4 - byt 50m2, obývací pokoj s rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, 1 ložnice s manžel-
skou postelí, kuchyňský kout, TV, koupelna, 
balkon.

Nová residence (2012) se nachází 200 m  
odpláže Levante a 500 m od historického  
centra. V residenci moderně zařízené apartmá-
ny,  bazén pro dospělé a bazén pro děti,  
opalovací terasa, výtah a kryté parkování. 
Byty mají klimatizaci, SAT –TV, trezor, MW, 
pračku a balkon.

mono a/4 - byt 40m2, obývací pokoj s rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby,2 gauče pro 1 osobu,  
kuchyňský kout, koupelna, balkon.
bilo b/5 - byt 50m2, obývací pokoj s rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby, 1 ložnice s manžel-
skou postelí a samostatným lůžkem, kuchyňský 
kout,  koupelna, balkon.
trilo c/7 - byt 70m2, obývací pokoj s kuch. koutem  
a gaučem pro 2 osoby , 1 ložnice s manželskou po-
stelí a lůžkem, 1 ložnice s palandou, SWC, balkon.
cena za apt zahrnuje: 7 x ubytování, plážový 
servis, závěrečný úklid mimo kuchyňský kout.
cena nezahrnuje:  dopravu (1990,-/bus), 
stravování, vrat. kauci 100€/APT, povlečení  
(lze zapůjčit)

ITÁLIE - Caorle  
 

 
Městečko si zachovalo svoji původní historickou 
atmosféru, přestože je zde velké množství hote-
lů a ubytovacích kapacit.  Má dvě hlavní, široké 
a dobře udržované pláže s pozvolným vstupem 
do vody a s jednoduchým názvem Levante (vý-
chodní) a Ponente (západní). Podle směru slun-
ce se také rozdělují a jmenují městské části, s 
typickými barevnými domky a úzkými uličkami.  
Caorle je vhodné zejména pro rodiny s dětmi.
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Residence cristina beacH * * *

Residence galleria gran maDÓ * * * * 

Období 0404-3005 3005-0606 0606-2006 2006-2706 2706-0108 0108-2208

1209-0310 0509-1209 2908-0509 2208-2908

A/4 9300 11600 17100 18000 19600 24600

B/5 10400 14800 20400 23200 25400 28800

C/7 11700 17700 22900 25800 29100 32000

Období 0404-3005 3005-0606 0606-2006 2006-2706 2706-0108 0108-2208

1209-0310 0509-1209 2908-0509 2208-2908

A/4 9300 11900 17200 18000 20000 24800

B/4 10400 14900 20600 23200 25500 28900

Apartmánový dům cca 250m od pláže Levante a 
500 m od historického centra. Residence  se sk-
ládá z dvoupatrových řadových vilek, má bazén 
pro dospělé a děti, sluneční terasu, parkovací 
místo. Všechny apartmány jsou klimatizované  
,jednoduše, ale účelně zařízené.

Mono A/4 - byt 40m2, obývací pokoj s rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, 2 rozkládací křesla, 
kuchyňský kout, TV, koupelna, balkon. 

Bilo B/4 - byt 50m2, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, 1 ložnice s manželskou 
postelí, kuchyňský kout, TV, koupelna, balkon.

  7

Residence CRISTINA BEACH * * *



Lignano   

 
Sabbiadoro - neboli Zlaté písky se nazývá 
nejkrásnější část oblíbeného luxusního letovis-
ka, vzdáleného od Benátek 80 km. Množství 
kavárniček, restaurací, obchodů, sportovišť, 
dětských hřišť, kulturních a zábavních akcí či 
atrakcí evropského formátu – vodní park se 
spoustou skluzavek a tobogánů AQUASPLASH, 
velké ZOO, letní divadlo a golfové hřiště, dávají 
Lignanu v tomto ohledu punc výjimečnosti. 

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4790 6850 9310 12880 14800 16580
A3G 5010 7190 9780 13520 15540 17390
B4 5950 8530 11580 16050 18430 20650
B4G 6100 8720 11860 16380 18840 21090
B5 6230 8870 12080 16680 19170 21490
B5G 6320 9060 12330 17050 19580 21930
C7 8060 11520 15660 21660 24890 27920

Nachází se v klidné části letoviska, jen 
několik minut od 4 km dlouhé rušné 
pěší promenády, cca 150 m od moře. 
Jedná se o 3 čtyřpodlažní budovy s vý-
tahem (PLUTONE, NETTUNO, GIOVE). 
Každý byt má parkovací místo, byty 
A/3G a B/4G mají garáž, pláž. servis. 

mono a/3 – studio pro max. 2-3 dosp. 
osoby nebo 2 dospělé a 2 děti do 12ti 
let • obývací pokoj s rozklád. gaučem 
(2 lůžka) • palanda nebo 2.rozkládací 
gauč nebo nika (výk. bez oken oddě-
lený shrnovacími dveřmi) se 2 lůžky 
nebo manžel. postelí • vybavený kuch. 
kout, sprcha, WC a bidet, balkón 

bilo b/4-5 - pro max. 5 osob • obýva-
cí pokoj s rozkládacím gaučem  
(2 lůžka) a palandou nebo 1 vyklápě-
cím lůžkem • ložnice s manželskou 
postelí • vybavený kuchyňský kout, 
sprcha, WC a bidet, balkón 

trilo c/7 - pro max. 7 osob, byt  
na 4.- 5. podlaží – výhled na lagunu, 
• 1. ložnice s manželskou postelí a 
s jedním samostatným lůžkem • 2. 
ložnice s manželskou postelí, kou-
pelna (sprcha,WC,bidet), terasa • v 
patře: obývací pokoj s rozklád. gau-
čem (2lůžka) a plně vybaveným ku-
chyňským koutem • komora, balkon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachází se na uměle vytvořeném 
ostrově spojeném s pevninou dřevě-
ným mostem, uzavřeným závorou. 
Nabízí ubytování ve čtyř úrovňovém 
rozložení místností. Všechny vilky 
mají renovovanou kuchyni s lednicí 
(s mrazákem), myčkou, mikrovlnnou 
troubou a kávovarem, nový nábytek 
v obývacím pokoji se SAT/TV. v ceně 
ubytování je 1 slunečník a 2 lehátka 
na pláži, využívání bazénu ve Sporting 
Clubu.  Moře 400 – 550 m.

vilka f/1 – pro max.6 osob, obýva-
cí pokoj s kuchyňským a jídelním 
koutem, vstup na předzahrádku  
• 3 ložnice - s manžel. postelí,  
2 lůžka, mansarda 2 lůžka • 2 x kou-
pelna (1 x sprcha, WC, 1 x vana , WC 
a bidet) • garáž pro 2 auta, komora, 
1 park. místo před vilkou

vilka f/2 - pro max. 9 osob, obýva-
cí pokoj s jídelním koutem, vstup 
na předzahrádku • 4 ložnice - s 
manželskou postelí, 2 lůžka, prů-
chozí se 3 lůžky, mansarda 2 lůžka 

• vybavená kuchyně, 2 x koupelna 
(1x sprcha, WC, 1x vana , WC a bi-
det) • garáž pro 2 auta, komora,  
1 park. místo před vilkou 

vilka f/3 sup - pro max. 8 osob, 
obývací pokoj s jídelním koutem, 
vstup na předzahrádku • 4 ložnice 
- s manželskou postelí, 2 x 2 lůžka, 
mansarda 2 lůžka • vybavená ku-
chyně, 3 x koupelna • garáž pro 
2 auta, 2x komora, 1 park.  místo 
před vilkou, KlimatiZace.

Komplex vilek terra mare  * * * *

Residence olimpo * * * *

8

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

F1 8940 12800 17370 24020 27620 30950

F2 9870 14100 19180 26540 30510 34180
F3 SUP 13330 19090 25940 35860 41240 46180

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

A/3 7900 9400 10300 13500 15700 17400

A/4 8400 10100 10900 14400 16700 18400

A1/4 8800 10700 11600 15000 17600 19500

B/4 10300 12400 13500 17600 20600 22700

B/5 10500 12700 13700 18000 21000 23200

B1/5 10700 12900 13900 18200 21400 23600

C/7 13900 16700 18000 23600 27700 30500

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

D/6 15400 18400 19900 26200 30700 33900

E/9 16100 19300 21000 27500 32200 35400

E1/8 21000 25100 27200 35600 41800 46100

Nachází se na uměle vytvořeném os-
trově spojeném s pevninou dřevěným 
mostem, uzavřeným závorou. Nabízí 
ubytování ve čtyř úrovňovém rozložení 
místností. Všechny vilky mají renovo-
vanou kuchyni s lednicí (s mrazákem), 
myčkou, mikrovlnnou troubou a 
kávovarem, nový nábytek v obývacím 
pokoji se SAT/TV. V ceně ubytování 
je 2x  slunečník a 4 lehátka na pláži, 
využívání bazénu ve Sporting  Clubu. 
Moře 400 – 550 m.

Vilka D/6 – pro max. 6 osob, obývací 
pokoj s kuchyňským a jídelním 
koutem, vstup na předzahrádku • 3 
ložnice - s manžel. postelí, 2 lůžka, 
mansarda 2 lůžka • 2 x koupelna (1 x 
sprcha, WC, 1 x vana , WC a bidet) • 
garáž pro 2 auta, komora, 1 park. mís-
to před vilkou

Vilka E/9 - pro max. 9 osob, obývací 
pokoj s jídelním koutem, vstup na 
předzahrádku • 4 ložnice - s manžel- 
skou postelí, 2 lůžka, průchozí se 3 
lůžky, mansarda 2 lůžka • vybavená 

kuchyně, 2 x koupelna (1x sprcha, 
WC, 1x vana , WC a bidet) • garáž pro 
2 auta, komora, 1 park. místo před 
vilkou 

Vilka E/8 SUP - pro max. 8 osob, 
obývací pokoj s jídelním koutem, 
vstup na předzahrádku • 4 ložnice - s 
manželskou postelí, 2 x 2 lůžka, man-
sarda, nebo otevřená mansarda 2 lůž-
ka • vybavená kuchyně, 2x  koupelna, 
1x WC samostatné • garáž pro 2 auta, 
pračka, 2x komora, 1 park. místo před 
vilkou.

- PUNTA FARO VILLAGE

Nachází se v klidné části letoviska, jen 
několik minut od 4 km dlouhé rušné pěší 
promenády, cca 150 m od moře. Jedná se 
o 3 čtyřpodlažní budovy s výtahem (PLU-
TONE, NETTUNO, GIOVE). Každý byt má 
parkovací místo, byty A/3G a B/4G mají 
garáž, pláž. servis. 

Mono A/3 – studio pro max. 2-3 dosp. 
osoby nebo 2 dospělé a 2 děti do 12ti 
let • obývací pokoj s rozklád. gaučem (2 
lůžka) • palanda nebo 2.rozkládací gauč 
nebo nika (výk. bez oken oddělený shrno-
vacími dveřmi) se 2 lůžky nebo manžel. 
postelí • vybavený kuch. kout, sprcha, WC 
a bidet, balkón

Bilo B/4-5 - pro max. 5 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a palandou nebo 1 vyklápěcím lůžkem 
• ložnice s manželskou postelí • vybav-
ený kuchyňský kout, sprcha, WC a bidet, 
balkón 

Trilo C/7 - pro max. 7 osob, byt na 4.- 5. 
podlaží – výhled na lagunu, • 1. ložnice 
s manželskou postelí a s jedním samo-
statným lůžkem • 2. ložnice s manžel- 
skou postelí, koupelna (sprcha,WC,bi-
det), terasa • v patře: obývací pokoj s roz-
klád. gaučem (2lůžka) a plně vybaveným 
kuchyňským koutem • komora, balkon

 - PUNTA FARO VILLAGE



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C 11180 15970 21730 30040 34550 38680

C1 12140 17370 23630 32660 37540 42050

Elegantní, nová rezidence  s výtahem se nachází jen 
kousek od pěší zóny v centru města, cca 400m od 
pláže. Apartmány jsou moderně zařízeny, vždy s vy-
baveným kuchyňským koutem, koupelnou (SWC), TV/
SAT, klimatizací (v ceně), pračka, myčka, mikrovlnná 
trouba, trezor, wi-fi připojení, velký balkon, parkovací 
místo u residence. 

trilo c/6 – pro max. 6 osob, 1. ložnice s  manželskýým 
lůžkem,2. ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem, kuchyňský kout  

trilo c/6-1- stejné složení bytu,  navíc  2. koupelna. 

Residence monica * * * *
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Residence MONICA * * * *

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C1/6 16900 23800 26900 33900 37800 42800

C1/6* 18500 25900 29200 36700 41200 46700

Elegantní, nová rezidence s výtahem se nachází jen 
kousek od pěší zóny v centru města, cca 400m od pláže. 
Apartmány jsou moderně zařízeny, vždy s vybaveným 
kuchyňským koutem, koupelnou (SWC), TV/SAT, kli-
matizací (v ceně), pračka, myčka, mikrovlnná trouba, 
trezor, wi-fi připojení, velký balkon, parkovací místo u 
residence.

Trilo C1/6 – pro max. 6 osob, 1. ložnice s manželskýým 
lůžkem, 2. ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem, kuchyňský kout

Trilo C1/6* - stejné složení bytu, navíc 2. koupelna.



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4950 7100 9650 13350 15340 17160
B4-5 6570 9370 12770 17630 20280 22710
C6 7970 11400 15510 21460 24660 27620
D6 8560 12270 16690 23040 26470 29640

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A2-3 4670 6730 9120 12610 14500 16250
B4-5 7290 10400 14140 19540 22470 25160
C6 8840 12640 17190 23780 27350 30610

Třinácti podlažní residenční objekt v 
krásné zahradě s bazénem pro dospě-
lé a pro děti, 2 samostatná schodiště, 
výtah, přímo u moře. V přízemí je mini 
market a restaurace s pizzerií. Vstupní 
recepce umožňuje přepojení telefo-
nických hovorů do apartmánů.

mono a/2 - pro max. 2 dospělé oso-
by, menší zrenovovaný byt • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a 1 samostatným lůžkem nebo 2 roz-
kládací gauče  • vybavený kuchyňský 
kout, sprcha,WC a bidet, balkón

bilo b/4-5 - pro max. 5 osob ( u ně-
kterých apartmánů možná 1 přistýlka), 
zrenovovaný byt • obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem (2 lůžka) • ložnice s 
manželskou postelí ( někde samostatné 
lůžko – přistýlka) • vybavený kuchyňský 
kout, sprcha, WC a bidet, balkón 

trilo c/5-6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
nebo gaučem pro 1 osobu • 2 ložni-
ce - s manželskou postelí, s palandou 
nebo 2 lůžky • vybavený kuchyňský 
kout, sprcha, WC a bidet, balkón.

Residence cristallo * * * +

Residence se nachází v těsné blíz-
kosti pláže, na promenádě lemované 
piniovým hájem.Svojí výškou připo-
míná hotel – je vybavena recepcí, 
výtahem a vlastním parkovištěm do 
vyčerpání míst. Součástí ubytování 
v této residenci je plážový servis (1 
slunečník + 2 lehátka).

mono a/3 - pro max. 3 osoby, obývací 
pokoj s manželským lůžkem (2 oso-
by) a 1 samostatným lůžkem • nebo 2 
rozkládací gauče ( každý pro 2 osoby) 
nebo 1 rozkládací gauč pro 2 osoby a 
1 gauč pro 1 osobu - vybavený kuchyň-
ský kout, SWC a bidet, balkón

bilo b/4 - pro max. 5 osob, obýva-
cí pokoj s rozkládacím gaučem (2 
lůžka), nika s 1 lůžkem (může být i 
palanda) • ložnice s manželskou po-
stelí • vybavený kuchyňský kout, spr-
cha, WC a bidet, balkón

trilo c/6 - pro max. 6 osob, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka)  
• 2 ložnice - s manželskou postelí, s 
palandou nebo se 2 samostatnými 
lůžky • vybavený kuchyňský kout, 
sprcha, WC a bidet, balkón

Quadrilo D/6-7 – má navíc 1lůžkovou 
ložnici a 2 koupelny.

Residence bianco e nero * * * *
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Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

A/4 7700 10300 11600 14600 16800 18500

B1/4 10200 14200 16100 20200 22900 25500

B1/5 11200 14600 16700 20800 23800 26400

C1/6 12800 16700 18700 23800 27300 30200

D/6 14000 18000 20200 25500 29500 32500

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

A1/3 7500 9700 11000 13700 15900 17400

B1/4 10900 15000 17100 21200 24600 27000

B1/5 12600 15700 17800 22100 25400 28100

C/6 14100 18400 20900 25900 29800 33700

Residence se nachází v těsné blízkosti 
pláže, na promenádě lemované pin-
iovým hájem. Svojí výškou připomíná 
hotel – je vybavena recepcí, výtahem 
a vlastním parkovištěm do vyčerpání 
míst. 

Mono A/3 - pro max. 3 osoby •  obývací 
pokoj s manželským lůžkem (2 osoby) 
a samostatným lůžkem, nebo 2 rozklá-
dací gauče ( každý pro 2 osoby) nebo 
1 rozkládací gauč pro 2 osoby a 1 gauč 
pro 1 osobu • vybavený kuchyňský kout, 
SWC a bidet, balkón

Bilo B/4-5 – pro max. 5 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka), 
nika s 1 lůžkem ( může být i palanda) • 
ložnice s manželskou postelí • vybavený 
kuchyňský kout, sprcha, WC a bidet, 
balkón

Trilo C/6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůž-
ka) •  2 ložnice - s manželskou postelí, 
s palandou, nebo se 2 samostatnými 
lůžky, vybavený kuchyňský kout, spr-
cha, WC a bidet, balkón

Quadri D/6 – pro max. 7 osob má navíc 
jednolůžkovou ložnici a 1x WC



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

B3-4 7220 10340 14070 19440 22370 25060
B4-5 7660 10990 14910 20650 23750 26570
C6 9400 13420 18250 25260 29030 32490

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4860 6940 9430 13020 14970 16790
B3-4 5980 8560 11610 16080 18470 20690
B-C6 7660 10960 14910 20590 23680 26510

Příjemná residence v části Lignano City, 
skládá se ze 3 třípodlažních domů do 
tvaru písmene U s bazénem uprostřed. 
V posledním patře jsou byty o 2 patrech 
a apartmány v přízemí mají k dispozici 
zahrádku. Apartmány jsou moderně 
a příjemně zařízeny a všechny mají 
balkon směrem na oplocenou zahradu 
s bazénem. Vhodné pro rodiny s malými 
dětmi. Vzdálenost od moře je 350 m.

 
mono a/3 – pro max. 3 osoby, obývací 
pokoj s gaučem (1 lůžko) a vybaveným 
kuchyňským koutem • nika (výklenek 
bez oken) s manželskou postelí • spr-
cha, WC a bidet, terasa nebo zahrádka 

bilo b/3-4 - pro max. 4 osoby, obýva-
cí pokoj s rozkládacím gaučem (2 
lůžka), • ložnice s manželskou poste-
lí, vybavený kuchyňský kout, sprcha, 
WC a bidet, terasa nebo zahrádka

trilo b-c/6 - pro max. 6 osob, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
• ložnice s manželskou postelí, nika 
(výklenek) s rozkládacím gaučem (2 
lůžka) • vybavený kuchyňský kout, spr-
cha, WC a bidet, terasa nebo zahrádka 

Sedmi podlažní residenční objekt v 
krásné oplocené zahradě s bazénem 
pro dospělé a pro děti, výtah, přímo 
u moře. Vstupní recepce s možností 
přepojení tel. hovorů do apartmánů, 
všechny apartmány mají TV a jedno 
číslované parkovací místo.

bilo b/3-4 - pro max. 4 osob, obývací 
pokoj s gaučem (1 lůžko) nebo s roz-
kládacím gaučem (2 lůžka), ložnice s 
manželskou postelí • vybavený kuch.
kout, sprcha, WC a bidet, balkón

bilo b/4-5 - pro max. 5 osob, obývací 
pokoj s nikou (výklenek) s 1 lůžkem a 
palandou nebo s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka) a 1 lůžkem, ložnice s manžel-
skou postelí • vybavený kuchyňský 
kout, sprcha, WC a bidet, balkón

trilo c/6 - pro max. 6 osob, 
zrenovovaný byt • obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem (2 lůžka) • ložnice s 
manžel.postelí • ložnice s palandou • 
vybavený kuch. kout, sprcha, WC a bi-
det, balkón 

Residence parK * * *

Residence marco polo * * * +
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Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

B1/4 11900 15700 17600 22100 25300 28200

B1/5 14800 18400 20900 26200 30100 33200

C1/6 15900 20200 22800 28500 32800 36300

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

B1/4 10100 12700 14200 17800 20400 22500

B2/4 10500 13300 14900 18700 21400 23800

C/6 13200 16500 18800 23400 26900 29700

Příjemná residence v části Lignano City, 
skládá se ze 3 třípodlažních domů do 
tvaru písmene U s bazénem uprostřed. 
V posledním patře jsou byty o 2 patrech 
a apartmány v přízemí mají  k dispozici 
zahrádku. Apartmány jsou moderně a 
příjemně zařízeny a všechny mají balkon 
směrem na oplocenou zahradu s bazé-
nem. Vhodné pro rodiny s malými dět-
mi. Vzdálenost od moře je 350 m.

Bilo B1/3-4 – pro max. 4 osoby • 
obývací pokoj s gaučem (2 lůžka) a vy-
baveným kuchyňským koutem • ložnice 
s manželskou postelí • koupelna (spr-
cha, WC a bidet), terasa 

Bilo B2/3-4 - pro max. 4 osoby obývací 
pokoj s gaučem (2 lůžka) a vybav-
eným kuchyňským koutem • ložnice s 
manželskou postelí • koupelna (sprcha, 
WC a bidet), zahrádka 

Trilo C/6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
• 1x ložnice s manželskou postelí • 1x 
ložnice se 2 lůžky • vybavený kuchyňský 
kout, koupelna (sprcha, WC a bidet), 
terasa 



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4790 6850 9340 12920 14830 16620
B5 7130 10180 13860 19170 22000 24660
C6 9030 12890 17530 24220 27850 31180

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4790 6850 9340 12920 14830 16620
B4 6850 9780 13330 18430 21190 23750
B5 7130 10180 13860 19170 22000 24660

Moderní, třináctipatrová budova, 
vystavěná do půlkruhu je svou cha-
rakteristickou architekturou nepře-
hlédnutelnou dominantou části Sab-
biadoro. Má vstupní halu s recepcí, 
dvěma schodišti, každé se 2 vý-
tahy a domácí telefon. Zrenovované 
apartmány jsou standardně vyba-
vené s markýzou zastřešeným balko-
nem. Residenční komplex obklopený 
zahradou s vzrostlými piniemi, s 
bazénem pro dospělé a děti, se na-
chází cca 400 m od centra a 150 m 
od pláže. Parkoviště u residence do 
vyčerpání míst.

mono a/3 – studio pro max. 2 osoby, 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), vybavený kuchyňský kout, 
sprcha, WC a bidet, balkón

bilo b/4-5 – pro max. 5 osob, obýva-
cí pokoj s rozkládacím gaučem (2 
lůžka), dvoulůžková ložnice, 5. lůžko 
umístěné buď v ložnici, nebo v obýva-
cím pokoji, vybavený kuchyňský kout, 
sprcha, WC a bidet, balkón

trilo c/6 –  pro max 6 osob - 2 ložni-
ce (s dvojlůžkem, se dvěma samostat-
nými lůžky, nebo patrovým lůžkem) 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem., 
vybavený kuchyňský kout, sprcha, WC 
a bidet, balkón.

Originální, sedmnáctipatrovou rezi-
denci cylindrického tvaru se nachází 
v bezprostřední blízkosti residence 
La Duna. Obklopuje ji velká zahrada 
s bazénem pro dospělé i pro děti, 
společným se sousední rezidencí 
La Duna. Zrenovované apartmány 
jsou standardně vybavené s velkým 
balkonem a popisem odpovídají 
bytům v LA DUNA. 

mono a/2 a bilo b/4-5 
popis viz. Residence La DUNA. 

plážovÝ servis v cenĚ

plážovÝ servis v cenĚ

Residence la Duna * * + 

Residence la torre * * +
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Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

A1/3 7700 9900 11200 13900 16000 17800

B/4 11200 13900 15800 19700 22700 25100

B1/5 12300 14600 17200 21400 24600 27200

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

A1/3 7700 9900 11200 13900 16000 17800

B/4 11200 13900 15800 19700 22700 25100

B1/5 12300 14600 17200 21400 24600 27200

- PUERTO DEL SOL

- PUERTO DEL SOL

Moderní, třináctipatrová budova, 
vystavěná do půlkruhu je svou charak-
teristickou architekturou nepře-
hlédnutelnou dominantou části Sab-
biadoro. Má vstupní halu s recepcí, 
dvěma schodišti, každé se 2 výtahy a 
domácí telefon. Zrenovované apart-
mány jsou standardně vybavené s 
markýzou zastřešeným balkonem. Res-
idenční komplex obklopený zahradou 
s vzrostlými piniemi, s bazénem pro 
dospělé a děti, se nachází cca 400 m od 
centra a 150 m od pláže. Parkoviště u 
residence do vyčerpání míst.

Mono A/3 – studio pro max. 3 osoby, 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem (2 
lůžka) a rozkládacím lůžkem, vybavený 
kuchyňský kout, sprcha, WC a bidet, 
balkón.  

Bilo B/4 – pro max. 4 osoby, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůž-
ka), dvoulůžková ložnice, vybavený 
kuchyňský kout, sprcha, WC a bidet, 
balkon.

Bilo B/5  – pro max. 5 osob – obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka), 
dvoulůžková ložnice, 5.lůžko, umístěné 
buď v ložnici, nebo v obývacím pokoji, 
vybavený kuchyňský kout, sprcha, WC a 
bidet, balkon  

Originální, sedmnáctipatrovou reziden-
ci cylindrického tvaru se nachází v bez-
prostřední blízkosti residence La Duna. 
Obklopuje ji velká zahrada s bazénem 
pro dospělé i pro děti, společným se 
sousední rezidencí La Duna. Zrenovo-
vané apartmány jsou standardně vy-
bavené s velkým balkonem a popisem 
odpovídají bytům v LA DUNA.

Mono A/3, Bilo B/4 a Bilo B/5
popis viz. Residence La DUNA.
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Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

B5 7100 10150 13820 19110 21970 24590
C6 8190 11680 15880 21970 25260 28290
D6 8470 12080 16470 22770 26170 29300

Samostatná třípatrová vila s výtahem 
v centrální části Sabbiadoro, 100 m 
od pláže. Apartmány jsou moderně 
zařízeny, vždy s vybaveným kuchyň-
ským koutem, koupelnou (SWC), TV, 
klimatizací (v ceně), trezor, balkon, Wi-
fi připojení, parkovací místo před vilou.
mono a3  studio (jedna místnost) 
pro max. 3 osoby s rozkládacím gau-
čem a 1lůžkem, kuchyňský kout. 
bilo b4: ložnice s manželskou postelí, 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
a kuchyňským koutem. 
trilo c6, c6-1:  2ložnice (s manžel-
skou postelí a se dvěma lůžky, nebo  
s palandou), obývycí pokoj s rozkláda-
cích gaučem a kuchyňským koutem. 
Apartmány C6-1 jsou prostornější. 

Nový moderní a elegantní dům v zeleni, 
s bazénem pro děti a dospělé, nedaleko 
centra, ve vzdálenosti od pláže 200 m. 
Prostorné apartmány jsou komfortně 
zařízené s velkými balkony. Byty v příze-
mí mají terasu (vhodné pro vozíčkáře). 
V budově jsou výtahy a centrální TV  
anténa. Společné parkoviště.

bilo b/4-5 - pro max. 5 osob, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a 1 lůžkem • 1 ložnice s manželským 
lůžkem • vybavený kuchyňský kout, 
koupelna s vanou, WC, bidet

trilo c/5-6 – pro max. 6 osob, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka)  
a 1 lůžkem • 2 ložnice (1x s manželským 
lůžkem a se 2 samostatnými lůžky, 
nebo palandou) • vybavený kuchyňský 
kout, koupelna s vanou, WC, bidet

Quadrilo D/5-6 - stejná skladba 
pokojů jako u typu C, 2x koupelna 

Villa elena  

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A WI-FI 4390 6290 8560 11810 13590 15200
B WI-FI 6690 9590 13010 18030 20690 23180
C WI-FI 8030 11460 15600 21560 24790 27750
C1 WI-FI 8500 12140 16500 22840 26240 29400

Residence antares * * *
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Residence ANTARES VERDE ***
Nový moderní a elegantní dům v 
zeleni, s bazénem pro děti a dospělé, 
nedaleko centra, ve vzdálenosti od 
pláže 200 m. Prostorné apartmány jsou 
komfortně zařízené s velkými balkony. 
Byty v přízemí mají terasu (vhodné pro 
vozíčkáře). V budově jsou výtahy a cen-
trální TV anténa. Společné parkoviště.

Bilo B/4-5 - pro max. 5 osob, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a 1 lůžkem • 1 ložnice s manželským 
lůžkem • vybavený kuchyňský kout, 
koupelna, WC, bidet

Trilo C/5-6 – pro max. 6 osob, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) a 
1 lůžkem • 2 ložnice (1x s manželským 
lůžkem a se 2 samostatnými lůžky, 
nebo palandou) • vybavený kuchyňský 
kout, koupelna s vanou, WC, bidet 

Trilo C*/5-6 - stejná skladba
pokojů jako u typu C, 2x koupelna

Samostatná třípatrová vila s výta-
hem v centrální části Sabbiadoro, 
100 m od pláže. Apartmány jsou 
moderně zařízeny, vždy s vybaveným 
kuchyňským koutem, koupelnou (SWC), 
TV, klimatizací (v ceně), trezor, balkon, 
Wifi připojení, parkovací místo před 
vilou.

Mono A3: studio (jedna místnost) pro 
max. 3 osoby s rozkládacím gaučem 
a  lůžkem, kuchyňský kout. 

Bilo B4: ložnice s manželskou postelí, 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
a  uchyňským koutem. 

Trilo C6: 2 ložnice (s manželskou 
postelí a se dvěma lůžky, nebo s palan-
dou), obývycí pokoj s rozkládacích 
gaučem a kuchyňským koutem.

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

A/3 6500 9000 10100 12700 14300 16000
B/4 10100 13900 15900 19700 22500 25100
C1/6 12500 15900 18200 22500 25500 28900

Období 2504-2305 3005-2006 2006-0407 0407-0808 0808-2208

0509-2009 2908-0509  2208-2908   

B/5 9700 17600 22300 22700 25300 28300

C/6 11200 20500 25200 25600 29300 31800

C*/6 11800 21500 26200 26800 30700 33100



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C5 6540 9370 12730 17630 20250 22670
D7 8000 11430 15540 21490 24690 27680

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C5 8060 11550 15690 21700 24960 27950
D7 8940 12800 17410 24080 27680 30980

Vila se nachází v klidné avšak atrak-
tivní části Lignano Pineta. Kolem 
vily je zahrada se vzrostlými stromy, 
která poskytuje dostatečné sou-
kromí pro dovolenou rodinného 
typu. Parkoviště, KlimatiZace. 

trilo c/5 - pro max. 5 osob, nový 
nábytek, TV • obývací pokoj s rozklá-
dacím gaučem pro 1 osobu • 2 ložni-
ce - s manželskou postelí, se 2 lůžky  
• vybavený kuchyňský kout, sprcha, WC  
a bidet, balkón 

Quadri D/7 - pro max. 7 osob, obýva-
cí pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 
osobu • 3 ložnice - s manželskou po-
stelí, 1 x 2 lůžka, malá s 1. lůžkem, vy-
bavený kuchyňský kout,1 x sprcha, WC 
a bidet, velká rohová terasa s krbem

Nově zrekonstruované 2 vilky, umístěné 
v zahradě. Vyhrazené parkovací 
místo před vilkou. V každé vilce 
jsou 4 apt. – 2 apartmány v přízemí 
s přímým vstupem na předzahrádku 
a 2 apartmány v 1.patře s krytou 
vstupní terasou. Součástí ubytování 
je plážový servis (1 slunečník a 2 
lehátka) a parkoviště. Vzdálenost od 
moře cca 200 m.

trilo c/5 - pro max. 5 osob, nový ná-
bytek • obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 1 osobu • 2 ložnice - s 
manželskou postelí, se 2 lůžky • vy-
bavený kuchyňský kout, sprcha, WC  
a bidet, terasa nebo zahrádka

Quadri D/7 - pro max. 7 osob, nový 
nábytek • obývací pokoj • 3 ložnice - s 
manželskou postelí, 1x2 samostatná 
lůžka, s palandou a 1 lůžkem • vyba-
vený kuchyňský kout,1 x sprcha, WC  
a bidet, terasa nebo zahrádka

Residence giarDini * * *

Villa reniDa * * *

Lignano - Pineta 
 

 
Část Pineta vznikla v roce 1953 jako zajímavý 
architektonický návrh Arch.Marcella D´Oliva. 
Všechny ulice jsou zde vystavěny do spirály. 
Za zmínku stojí nádherný park v centru Pine-
ty nesoucí jméno známého spisovatele, který 
zde nějakou dobu působil, park Ernesta He-
mingwaye s dřevěnými prolézačkami a jinými 
atrakcemi pro děti i pro dospělé. 

14

Vila se nachází v klidné avšak atraktivní 
části Lignano Pineta. Kolem vily je zah-
rada se vzrostlými stromy, která posky-
tuje dostatečné soukromí pro dovole-
nou rodinného typu. Parkoviště.

Trilo C/5 - pro max. 5 osob, nový ná-
bytek, TV • obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 1 osobu • 2 ložnice - s 
manželskou postelí, se 2 lůžky • vybav-
ený kuchyňský kout, sprcha, WC a bidet, 
balkón  

Trilo C/7 - pro max. 7 osob, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 os-
obu • 3 ložnice - s manželskou postelí, 
1 x 2 lůžka, malá s 1. lůžkem, vybavený 
kuchyňský kout,1 x sprcha, WC a bidet, 
velká rohová terasa s krbem

Nově zrekonstruované 2 vilky, umístěné 
v zahradě. Vyhrazené parkovací mís-
to před vilkou. V každé vilce jsou 4 
apt. – 2 apartmány v přízemí s přímým 
vstupem na předzahrádku a 2 apart-
mány v 1.patře s krytou vstupní tera-
sou. Součástí ubytování je parkoviště, 
vzdálenost od moře cca. 200 m.

Trilo C/5 - pro max. 5 osob, nový ná-
bytek • obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 1 osobu • 2 ložnice - s 
manželskou postelí, se 2 lůžky • vybav-
ený kuchyňský kout, sprcha, WC a bidet, 
terasa nebo zahrádka  

Quadri D/7 - pro max. 7 osob, nový 
nábytek • obývací pokoj • 3 ložnice - s 
manželskou postelí, 1x2 samostatná 
lůžka, s palandou a 1 lůžkem • vybavený 
kuchyňský kout,1 x sprcha, WC a bidet, 
terasa nebo zahrádka

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C1/5 9700 12900 14500 18200 20800 22900

C1/7 11700 15400 17400 21900 25100 27800

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C1/5 11300 14800 16700 20800 23900 26600

D1/7 12400 16300 18400 23200 26400 29400



Řadové domky tvoří uzavřený 
komplex s bazénem, pro dospělé a 
děti, v blízkosti klidné lokality parku 
Hemingway. Třípatrové vilky s vlastní 
zahrádkou jsou moderně zařízené, 
vhodné pro rodiny s dětmi. Vzdá-
lenost od moře je cca 600 m.

trilo c/6 - pro max. 6 osob, parkova-
cí místo v přízemí: obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem (2 lůžka), 1.patro - 1 ložnice 
s manželským lůžkem, koupelna (spr-
cha,WC, bidet) • v podkroví - mansar-
da – ložnice se 2 lůžky, terasa

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

B5 5390 7690 10490 14500 16680 18670

Villaggio burcHiello * * *

Dvě dvoupatrové vilky ve vlastní 
oplocené zahradě s vzrostlými pini-
emi, 750m od pláže, v klidné lokalitě 
dětského hřiště „Parco Hemingway“, 
200m od centra. Každá vilka má 4 
byty a venkovní krb. Každý byt má 
TV/SAT, mikrovlnnou troubu a trezor.

billo b/5 - pro max. 5 osob,par-
koviště do vyčerpání míst • obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem (2lůžka) • 1 ložnice se 
třemi samostatnými lůžky • koupelna 
(SWC, bidet), balkon nebo terasa

Ville garDen * * * 

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C6 7530 10770 14670 20280 23310 26100
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Řadové domky tvoří uzavřený komplex 
s bazénem, pro dospělé a děti, v blíz-
kosti klidné lokality parku Hemingway. 
Třípatrové vilky s vlastní  zahrádkou 
jsou moderně zařízené, vhodné pro 
rodiny s dětmi. Vzdálenost  od moře je 
cca 600 m.  

Trilo C/6 - pro max. 6 osob, parko-
vací místo, v přízemí: obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a gaučem pro 1 
osobu, 1. patro - 1 ložnice s manželským 
lůžkem, koupelna (sprcha, WC, bidet), 
v podkroví - mansarda - ložnice se 3 
lůžky, balkon.

Dvě dvoupatrové vilky ve vlastní 
oplocené zahradě s vzrostlými pin-
iemi, 750m od pláže, v klidné lokalitě  
dětského hřiště „Parco Hemingway“, 
200m od centra. Každá vilka má 4 byty 
a venkovní krb. Každý byt má TV/SAT, 
mikrovlnnou troubu a trezor. 

Bilo B/5 - pro max. 5 osob,parkoviště 
do vyčerpání míst • obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem (2lůžka) • 1 ložnice se třemi 
samostatnými lůžky • koupelna (SWC, 
bidet), balkon nebo terasa

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C/6 12000 15900 18100 22500 25800 29200

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

B/5 8600 11400 12900 16100 18500 20800



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C7 9430 13480 18310 25330 29100 32600
C1-7 9780 14010 19020 26300 30240 33870

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C6 6450 9190 12490 17260 19850 22200

Prázdninový komplex se skládá z 
deseti třípatrových řadových dom-
ků, které jsou obklopeny zahradou, 
ve vzdálenosti 1000 m od pláže. V 
areálu komplexu je bazén pro dospělé 
a pro děti, krb, pračka. Vhodný pro 
rodinnou dovolenou. Apartmá-
ny jsou víceúrovňově uspořádány,  
funkčně zařízeny, vždy s vybaveným 
kuchyňským koutem, koupelnou (spr-
cha,WC), TV/SAT, trezor, klimatizace 
(za poplatek). Parkování pro byty C7 
dvě místa, pro byt C/7-1 v garáži.

trilo c1/7 - pro max. 7 osob • v přízemí 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
rozkládacím gaučem (2 lůžka), koupel-
na • v patře 2 ložnice - s manželskou 
postelí a se 2 samostatnými lůžky , 
koupelna, balkon • 7.lůžko lůžko může 
být buď v denní místnosti, nebo v 
ložnici se dvěma lůžky

trilo c/-1 – pro max. 7 osob • v 
suterénu je garáž a koupelna (spr-
cha,WC,bidet) • v přízemí obývací 
pokoj s kuch. koutem,crozkládacím 
gaučem (2 lůžka), koupelna, balkon • 
v patře 2 ložnice - s manželskou po-
stelí a se 2 samostatnými lůžky, kou-
pelna, balkon • 7.lůžko lůžko může 
být buď v denní místnosti, nebo v 
ložnici se 2 lůžky. 

Částečně renovované přízemní 
bungalovy pro dvě rodiny se nacháze-
jí 900 m od pláže v klidném prostředí 
plném zeleně. Apartmány jsou jedno-
duše, ale funkčně zařízeny. Součástí 
ubytování je plážový servis (1 slu-
nečník a 2 lehátka), 1 parkovací místo, 
oplocená zahrada s krbem. Pobyt se 
psem možný, € 30,-/ týden.

trilo c/6 - pro max. 6 osob: obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a plně vybaveným kuchyňským kou-
tem • 2 ložnice - s manželskou poste-
lí a se 2 samostatnými lůžky • koupel-
na (sprcha, WC a bidet), terasa 

Villaggio le palme * * *

Casa bianca * * *  
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Prázdninový komplex se skládá z dese-
ti třípatrových řadových domků, které 
jsou obklopeny zahradou, ve vzdáleno-
sti 1000 m od pláže. V areálu komplexu 
je bazén pro dospělé  a pro děti, krb, 
pračka. Vhodný pro  rodinnou dovo-
lenou. Apartmány  jsou víceúrovňově 
uspořádány, funkčně zařízeny, vždy 
s vybaveným  kuchyňským koutem, 
koupelnou (sprcha, WC), TV/SAT, trezor, 
klimatizace (za poplatek). Parkování 
pro byty C7 dvě místa, pro byt C/7-1 v 
garáži.

Trilo C/7- pro max.7 osob • v přízemí 
obýv.pokoj s kuchyňským koutem, roz-
kládacím gaučem (2lůžka), koupelna • v 
patře 2 ložnice- s manželskou postelí a 
se 3 samostatnými lůžky, koupelna, bal-
kon a vlastní zahrádka

Trilo C1/7- pro max. 7 osob • v suterénu 
je garáž a koupelna(sprcha,WC, bidet) 
• v přízemí obýv.pokoj s kuchyňským 
koutem, rozkládacím gaučem(2lůžka) 
a 1 lůžkem, koupelna, balkon • v patře  
2 ložnice- s manželskou postelí a se 2 
samostatnými lůžky, koupelna, balkon a 
vlastní zahrádka

Částečně renovované přízemní bunga-
lovy pro dvě rodiny se nacházejí 900 
m od pláže v klidném prostředí plném 
zeleně. Apartmány jsou jednoduše, ale 
funkčně zařízeny. Součástí ubytování 
je 1 parkovací místo, oplocená zahrada 
s krbem. Pobyt se psem možný, € 30,-/ 
týden. 

Trilo C/6 - pro max. 6 osob: obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) a 
plně vybaveným kuchyňským koutem 
• 2 ložnice - s manželskou postelí a 
se 2 samostatnými lůžky • koupelna  
(sprcha, WC a bidet), terasa

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C/6 10400 13500 15200 19100 21800 24700

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C/7 13500 17600 19900 24900 28600 32200

C1/7 13900 18200 20600 25700 29600 33500



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4920 7010 9560 13190 15170 17020
B4 6320 9060 12300 17020 19540 21900
C6 8310 11860 16130 22300 25630 28730

Čtyřpatrový bytový dům s výtahem a bazénem 
pro dospělé a děti, parkování v okolí. Všechny 
apartmány jsou  jednoduše zařízené s trezo-
rem a terasou. Vzdálenost od moře 250 m.

mono a/3- pro max. 3 osoby: studio • obývací 
pokoj se třemi lůžky • kuch. kout, SWC,balkon

bilo b/4 - pro max. 4 osoby, obývací pokoj  
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby • 1 ložnice 
s manželskou postelí • vybavený kuchyňský 
kout, sprcha, WC a bidet, terasa

trilo c/6- pro max. 6 osob: • obývací pokoj  
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby • 2ložni-
ce po dvou lůžkách (může být i palanda), 
SWC,balkon,nebo zahrádka 

Tři na sobě nezávislé řadové vilky leží v klid-
ném místě, mezi vzrostlými borovicemi v oplo-
cené zahradě, ve vzdálenosti 300m od pláže, 
blízko jsou obchody. Komfortní, prostorné a 
pěkně zařízené apartmány ( TV/SAT, trezor, 
klimatizace -za poplatek) jsou vhodné pro klid-
nější dovolenou. Dvě parkovací místa / APT.  

Zvíře: povoleno jen malé, € 30,-/ týden.

Quadrilo e/8 - pro max.8 osob • obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem 
(2 lůžka) • 3 ložnice - s manželskou postelí, se 
2 samostatnými lůžky , s palandou • koupelna 
(sprcha,WC,bidet), zahrada

Villa betHoven * * * 

Lignano - Riviera   
 
Část Riviera, vilová část Lignana, pro kterou  
je charakteristický klid, promenády 
obklopené piniemia hlavně lázně, které 
nechal postavit v roce 1963 Dott. Riccardo 
Riva. Další atrakcí je dětský park UNICEF s 
velkým bazénem a brouzdalištěm. K této 
části Lignana neodmyslitelně patří i zoolo-
gická zahrada Parco ZOO a 18-ti jamkové 
golfové hřiště. Condominio la meriDiana * * *

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

E8 9120 13080 17780 24560 28260 31650
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Tři na sobě nezávislé řadové vilky leží v klidném 
místě, mezi vzrostlými borovicemi v oplocené 
zahradě, ve vzdálenosti 300m od pláže, blízko jsou 
obchody. Komfortní, prostorné a pěkně zařízené 
apartmány (TV/SAT, trezor) jsou vhodné pro klid-
nější dovolenou. Dvě parkovací místa / APT. Zvíře: 
povoleno jen malé, € 30,-/ týden.

Quadrilo D/8 - pro max.8 osob • obývací pokoj s 
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem (2 lůž-
ka) • 3 ložnice - s manželskou postelí, se  2 samo-
statnými lůžky , s palandou • koupelna (sprcha,W-
C,bidet), zahrada

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

A1/3 7700 10100 11400 14400 16400 18400

B1/4 10500 13500 15200 19100 21800 24700

C1/6 13500 17200 19600 24400 27900 31500

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

D/8 15100 19300 21900 27200 31300 35200



Samostatná vilka v oplocené zahradě 
v piniovém háji s venkovním krbem. 
Vybavené klimatizací (za poplatek), 
dále mikrovlnná trouba, kávovar, TV/
SAT. Parkovací místo u vilky. Pobyt se 
psem možný. Vzdálenost od komerční 
zóny (obchody, restaurace) 200m, 
vzdálenost od pláže 600m.

trilo c/7 - pro max. 7 osob pro max. 
7 osob - obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem, vybavený kuchyňský kout, 
2 ložnice s manželskou postelí, jed-
nolůžková ložnice, koupelna (SWC, 
bidet), terasa.

Villa mirage  

Moderní vila pro dvě rodiny, obk-
lopena oplocenou zahradou v tiché 
části města, 2 parkovací místa 
pro každý byt. Vhodné pro rodiny 
s dětmi. Pobyt se psem možný. 
Vzdálenost od komerční zóny (ob-
chody, restaurace) 600m, vzdále-
nost od pláže 250 m.

e/6 - pro max. 6 osob: obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem, vybavený 
kuchyňský kout, ložnice s manželskou 
postelí, ložnice s palandou, 2 koupe-
lny (SWC, bidet), TV/SAT

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

E6 8940 12800 17370 24020 27620 30950

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C7 11330 16160 21980 30410 34980 39150

Villa tra i pini
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Samostatná vilka v oplocené zahradě 
v piniovém háji s venkovním krbem. 
Vybavené trezorem, dále mikrovlnná 
trouba, kávovar, TV/SAT. Parkovací 
místo u vilky. Pobyt se psem možný. 
Vzdálenost od komerční zóny (obcho-
dy, restaurace) 200m, vzdálenost od 
pláže 600m. 

Quadri D/7 - pro max. 7 osob pro max. 
7 osob - obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem, vybavený kuchyňský kout, 
2 ložnice s manželskou postelí, jed-
nolůžková ložnice, koupelna (SWC,  bi-
det), terasa.

Moderní vila pro dvě rodiny, obklope-
na oplocenou zahradou v tiché části 
města, 2 parkovací místa pro každý byt. 
Vhodné pro rodiny s dětmi. Pobyt se 
psem možný. Vzdálenost od komerční 
zóny (obchody, restaurace) 600m, 
vzdálenost od pláže 250 m.

Trilo C/6 - pro max. 6 osob: obývací 
pokoj  s rozkládacím gaučem, vybavený 
kuchyňský kout, ložnice s manželskou 
postelí, ložnice s palandou, 2 koupelny 
(SWC, bidet), TV/SAT.

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

D1/7 17600 23200 26400 32800 37800 42500

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C/6 14600 19100 21600 26800 30800 34700



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C6 WiFi 10150 14540 19770 27350 31420 35190
C7 WiFi 10560 15070 20550 28390 32630 36530

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

F8 16630 23730 32290 44670 51330 57450

Nová luxusní čtyřpatrová budova se 
nachází jen pár minut pěší chůze od 
pláže (cca 700m), vhodná pro všech-
ny, kteří požadují komfortní uby-
tování. Residence má výtah, dvě kola 
pro každý byt ZDARMA. 

Apartmány jsou moderně zařízeny, 
vždy s vybaveným kuchyňským kou-
tem ( mikrovlnná trouba, myčka na 
nádobí, pračka) 2x koupelna, TV/ SAT, 
klimatizace (za poplatek), trezor, te-
rasa nebo 2x balkon. Parkování v ga-
ráži – 1 místo/ APT.

trilo c/6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a kuchyňským koutem • 2 ložnice 
- s manželskou postelí a se 2 samo-
statnými lůžky (nebo se 3 lůžky) • 2 
koupelny
 

 

Samostatně stojící moderní patrová 
vila se nachází v zahradě jen pár  Mi-
nut pěší chůze od pláže (cca 550m), 
vhodná pro všechny, kteří požadují 
komfortní ubytování. 

Vila je moderně zařízená, vybavená  
Mikrovlnnou troubou, myčkou na ná-
dobí, pračkou, TV/ SAT, klimatizací (za 
příplatek), trezorem. Vila je přístupná 
venkovním schodištěm, vhodné pro 
vozíčkáře. Ubytování zahrnuje plá-
žový servis (1 slunečník a 2 lehátka). 
Parkování u vily – místo pro 2 auta.  

vila f/8 - pro max. 8 osob, obývací 
pokoj s gaučem a krbem, samostatná 
kuchyně, 4 ložnice – dvě s manželskou 
postelí, 1 se 2 samostatnými lůžky a 
1 jednolůžková, 2 koupelny (sprcha, 
WC a bidet), terasa

pro všecHny ubytovací
Kapacity platí:
všecHny apt Jsou vybavené Dle vKusu 
souKromÝcH maJitelů a foto interiéru 
Je pouZe ilustrativní. 

vratná Kauce/byt/vilKu:  100 €

cena apartmánu ZaHrnuJe: 
7x ubytování, spotřebu el.energie, vody a plynu, 
závěrečný úklid (kuchyň uklízí klient), asistenční služby, 
delegáta v hlavní sezoně, pobytovou taxu.

cena neZaHrnuJe: 
dopravu, transfer, stravu, povlečení, ručníky, utěrky,  
úklidové prostředky

Doprava:  
vlastní, nebo autobusem 1 990,-Kč/dospělý, 1 890,- Kč /
dítě do 10 let, jednosměrná jízdenka 1 500,-Kč/ osobu

faKultativní příplatKy: 
povlečení 8€/osobu, klimatizace 4,50 €/den/split v by-
tech nebo vilkách, které to umožňují, dětská postýlka do 
3 let 25 €/týden, nutno objednat předem v CK, přistýlka 
35 €/týden. Poplatek za malé zvíře 30 €/ týden.

plážovÝ servis v cenĚ

Residence ore felici * * * * - LIGNANO SABBIADORO

Villa alessanDra * * * * - LIGNANO PINETA
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Nová luxusní čtyřpatrová budova se 
nachází jen pár minut pěší chůze od 
pláže (cca 700m), vhodná pro všechny, 
kteří požadují komfortní ubytování. 
Residence má výtah, dvě kola pro 
každý byt ZDARMA. Apartmány jsou 
moderně zařízeny, vždy s vybaveným 
kuchyňským koutem ( mikrovlnná trou-
ba, myčka na nádobí, pračka) 2x koupel-
na, TV/ SAT, trezor, terasa nebo 2x bal-
kon. Parkování v garáži – 1 místo/ APT.

Trilo C/6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a kuchyňským koutem • 2 ložnice - s 
manželskou postelí a se 2 samostat-
nými lůžky (nebo se 3 lůžky) • 2 koupel-
ny

Trilo C/7 - stejné jako Trilo C/6 + 1 lůžko

Samostatně stojící moderní patrová 
vila se nachází v zahradě jen pár Minut 
pěší chůze od pláže (cca 550m), vhodná 
pro všechny, kteří požadují komfortní 
ubytování.

Vila je klimatizovaná, moderně 
zařízená, vybavená mikrovlnnou 
troubou, myčkou, pračkou TV/SAT, 
trezorem. Vila je přístupná venkovním 
schodištěm- vhodné pro vozíčkáře., 
2x  plážový servis. Parkování u vily pro 
2 auta.

Vila E/9 - pro max. 9 osob, obývací 
pokoj s gaučem a krbem, samostatná 
kuchyně, 4 ložnice – dvě s manželskou 
postelí, 1 se 2 samostatnými lůžky a 1 
jednolůžková, 2 koupelny (sprcha, WC a 
bidet), terasa

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

C1/6 16200 21000 23900 29600 33900 38400

C1/7 16800 21700 24800 30700 35200 39700

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

E1/9 26500 34500 39300 48900 56500 63300

PRO VŠECHNY UBYTOVACI KAPACITY PLATÍ:

CENA APARTMÁNU/VILKY ZAHRNUJE: 
7x ubytování, spotřebu el. energie, vody a plynu, 
závěrečný úklid (kuchyň uklízí klient), klimatizaci u bytů 
označených číslem1, plážový servis, parkovné u kapacit, 
které to umožňují, asistenční služby.

CENA NEZAHRNUJE: 
dopravu, transfer, stravu, povlečení, ručníky, utěrky, 
úklidové prostředky, vratnou kauci, cestovní pojištění. 
Vratná kauce/byt/vilku: 100 - 150 €,  
500€ u mládežnických kolektivů (18-25 let)

DOPRAVA:  
vlastní, nebo autobusem 1 990,-Kč/dospělý, 
1 890,- Kč /dítě do 10 let, jednosměrná jízdenka 1 500,-Kč/
osobu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 
povlečení 8€/osobu, dětská postýlka  1-3 let 25 €/týden a 
přistýlka 35€/týden, nutno objednat předem v CK, malé 
domácí zvířátko 30€/týden.

VŠECHNY APARTMÁNY/VILKY/BGW JSOU VYBAVENÉ 
DLE VKUSU SOUKROMÝCH MAJITELŮ, PROTO SE IN-
TERIÉRY MOHOU LIŠIT (FOTO UVEŘEJNĚNÉ V KATALOGU 
JE POUZE ILUSTRATIVNÍ).



Nově zrekonstruovaný, klimatizovaný  hotel s výtahem, 
který se nachází přímo v centru Lignana, v části Sabbiado-
ro, cca 600 m od písečné pláže, nabízí ubytování v  něko-
lika  typech pokojů, venkovní hřiště pro děti, v přízemí bar, 
společenskou místnost, hernu pro děti, okolo depanadance 
se rozkládá velká zahrada s venkovním bazénem, parkování 
u hotelu, využití hotelových kol zdarma, plažový servis 
v ceně. Wi-fi připojení ve společným prostorech zdarma. 

ubytování: dvoulůžkový pokoje s  možností 1 přistýlky, 
koupelna (SWC) s fénem, klimatizací, telefonem, LCD TV,  
minibarem, trezorem, balkonem.

stravování: snídaně, polopenze, plná penze

cena za osobu/den zahrnuje: ubytování na vybraný počet 
nocí (minimálně 5 noci), zahrnuje vybrané stravování, vyu-
žití relaxační zóny , bazénu, solária, půjčení kol (max. na 3 
hodiny), plážový servis, wi-fi připojení.

minimum pobytových dnů: 5 dnů, při menším počtu dnů 
příplatek 3€/ osoba a den.

Dětské slevy: 3-7 let -40%, 7-12 let -20%, nad 13 let -10%

Hotel la pergola * * * dep.

Období / osoba 1705-2705 2805-1306 1406-0108 0208-2208

0609-2809  2308-0509  

Snídaně 1110 1250 1370 1490

Polopenze 1490 1640 1760 1880

Plná penze 1730 1870 1990 2110

Dítě 0-2 620 620 620 620
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Období 1405-0306 0406-2606 2706-3107 0108-2108

 1209-2609 0509-1109 2208-0409

Snídaně 1170 1330 1460 1590

Polopenze 1570 1730 1860 1990

Plná penze 1820 1970 2100 2220

Dítě 0-2 620 620 620 620

Dítě 03-12 -50% -50% -50% -50%

3.osoba nad 13 let -10% -10% -10% -10%



Nachází se v klidné, residenční zóně San Francesco a přímo  
u stejnojmenné písčité pláže(20m). Hotel má vlastní soukro-
mou cestičku, která po pár metrech chůze ústí přímo na pláž. 
Příjemnou procházkou v zeleni podél moře se dá během 25 
min. pomalou chůzí dorazit do přístavu a historického centra 
městečka Forio (cca 1 km). Hotel má dva bazény z nichž jeden 
vnitřní termální (34°C) a druhý venkovní minerální, bar s ven-
kovním posezením, hala,TV, klimatizovaná jídelna.

ubytování: dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky, koupel-
na (SWC), stropní větrák, telefon, TV/SAT, balkon, nebo terasa,  
některé pokoje s výhledem a posezením v zahradě. 

stravování: polopenze (snídaně kontinentální formou malého 
bufetu, večeře-výběr z 2 menu), klimatizovaná jídelna

fakultativní příplatky:  jednolůžkový pokoj 1300,-/týden,  
dětská postýlka 8 €/den - platba na místě

Dětská cena platí pro dítě 2-12 let ubytovaným se dvěma dospě-
lými na pokoji. Cena na přistýlce platí pro dospělé osoby a děti 
nad 12 let v doprovodu 2 dospělých  na 3. a 4. lůžku.

cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí  ve dvoulůž-
kovém pokoji standard, dopravu letecky vč. tax a transferů z/na 
letiště v Neapoli nebo busem, odvoz zavazadel, trajekt, asistenci 
CK, služby delegáta.

Hotel cesotta * * *
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novinKa!

Ischia  
 

 
je největší a nejznámější ostrov v Neapolském 
zálivu. Pro svoji překrásnou vegetaci je nazývá-
na „zeleným ostrovem“. Ischia je vulkanického 
původu, nejvyšší vrchol tvoří Epomeo - několik 
desetiletí  nečinná sopka, avšak s pozůstatky ter-
mální aktivity. Bohatství termálních přírodních 
vod bylo poprvé využito k terapeutickým účelům 
v 16. století. Lázeňská zařízení a parky představují 
polovinu turistických služeb ostrova. 

Forio  leží ve středu západního pobřeží 
s  velkými písečnými plážemi (San 

Francesco, Chiaia, Citara) a je největší, turisty vy-
hledávaným městem ostrova.  Je městem koste-
lů, např. kostel Sv. Maria Loreto, kostel Sv. Vita má 
dvě věže, z nichž na jedné jsou věžní hodiny a na 
druhé kostelní zvony, dále bílý kostel „námořníků“ 
Soccorso. Nejznámějším a nejvyhledávanějším 
místem jsou tu však zcela jistě unikátní lázně 
s termálními prameny, Poseidonovy zahrady.

letecky
Období / osoba

1904-1905 1905-0706 0706-0208 0208-0908 0908-1608

2009-2410 1309-2009 2308-1309 1608-2308  

Dospělá osoba 15590 16990 17990 23790 24990

Dospělá os. na přistýlce 14490 15690 16290 20490 21190

Dítě do 12ti let 13390 14390 14890 18790 19690

busem
Období / osoba

0205-1105 0905-0806 0606-0308 0108-1008 0808-1708

1909-1210 1209-2109 2208-1409 1508-2408  

Dospělá osoba 10490 11990 12690 18490 19190

Dospělá os. na přistýlce 9290 10490 10990 15190 16190

Dítě do 12ti let 8590 9790 10290 13790 14690
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Hotel CESOTTA * * * 

Letecky
Období

2504-0905 0905-0606 0606-0108 0108-0808 0808-2208

1909-2410 1209-1909 2908-1209 2208-2908

dospělý 15990 17490 18290 23490 24490

dospělý přistýlka 14790 15990 16690 20490 21490

dítě do 12 let 13990 14990 15690 18790 19990

Busem
Období

0105-1005 0805-0706 0506-0208

1809-1110 1109-2009 2808-1309

dospělý 10490 11990 12890

dospělý přistýlka 9290 10490 11190

dítě do 12 let 8690 9790 10290

Nachází se v klidné, residenční zóně San Francesco a přímo u 
stejnojmenné písčité pláže(20m). Hotel má vlastní soukromou 
cestičku, která po pár metrech chůze ústí přímo na pláž. Příjem-
nou procházkou v zeleni podél moře se dá během 25 min. poma-
lou chůzí dorazit do přístavu a historického centra  městečka Fo-
rio (cca 1 km). Hotel má dva bazény z nichž jeden vnitřní termální 
(34°C) a druhý venkovní minerální, bar s venkovním posezením, 
hala, TV, klimatizovaná jídelna. 

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, koupel-
na  (SWC), stropní větrák, telefon, TV/SAT, balkon, nebo terasa, 
některé pokoje s výhledem a posezením v zahradě. Stravování: 
polopenze (snídaně kontinentální formou malého bufetu, večeře-
výběr z 2 menu), klimatizovaná jídelna 

Fakultativní příplatky: jednolůžkový pokoj 1450,-/týden, dětská 
postýlka 8 €/den - platba na místě

Dětská cena platí pro dítě 2-12 let ubytovaným se dvěma do-
spělými na pokoji. Cena na přistýlce platí pro dospělé osoby a děti 
nad 12 let v doprovodu 2 dospělých na 3. a 4. lůžku.

Cena za osobu zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí ve 
dvoulůžkovém pokoji standard, dopravu letecky vč. tax a trans-
ferů z/na letiště v Neapoli nebo busem, odvoz zavazadel, trajekt, 
asistenci CK, služby delegáta.



Rodinný hotel, který byl nedávno rekonstruován, se nachází v 
těsné blízkosti pláže Citara a Poseidonových zahrad. Vzdálenost 
od centra je cca 1,5 km. Součástí hotelu je venkovní sladkovodní 
bazén se studenou vodou, malý krytý termální bazén s nefil-
trovanou vodou (36 stupňů C), vířivá vana jacuzzi s hydromasá-
ží, vlastní přístup na malou pláž pod hotelem, sluneční terasa s 
lehátky a slunečníky, recepce, restaurace, zahrada, parkoviště, 
Wi-fi zdarma na recepci a na terase u bazénu.
stravování: polopenze: snídaně – rozšířená kontinentální (mini 
bufet), večeře servírovaná - výběr ze 2 menu.
ubytování:  40 pokojů, všechny s koupelnou (SWC), telefonem 
a balkónem, nebo terasou. Pokoje v přízemí mají výhled a po-
sezení do zahrady, jednolůžkové pokoje a pokoje obrácené od 
moře jsou pouze s oknem,  3 a 4-lůžkové pokoje jsou pouze s 
výhledem na moře (za příplatek). Všechny pokoje standard jsou 
vybaveny klimatizací za příplatek, pokoje superior mají klima-
tizaci a TV v ceně.
fakultativní příplatky: jednolůžkový pokoj: 2.100,-/týden
výhled na moře: 1.200,-/týden/os. plná penze: 2.100,-/týden/os.
pokoj superior: 2.300,-týden/os. klimatizace: €5/osoba/den 
postýlka €11/den 
cena za os. zahrnuje: 7x ubyt. s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji 
cena nezahrnuje: dopravu

Hotel riva Del sole * * * 

novinKa!
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Letecky
Období / osoba

0504-1904 1904-1005 1005-2607 2607-3008

1110-0111 2009-1110 3008-2009  

Dospělá osoba 17390 18490 18990 21990

Dospělá os.na přistýlce 15290 15790 16590 18990

Dítě do 6ti let 12990 13790 13990 15390

busem
Období / osoba

0205-1105 0905-2707 2507-3108

1909-1210 2908-2109  

Dospělá osoba 13490 13990 16990

Dospělá os. na přistýlce 11490 11990 13990

Dítě do 6ti let 8790 8990 10390
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Hotel RIVA DEL SOLE * * * 

Rodinný hotel, který byl nedávno rekonstruován, se nachází v 
těsné blízkosti pláže Citara a Poseidonových zahrad. Vzdálenost 
od centra je cca 1,5 km. Součástí hotelu je venkovní sladkovodní 
bazén se studenou vodou, malý krytý termální bazén s nefiltrova-
nou vodou (36 stupňů C), vířivá vana jacuzzi s hydromasáží, vlastní 
přístup na malou pláž pod hotelem, sluneční terasa s lehátky a 
slunečníky, recepce, restaurace, zahrada, parkoviště, Wi-Fi zdarma 
na recepci a na terase u bazénu. 

Stravování: polopenze: snídaně – rozšířená kontinentální (mini 
bufet), večeře servírovaná - výběr ze 2 menu.  

Ubytování: 40 pokojů, všechny s koupelnou (SWC), telefonem 
a balkónem, nebo terasou. Pokoje v přízemí mají výhled a posezení 
do zahrady, jednolůžkové pokoje a pokoje obrácené od moře jsou 
pouze s oknem, 3 a 4-lůžkové pokoje jsou pouze s výhledem na 
moře (za příplatek). Všechny pokoje standard jsou vybaveny kli-
matizací za příplatek, pokoje superior mají klimatizaci a TV v ceně.

Fakultativní příplatky: jednolůžkový pokoj: 2.400,-/týden 

výhled na moře: 1.690,-/týden/os. plná penze: 2.400,-/týden/os.

pokoj superior: 2.480,-týden/os. klimatizace: €5/osoba/den

postýlka €11/den

Cena za os. zahrnuje: 7x ubyt. s polopenzí ve dvoulůžkovém pokoji

Cena nezahrnuje: dopravu

Letecky
Období

0404-2504 2504-0905 0905-2507 2507-2908

1010-3110 1909-1010 2908-1909

dospělý 17790 18990 19490 22490

dospělý přistýlka 15990 16990 17490 19990

dítě do 6 let 13690 14490 14690 16290

Busem
Období

0105-1005 0805-2607 2407-0208

1809-1110 2808-2009  

dospělý 13890 13990 17290

dospělý přistýlka 11990 12290 14690

dítě do 6 let 9290 9390 10890



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C6 WiFi 10150 14540 19770 27350 31420 35190
C7 WiFi 10560 15070 20550 28390 32630 36530

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

F8 16630 23730 32290 44670 51330 57450

Nová luxusní čtyřpatrová budova se 
nachází jen pár minut pěší chůze od 
pláže (cca 700m), vhodná pro všech-
ny, kteří požadují komfortní uby-
tování. Residence má výtah, dvě kola 
pro každý byt ZDARMA. 

Apartmány jsou moderně zařízeny, 
vždy s vybaveným kuchyňským kou-
tem ( mikrovlnná trouba, myčka na 
nádobí, pračka) 2x koupelna, TV/ SAT, 
klimatizace (za poplatek), trezor, te-
rasa nebo 2x balkon. Parkování v ga-
ráži – 1 místo/ APT.

trilo c/6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a kuchyňským koutem • 2 ložnice 
- s manželskou postelí a se 2 samo-
statnými lůžky (nebo se 3 lůžky) • 2 
koupelny
 

 

Samostatně stojící moderní patrová 
vila se nachází v zahradě jen pár  Mi-
nut pěší chůze od pláže (cca 550m), 
vhodná pro všechny, kteří požadují 
komfortní ubytování. 

Vila je moderně zařízená, vybavená  
Mikrovlnnou troubou, myčkou na ná-
dobí, pračkou, TV/ SAT, klimatizací (za 
příplatek), trezorem. Vila je přístupná 
venkovním schodištěm, vhodné pro 
vozíčkáře. Ubytování zahrnuje plá-
žový servis (1 slunečník a 2 lehátka). 
Parkování u vily – místo pro 2 auta.  

vila f/8 - pro max. 8 osob, obývací 
pokoj s gaučem a krbem, samostatná 
kuchyně, 4 ložnice – dvě s manželskou 
postelí, 1 se 2 samostatnými lůžky a 
1 jednolůžková, 2 koupelny (sprcha, 
WC a bidet), terasa

pro všecHny ubytovací
Kapacity platí:
všecHny apt Jsou vybavené Dle vKusu 
souKromÝcH maJitelů a foto interiéru 
Je pouZe ilustrativní. 

vratná Kauce/byt/vilKu:  100 €

cena apartmánu ZaHrnuJe: 
7x ubytování, spotřebu el.energie, vody a plynu, 
závěrečný úklid (kuchyň uklízí klient), asistenční služby, 
delegáta v hlavní sezoně, pobytovou taxu.

cena neZaHrnuJe: 
dopravu, transfer, stravu, povlečení, ručníky, utěrky,  
úklidové prostředky

Doprava:  
vlastní, nebo autobusem 1 990,-Kč/dospělý, 1 890,- Kč /
dítě do 10 let, jednosměrná jízdenka 1 500,-Kč/ osobu

faKultativní příplatKy: 
povlečení 8€/osobu, klimatizace 4,50 €/den/split v by-
tech nebo vilkách, které to umožňují, dětská postýlka do 
3 let 25 €/týden, nutno objednat předem v CK, přistýlka 
35 €/týden. Poplatek za malé zvíře 30 €/ týden.

plážovÝ servis v cenĚ

Residence ore felici * * * * - LIGNANO SABBIADORO

Villa alessanDra * * * * - LIGNANO PINETA
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Období 2504-2305 3005-2006 2006-0407 0407-0808 0808-2208

0509-2009 2908-0509  2208-2908  

A/3 9200 12200 16100 16300 18700 21700

B/5 13500 18300 24300 24900 28300 32800

C/6 17000 22200 29200 29900 33900 39100

NOVINKA

Residence ANTARES ROSSO *** - LIGNANO CITY

Residence má společně s residencí An-
tares Verde uprostřed zahrady bazén, 
vzdálenost od moře je cca 200 m, od 
centra 400 m. V ceně je klimatizace, 
povlečení a ručníky, SAT – TV, parkovací 
místo, WI-FI, závěrečný úklid se platí 
v místě.

Mono A/3 – studio pro max. 3 osoby
- obývací pokoj s manželskou postelí 
a jedním rozkládacím lůžkem
- vybavený kuchyňský kout s MW,  
myčkou, sprcha, WC a bidet, balkon

Bilo B/4-5 – pro max. 4/5 osob 
- spodní patro: obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem (2 lůžka)
- vybavený kuchyňský kout s MW, 
myčkou, sprcha, WC a bidet, balkón
- 2. patro třílůžková ložnice, sprcha

Trilo C/6 – pro max. 6 osob 
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka)
- 2 x dvoulůžková ložnice
- vybavený kuchyňský kout s MW, 
myčkou, 2x sprcha s WC a bidet, balkón

Residence se nachází blízko centra Lig-
nano Sabbiadora, cca 150 m od moře 
a cca 50 m od pěší zóny. V residenci je 
výtah, prádelna s pračkou k dispozici 
klientům a číslovaná parkovací místa 
(1 místo/apartmán, rozměry B4 - 6,00x 
3,70x 4,00 m a  A3, B5 - 5,00x 2,10x 4,00 
m. Byty jsou jednoduše zařízené, mají v 
ceně klimatizaci, wi-fi, závěrečný úklid 
a plážový servis.

Mono A/3 – studio pro max. 3 osoby
- obývací pokoj s manželskou postelí 
a jedním rozkládacím lůžkem, TV
- vybavený kuchyňský kout s MW, 
sprcha, WC a bidet

Bilo B/4-5 – pro max. 4/5 osob 
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), TV
- dvoulůžková ložnice
- 5. lůžko umístěné buď v ložnici, 
nebo v obývacím pokoji
- vybavený kuchyňský kout s MW, 
sprcha, WC a bidet, balkón

Období 2504-2305 3005-2006 2006-0407 0407-0808 0808-2208

0509-2009 2908-0509  2208-2908  

A/3 6500 7800 9800 11900 13500 16700

B/4 8200 10000 12500 15300 17500 21500

B/5 7900 9600 12000 14700 16800 20600
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NOVINKA

Residence BUSINELLI ** - LIGNANO SABBIADORO



Lignano   

 
Sabbiadoro - neboli Zlaté písky se nazývá 
nejkrásnější část oblíbeného luxusního letovis-
ka, vzdáleného od Benátek 80 km. Množství 
kavárniček, restaurací, obchodů, sportovišť, 
dětských hřišť, kulturních a zábavních akcí či 
atrakcí evropského formátu – vodní park se 
spoustou skluzavek a tobogánů AQUASPLASH, 
velké ZOO, letní divadlo a golfové hřiště, dávají 
Lignanu v tomto ohledu punc výjimečnosti. 

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4790 6850 9310 12880 14800 16580
A3G 5010 7190 9780 13520 15540 17390
B4 5950 8530 11580 16050 18430 20650
B4G 6100 8720 11860 16380 18840 21090
B5 6230 8870 12080 16680 19170 21490
B5G 6320 9060 12330 17050 19580 21930
C7 8060 11520 15660 21660 24890 27920

Nachází se v klidné části letoviska, jen 
několik minut od 4 km dlouhé rušné 
pěší promenády, cca 150 m od moře. 
Jedná se o 3 čtyřpodlažní budovy s vý-
tahem (PLUTONE, NETTUNO, GIOVE). 
Každý byt má parkovací místo, byty 
A/3G a B/4G mají garáž, pláž. servis. 

mono a/3 – studio pro max. 2-3 dosp. 
osoby nebo 2 dospělé a 2 děti do 12ti 
let • obývací pokoj s rozklád. gaučem 
(2 lůžka) • palanda nebo 2.rozkládací 
gauč nebo nika (výk. bez oken oddě-
lený shrnovacími dveřmi) se 2 lůžky 
nebo manžel. postelí • vybavený kuch. 
kout, sprcha, WC a bidet, balkón 

bilo b/4-5 - pro max. 5 osob • obýva-
cí pokoj s rozkládacím gaučem  
(2 lůžka) a palandou nebo 1 vyklápě-
cím lůžkem • ložnice s manželskou 
postelí • vybavený kuchyňský kout, 
sprcha, WC a bidet, balkón 

trilo c/7 - pro max. 7 osob, byt  
na 4.- 5. podlaží – výhled na lagunu, 
• 1. ložnice s manželskou postelí a 
s jedním samostatným lůžkem • 2. 
ložnice s manželskou postelí, kou-
pelna (sprcha,WC,bidet), terasa • v 
patře: obývací pokoj s rozklád. gau-
čem (2lůžka) a plně vybaveným ku-
chyňským koutem • komora, balkon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachází se na uměle vytvořeném 
ostrově spojeném s pevninou dřevě-
ným mostem, uzavřeným závorou. 
Nabízí ubytování ve čtyř úrovňovém 
rozložení místností. Všechny vilky 
mají renovovanou kuchyni s lednicí 
(s mrazákem), myčkou, mikrovlnnou 
troubou a kávovarem, nový nábytek 
v obývacím pokoji se SAT/TV. v ceně 
ubytování je 1 slunečník a 2 lehátka 
na pláži, využívání bazénu ve Sporting 
Clubu.  Moře 400 – 550 m.

vilka f/1 – pro max.6 osob, obýva-
cí pokoj s kuchyňským a jídelním 
koutem, vstup na předzahrádku  
• 3 ložnice - s manžel. postelí,  
2 lůžka, mansarda 2 lůžka • 2 x kou-
pelna (1 x sprcha, WC, 1 x vana , WC 
a bidet) • garáž pro 2 auta, komora, 
1 park. místo před vilkou

vilka f/2 - pro max. 9 osob, obýva-
cí pokoj s jídelním koutem, vstup 
na předzahrádku • 4 ložnice - s 
manželskou postelí, 2 lůžka, prů-
chozí se 3 lůžky, mansarda 2 lůžka 

• vybavená kuchyně, 2 x koupelna 
(1x sprcha, WC, 1x vana , WC a bi-
det) • garáž pro 2 auta, komora,  
1 park. místo před vilkou 

vilka f/3 sup - pro max. 8 osob, 
obývací pokoj s jídelním koutem, 
vstup na předzahrádku • 4 ložnice 
- s manželskou postelí, 2 x 2 lůžka, 
mansarda 2 lůžka • vybavená ku-
chyně, 3 x koupelna • garáž pro 
2 auta, 2x komora, 1 park.  místo 
před vilkou, KlimatiZace.

Komplex vilek terra mare  * * * *

Residence olimpo * * * *

8

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

F1 8940 12800 17370 24020 27620 30950

F2 9870 14100 19180 26540 30510 34180
F3 SUP 13330 19090 25940 35860 41240 46180

Období 0205-3005 3005-1306 1306-2006 2006-2706 2706-0407 0407-0808

1209-2609 0509-1209 2908-0509 2208-2908 1508-2208

B/4 7900 9600 12000 14700 16800 20600

B/4 8300 10000 12600 15500 17600 21800

Období 0205-3005 3005-1306 1306-2006 2006-2706 2706-0407 0407-0808

1209-2609 0509-1209 2908-0509 2208-2908 1508-2208

C/7 8500 10400 13100 16100 18300 22500

Residence se 6 byty, je kompletně zre-
konstruovaná v roce 2011, cca 100 m od 
pláže a nedaleko pěší zóny. V residenci je 
prádelna s pračkou k dispozici klientům, 
parkovací místa. Byty jsou moderně 
zařízené, mají v ceně klimatizaci, wi-fi, 
závěrečný úklid a plážový servis. Dva 
apartmány ve sníženém přízemí (pod 
úrovní chodníku, venkovní posezení, 
výhled do protější budovy), dva apart-
mány v prvním patře (stejná úroveň jako 
chodník), dva apartmány ve druhém 
patře (tj. z pohledu z chodníku jako první 
patro).

Rekonstruovaná residence se zah-
radou se nachází na konci části Sab-
biadoro cca 150 m od moře, 2 x parko-
vací místo/apartmán, rozměry krytého 
parkování 4,20 x 3,10x 1,95 m. Byty 
jsou standardně zařízené, mají v ceně 
wi-fi, závěrečný úklid a plážový servis.

Trilo C/7 – pro max. 7 osob
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), TV
- dvoulůžková ložnice a třílůžková 
ložnice
- vybavený kuchyňský kout s MW, 
sprcha, WC a bidet, balkón
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Bilo B/4 – pro max. 4 osoby
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka), TV
- dvoulůžková ložnice
- vybavený kuchyňský kout s MW, sprcha, WC a bidet, balkón nebo venkovní 
posezení

NOVINKA

Residence CONCHIGLIE *** - LIGNANO CITY

NOVINKA

Residence LEVANTE *** - LIGNANO SABBIADORO

24



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C6 WiFi 10150 14540 19770 27350 31420 35190
C7 WiFi 10560 15070 20550 28390 32630 36530

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

F8 16630 23730 32290 44670 51330 57450

Nová luxusní čtyřpatrová budova se 
nachází jen pár minut pěší chůze od 
pláže (cca 700m), vhodná pro všech-
ny, kteří požadují komfortní uby-
tování. Residence má výtah, dvě kola 
pro každý byt ZDARMA. 

Apartmány jsou moderně zařízeny, 
vždy s vybaveným kuchyňským kou-
tem ( mikrovlnná trouba, myčka na 
nádobí, pračka) 2x koupelna, TV/ SAT, 
klimatizace (za poplatek), trezor, te-
rasa nebo 2x balkon. Parkování v ga-
ráži – 1 místo/ APT.

trilo c/6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a kuchyňským koutem • 2 ložnice 
- s manželskou postelí a se 2 samo-
statnými lůžky (nebo se 3 lůžky) • 2 
koupelny
 

 

Samostatně stojící moderní patrová 
vila se nachází v zahradě jen pár  Mi-
nut pěší chůze od pláže (cca 550m), 
vhodná pro všechny, kteří požadují 
komfortní ubytování. 

Vila je moderně zařízená, vybavená  
Mikrovlnnou troubou, myčkou na ná-
dobí, pračkou, TV/ SAT, klimatizací (za 
příplatek), trezorem. Vila je přístupná 
venkovním schodištěm, vhodné pro 
vozíčkáře. Ubytování zahrnuje plá-
žový servis (1 slunečník a 2 lehátka). 
Parkování u vily – místo pro 2 auta.  

vila f/8 - pro max. 8 osob, obývací 
pokoj s gaučem a krbem, samostatná 
kuchyně, 4 ložnice – dvě s manželskou 
postelí, 1 se 2 samostatnými lůžky a 
1 jednolůžková, 2 koupelny (sprcha, 
WC a bidet), terasa

pro všecHny ubytovací
Kapacity platí:
všecHny apt Jsou vybavené Dle vKusu 
souKromÝcH maJitelů a foto interiéru 
Je pouZe ilustrativní. 

vratná Kauce/byt/vilKu:  100 €

cena apartmánu ZaHrnuJe: 
7x ubytování, spotřebu el.energie, vody a plynu, 
závěrečný úklid (kuchyň uklízí klient), asistenční služby, 
delegáta v hlavní sezoně, pobytovou taxu.

cena neZaHrnuJe: 
dopravu, transfer, stravu, povlečení, ručníky, utěrky,  
úklidové prostředky

Doprava:  
vlastní, nebo autobusem 1 990,-Kč/dospělý, 1 890,- Kč /
dítě do 10 let, jednosměrná jízdenka 1 500,-Kč/ osobu

faKultativní příplatKy: 
povlečení 8€/osobu, klimatizace 4,50 €/den/split v by-
tech nebo vilkách, které to umožňují, dětská postýlka do 
3 let 25 €/týden, nutno objednat předem v CK, přistýlka 
35 €/týden. Poplatek za malé zvíře 30 €/ týden.

plážovÝ servis v cenĚ

Residence ore felici * * * * - LIGNANO SABBIADORO

Villa alessanDra * * * * - LIGNANO PINETA
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Období 0205-3005 3005-1306 1306-2006 2006-0407 0407-0808 0808-2208

1909-2609 0509-1909 2908-0509 2208-2908

C/7 4600 10000 15000 18400 24500 26200

D/9 5200 12200 18400 22500 30300 32200

Residence se šesti byty v oplocené 
zahradě je vzdálena zhruba 200 m od 
pláže a několik kroků od centra Lignana 
Pinety. V blízkosti jsou obchody, super-
markety, bary, pizzerie. V residenci je k 
dispozici prádelna s pračkou, číslované 
parkovací místo/apartmán. Byty jsou 
funkčně zařízené, mají  TV/SAT, trezor, 
klimatizaci, WI-FI. Byty v přízemí jsou 
typu C a apartmány v prvním a druhém 
patře jsou typu D.

Trilo C/7 – pro max. 7 osob
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), vybavený kuchyňský kout s 
myčkou, dvě ložnice (dvoulůžková a 
ložnice s manželským a 1 samostatným 
lůžkem), koupelna (sprcha, WC a bi-
det), venkovní posezení – patio.

Quadrilo D/9 – pro max. 9 osob
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), vybavený kuchyňský kout 
s myčkou, 2x dvoulůžková ložnice, 
1x ložnice s manželským a 1 samostat-
ným lůžkem, 2x koupelna (sprcha, WC 
a bidet), balkon

Příjemná residence s devíti byty v 
zahradě, cca 500 m od moře a několik 
kroků od centra Lignana Pinety. V blíz-
kosti naleznete obchody, supermar-
kety, bary, pizzerie. Byty jsou příjemně 
zařízené e SAT-TV, klimatizací, WI-FI a s 
jedním číslovaným parkovacím místem/
apartmán. Byty v přízemí mají malou 
zahrádku se zahradním nábytkem.

Bilo B/5 – pro max. 5 osob
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), vybavený kuchyňský kout, 
třílůžková ložnice, koupelna (sprcha, 
WC a bidet), balkón, nebo zahrádka.

Trilo C/5 – pro max. 5 osob
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), vybavený kuchyňský kout, 
2 ložnice (třílůžková a dvoulůžková 
ložnice), koupelna (sprcha, WC a bi-
det), balkón a zahrádka.

Období 0205-3005 3005-1306 1306-2006 2006-0407 0407-0808 0808-2208

1909-2609 0509-1909 2908-0509 2208-2908

B/5 4000 7500 11200 13800 18400 19600

C/5 4000 9000 13400 16500 24300 23700
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NOVINKA

Residence ANNAMARIA ***+ - LIGNANO PINETA

NOVINKA

Residence LINDA ***+ - LIGNANO PINETA



Lignano   

 
Sabbiadoro - neboli Zlaté písky se nazývá 
nejkrásnější část oblíbeného luxusního letovis-
ka, vzdáleného od Benátek 80 km. Množství 
kavárniček, restaurací, obchodů, sportovišť, 
dětských hřišť, kulturních a zábavních akcí či 
atrakcí evropského formátu – vodní park se 
spoustou skluzavek a tobogánů AQUASPLASH, 
velké ZOO, letní divadlo a golfové hřiště, dávají 
Lignanu v tomto ohledu punc výjimečnosti. 

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

A3 4790 6850 9310 12880 14800 16580
A3G 5010 7190 9780 13520 15540 17390
B4 5950 8530 11580 16050 18430 20650
B4G 6100 8720 11860 16380 18840 21090
B5 6230 8870 12080 16680 19170 21490
B5G 6320 9060 12330 17050 19580 21930
C7 8060 11520 15660 21660 24890 27920

Nachází se v klidné části letoviska, jen 
několik minut od 4 km dlouhé rušné 
pěší promenády, cca 150 m od moře. 
Jedná se o 3 čtyřpodlažní budovy s vý-
tahem (PLUTONE, NETTUNO, GIOVE). 
Každý byt má parkovací místo, byty 
A/3G a B/4G mají garáž, pláž. servis. 

mono a/3 – studio pro max. 2-3 dosp. 
osoby nebo 2 dospělé a 2 děti do 12ti 
let • obývací pokoj s rozklád. gaučem 
(2 lůžka) • palanda nebo 2.rozkládací 
gauč nebo nika (výk. bez oken oddě-
lený shrnovacími dveřmi) se 2 lůžky 
nebo manžel. postelí • vybavený kuch. 
kout, sprcha, WC a bidet, balkón 

bilo b/4-5 - pro max. 5 osob • obýva-
cí pokoj s rozkládacím gaučem  
(2 lůžka) a palandou nebo 1 vyklápě-
cím lůžkem • ložnice s manželskou 
postelí • vybavený kuchyňský kout, 
sprcha, WC a bidet, balkón 

trilo c/7 - pro max. 7 osob, byt  
na 4.- 5. podlaží – výhled na lagunu, 
• 1. ložnice s manželskou postelí a 
s jedním samostatným lůžkem • 2. 
ložnice s manželskou postelí, kou-
pelna (sprcha,WC,bidet), terasa • v 
patře: obývací pokoj s rozklád. gau-
čem (2lůžka) a plně vybaveným ku-
chyňským koutem • komora, balkon

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachází se na uměle vytvořeném 
ostrově spojeném s pevninou dřevě-
ným mostem, uzavřeným závorou. 
Nabízí ubytování ve čtyř úrovňovém 
rozložení místností. Všechny vilky 
mají renovovanou kuchyni s lednicí 
(s mrazákem), myčkou, mikrovlnnou 
troubou a kávovarem, nový nábytek 
v obývacím pokoji se SAT/TV. v ceně 
ubytování je 1 slunečník a 2 lehátka 
na pláži, využívání bazénu ve Sporting 
Clubu.  Moře 400 – 550 m.

vilka f/1 – pro max.6 osob, obýva-
cí pokoj s kuchyňským a jídelním 
koutem, vstup na předzahrádku  
• 3 ložnice - s manžel. postelí,  
2 lůžka, mansarda 2 lůžka • 2 x kou-
pelna (1 x sprcha, WC, 1 x vana , WC 
a bidet) • garáž pro 2 auta, komora, 
1 park. místo před vilkou

vilka f/2 - pro max. 9 osob, obýva-
cí pokoj s jídelním koutem, vstup 
na předzahrádku • 4 ložnice - s 
manželskou postelí, 2 lůžka, prů-
chozí se 3 lůžky, mansarda 2 lůžka 

• vybavená kuchyně, 2 x koupelna 
(1x sprcha, WC, 1x vana , WC a bi-
det) • garáž pro 2 auta, komora,  
1 park. místo před vilkou 

vilka f/3 sup - pro max. 8 osob, 
obývací pokoj s jídelním koutem, 
vstup na předzahrádku • 4 ložnice 
- s manželskou postelí, 2 x 2 lůžka, 
mansarda 2 lůžka • vybavená ku-
chyně, 3 x koupelna • garáž pro 
2 auta, 2x komora, 1 park.  místo 
před vilkou, KlimatiZace.

Komplex vilek terra mare  * * * *

Residence olimpo * * * *
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Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

F1 8940 12800 17370 24020 27620 30950

F2 9870 14100 19180 26540 30510 34180
F3 SUP 13330 19090 25940 35860 41240 46180

NOVINKA

Období 0205-3005 3005-1306 1306-2006 2006-0407 0407-0808 0808-2208

1909-2609 0509-1909 2908-0509 2208-2908

A/3 4000 6300 9500 11600 15600 16500

B/4 4000 8200 12400 15300 20500 21800

C/5 24 5200 11900 18000 22000 29700 31600

Residence DONATELLO ***+ - LIGNANO RIVIERA

Příjemná residence v zahradě s výta-
hem, cca 300 m od moře a v pěší dos-
tupnosti od centra jak Lignano Riviera, 
tak Lignano Pineta. Byty jsou příjemně 
zařízené se SAT-TV, vybavené klima-
tizací, WI-FI (v ceně) a jedním číslovaným 
parkovacím místem/apartmán. Garáž a 
topení za poplatek. Byty v přízemí mají 
vlastní zahrádku.

Mono A/3 – pro max. 3 osoby 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem (2 
lůžka) a gaučem pro 1 osobu, vybavená 
malá kuchyňka, koupelna (sprcha, WC a 
bidet), balkon 

Bilo B/4 – pro max. 4 osoby
obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka), vybavený kuchyňský kout, 
dvoulůžková ložnice, koupelna, (sprcha, 
WC a bidet), balkón 

Hezký apartmánový komplex ležící přibližně 200 metrů od pláže, obklopený 
zelení a jen pár kroků od centra Lignano Riviera, kde je řada obchodů, barů, piz-
zerií a restaurací. Každý apartmán je vybaven TV-SAT, trezorem (využití zdarma), 
klimatizací a jedním krytým parkovacím místem. Součástí komplexu je společná 
zahrada s bazénem (bazén je otevřený od konce května do poloviny září). 

Mono A/4 – pro max. 4 osoby
obývací pokoj se 2 rozkládacími gauči, vybavený kuchyňský kout, koupelna (spr-
cha, WC), terasa s markýzou, přízemí

Bilo B/4 – pro max. 4 osoby
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, 1 ložnice s manželsk-
ou postelí, koupelna (sprcha, WC, pračka), terasa s markýzou, přízemí

Trilo C/6 - pro max. 6 osob
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, 2 ložnice 
(1 s manželskou postelí, 1 se 2 samostatnými lůžky), koupelna (sprcha, WC), 
terasa 

Období 0205-3005 3005-1306 1306-2006 2006-0407 0407-0808 0808-2208

1909-2609 0509-1909 2908-0509 2208-2908

A/4 4000 7000 10700 13100 17600 18700

B/4 4000 8700 13100 16100 21600 23000

C/6 4600 10400 15500 19000 25400 27100
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Trilo 24 C/5 – pro max. 5 osob – nově zrekonstruováno
obývací pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka), vybavený kuchyňský kout s MW, 
1x dvoulůžková ložnice, 1x jednolůžková ložnice, koupelna (sprcha, WC a bidet), 
balkón s markýzou

NOVINKA

Residence VERDEMARE ***+ - LIGNANO RIVIERA



Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

C6 WiFi 10150 14540 19770 27350 31420 35190
C7 WiFi 10560 15070 20550 28390 32630 36530

Období 2404-2405 2405-0706 0706-2806 2806-0507 0507-0208 0208-2308

1309-2709 0609-1309 3008-0609 2308-3008

F8 16630 23730 32290 44670 51330 57450

Nová luxusní čtyřpatrová budova se 
nachází jen pár minut pěší chůze od 
pláže (cca 700m), vhodná pro všech-
ny, kteří požadují komfortní uby-
tování. Residence má výtah, dvě kola 
pro každý byt ZDARMA. 

Apartmány jsou moderně zařízeny, 
vždy s vybaveným kuchyňským kou-
tem ( mikrovlnná trouba, myčka na 
nádobí, pračka) 2x koupelna, TV/ SAT, 
klimatizace (za poplatek), trezor, te-
rasa nebo 2x balkon. Parkování v ga-
ráži – 1 místo/ APT.

trilo c/6 - pro max. 6 osob • obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem (2 lůžka) 
a kuchyňským koutem • 2 ložnice 
- s manželskou postelí a se 2 samo-
statnými lůžky (nebo se 3 lůžky) • 2 
koupelny
 

 

Samostatně stojící moderní patrová 
vila se nachází v zahradě jen pár  Mi-
nut pěší chůze od pláže (cca 550m), 
vhodná pro všechny, kteří požadují 
komfortní ubytování. 

Vila je moderně zařízená, vybavená  
Mikrovlnnou troubou, myčkou na ná-
dobí, pračkou, TV/ SAT, klimatizací (za 
příplatek), trezorem. Vila je přístupná 
venkovním schodištěm, vhodné pro 
vozíčkáře. Ubytování zahrnuje plá-
žový servis (1 slunečník a 2 lehátka). 
Parkování u vily – místo pro 2 auta.  

vila f/8 - pro max. 8 osob, obývací 
pokoj s gaučem a krbem, samostatná 
kuchyně, 4 ložnice – dvě s manželskou 
postelí, 1 se 2 samostatnými lůžky a 
1 jednolůžková, 2 koupelny (sprcha, 
WC a bidet), terasa

pro všecHny ubytovací
Kapacity platí:
všecHny apt Jsou vybavené Dle vKusu 
souKromÝcH maJitelů a foto interiéru 
Je pouZe ilustrativní. 

vratná Kauce/byt/vilKu:  100 €

cena apartmánu ZaHrnuJe: 
7x ubytování, spotřebu el.energie, vody a plynu, 
závěrečný úklid (kuchyň uklízí klient), asistenční služby, 
delegáta v hlavní sezoně, pobytovou taxu.

cena neZaHrnuJe: 
dopravu, transfer, stravu, povlečení, ručníky, utěrky,  
úklidové prostředky

Doprava:  
vlastní, nebo autobusem 1 990,-Kč/dospělý, 1 890,- Kč /
dítě do 10 let, jednosměrná jízdenka 1 500,-Kč/ osobu

faKultativní příplatKy: 
povlečení 8€/osobu, klimatizace 4,50 €/den/split v by-
tech nebo vilkách, které to umožňují, dětská postýlka do 
3 let 25 €/týden, nutno objednat předem v CK, přistýlka 
35 €/týden. Poplatek za malé zvíře 30 €/ týden.

plážovÝ servis v cenĚ

Residence ore felici * * * * - LIGNANO SABBIADORO

Villa alessanDra * * * * - LIGNANO PINETA
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Šestipatrový apartmánový dům se na-
chází přímo v centru letoviska a cca 100 
m od pláže, V domě je výtah. Byty jsou 
jednoduše zařízené, včetně MW, TV, 
trezor, klimatizace, parkovací místo, 
plážový servis.

Bilo B/5 – pro max. 5 osob  
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka)
- vybavený kuchyňský kout, sprcha, WC 
a bidet, balkón
- třílůžková ložnice

Trilo C/5 – pro max. 5 osob 
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(1 lůžko)
- 2x dvoulůžková ložnice 
- vybavený kuchyňský kout, sprcha 
s WC a bidet, balkón

NOVINKA

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

B1/5 7800 10100 11400 14400 16900 17800

C1/5 8400 10900 12300 15400 18200 19100

Residence COLUMBUS *** - Bibione Spiaggia

Apartmánový dům je umístěn u pláže a 
v těsné blízkosti centra s mnoha obcho-
dy, restauracemi a kavárnami. V domě 
je výtah. Byty jsou standardně zařízené 
včetně MW, parkovací místo, plážový 
servis, některé byty mají výhled na 
moře, byt B1 má klimatizaci.

Bilo B/5 – pro max. 5 osob  
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka)
- vybavený kuchyňský kout s MW, 
sprcha, WC a bidet, balkón
- třílůžková ložnice

Trilo C/6 – pro max. 6 osob 
- obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
(2 lůžka)
- 2x dvoulůžková ložnice (1 ložnice 
může mít palandu)
- vybavený kuchyňský kout s MW, 
sprcha s WC a bidet, balkón

Období 2803-2305 2305-3005 1306-2706 2706-0407 0407-0108 0108-2208

0509-1010 0606-1306 2908-0509 2208-2908

B1/5 10800 14200 15900 20200 23600 26600

C1/6 12200 15700 17700 22100 25900 29400
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NOVINKA

Residence NIAGARA *** - Bibione Spiaggia

Bibione
Nejznámější letovisko v severní části Itálie, které se těší již od revoluce 1989 velké oblibě pro svůj 
synonym rodinné dovolené u moře. Bibione leží 85 km východně od Benátek při ústí řeky Tagliamento. 
Zlatavá pláž 10 km dlouhá, místy až 450m široká, kterou provází zábavní centra, sportoviště, kulturní 
centra, množství restaurací, kaváren a obchodů za příznivé ceny, se stala nejvyhledávanějším cílem 
našich turistů. Nachází se zde i proslulé lázně-Bibione Terme.
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Hotel je umístěn v okrajové části cca 500 metrů od 
centra městečka. Hostům je k dispozici restaurace, 
lobby bar, kavárna, letní zahrada s grilem, hotelový 
obchod, kadeřník. Hotel disponuje velkým lázeňským 
komplexem, který se rozkládá na ploše 1 000 m². 
Jeho součástí jsou bazény s vodou o teplotě 37 – 38 
°C, bazén s atrakcemi a teplotou vody 33°C, vnitřní 
plavecký bazén a různé druhy saun. Hotel je vhodný 
pro návštěvníky různých věkových kategorií a dětí.

ubytování: komfortní jedno a dvoulůžkové pokoje 
s vanou nebo sprchovým koutem, fén, telefon, TV/
SAT, internetová přípojka, trezor, minibar, klimatiza-
ce, balkon. 
stravování: polopenze formou bohatého bufetu 
Sport a relaxace: posilovna, tenis, stolní tenis, boc-
cie, aerobic, vodní gymnastika, solárium, půjčovna 
kol, jízda na koni, možnost dokoupení masáží a lé-
čebných procedur 
cena zahrnuje: 3x, nebo 7 x ubytování s polopenzí, 
dopravu, vstup do areálu hotelových bazénů, sauny, 
pobytovou taxu, služby delegáta, pojištění CK proti 
úpadku.
cena nezahrnuje: zdravotní pojištění, parkování u 
hotelu cca 3€ 
sleva:  při vlastní dopravě -700,-Kč/osobu
parkování u hotelu: 3€/den

Hotel   Karos spa * * * * 

maďarsKo - ZalaKaroš  
    
Termální lázně Zalakaros najdete v jihozápadní 
části Maďarska, v malebném prostředí vinic, 
listnatých lesů a zurčících potůčků. Jedinečné 
přírodní bohatství v podobě minerálních pra-
menů, více než 2 000 metrů hluboká stoupa-
jící termální voda s teplotou až 96 °C získala 
mezinárodní pověst. Vděčí za to i unikátnímu 
složení termální vody, jež v celé Evropě nemá 
konkurenci. Jedinečná léčivá voda se využívá k 
léčbě různých zdravotních problémů – od bo-
lestí svalů, kloubů a chronických zápalů až po 
léčbu závažných neurologických onemocnění, 
poruch oběhové soustavy a srdcově-cévních 
onemocnění nebo chronických gynekolo-
gických onemocnění. Komplex lázeňských od-
dělení nabízí možnost využití termálních bazé-
nů, parních lázní, sauny, solária, zdravotních 
masáží a zábalů, fango terapie nebo elektroléč-
by. Dětské návštěvníky potěší dětské bazény, 
vodní skluzavky. Moderní vybavení poskytuje 
i bezbariérový přístup v areálu lázní, dokonce 
umožňuje využití některých služeb i bez pomo-
ci personálu. Mezi takové služby patří například 
využití léčebných lázní, termálních bazénů 
nebo podvodních tryskových masáží.

Termín dosp.  
v 1/2

dosp. 
3. lůžko

přist.  
2-6 let

přist.  
6-12 let

0904-1304 5290 4990 1590 3990
0906-1806 10990 10190 1990 5490
1509-2409 10990 10190 1990 5490
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Termín 
0806-1706 dospělý dosp.3. 

lůžko
přist. 2-6 

let
přist. 6-12 

let

dvoulůžkový 11990 11190 1990 7990

rodinný 2+2 14990 14990 1990 7990

Hotel je umístěn v okrajové části cca 500 metrů od cen-
tra městečka. Hostům je k dispozici restaurace, lobby 
bar, kavárna, letní zahrada s grilem, hotelový obchod, 
kadeřník. Hotel disponuje velkým lázeňským komplex-
em, který se rozkládá na ploše 1 000 m². Jeho součástí 
jsou bazény s vodou o teplotě 37 – 38 °C, bazén s at-
rakcemi a teplotou vody 33°C, vnitřní plavecký bazén 
a různé druhy saun. Hotel je vhodný pro návštěvníky 
různých věkových kategorií a dětí.

Ubytování: komfortní jedno a dvoulůžkové pokoje s va-
nou nebo sprchovým koutem, fén, telefon, TV/SAT, in-
ternetová přípojka, trezor, minibar, klimatizace, balkon.

Stravování: polopenze formou bohatého bufetu

Sport a relaxace: posilovna, tenis, stolní tenis, boccie, 
aerobic, vodní gymnastika, solárium, půjčovna kol, jízda 
na koni, možnost dokoupení masáží a léčebných proce-
dur

Cena zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí, dopravu, 
vstup do areálu hotelových bazénů, sauny, pobytovou 
taxu, služby delegáta, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: zdravotní pojištění, parkování u ho-
telu cca 3€ /den

Sleva: při vlastní dopravě -1000,-Kč/osobu

Parkování u hotelu: 3 €/den



Čtyřpodlažní lázeňský dům je situovaný přímo na pěší 
zóně v centru města, disponuje apartmány, rodinný-
mi, dvou a jednolůžkovými pokoji, z nichž část je zre-
konstruovaných. V  objektu je výtah, kavárna, noční 
bar, restaurace, kongresová místnost, dětský koutek, 
bazén bez minerální vody, který je bezplatně v průbě-
hu pobytu k dispozici klientům. Procedury a lékařská 
prohlídka jsou realizovány v okolních lázeňských do-
mech Krym, Sina, Kaštel a Pax cca 2-5 min. chůze.

ubytování: standardní pokoje mají balkon, koupelnu 
s vanou či sprchou, WC, televizor a telefon. Příplatek 
za jednolůžkový pokoj je 1 250 Kč/pobyt.

Komfortní pětipodlažní lázeňský dům je situovaný 
přímo v centru města. Dům je přímo propojený s ven-
kovním plaveckým bazénem Grand. Je zde výtah, 
kavárna, lobby bar, noční bar, kosmetika, kadeřnictví, 
pedikúra, manikúra. Všechny procedury a lékařské or-
dinace jsou přímo v budově. Možnost zapůjčení kol. 
Součástí LD Krym jsou venkovní termální bazény.  

ubytování: pokoje komfort jsou renovované dvoulůž-
kové pokoje, které mají balkon, televizor, SAT, telefon, 
ledničku, radiobudík, fen, sprchu, WC. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj je 2 450 Kč/pobyt.
stravování: v obou LD je plná penze, snídaně for-
mou bufetu, obědy a večeře servírované-výběr 
z menu + salátový bufet
Doprava: (odjezd vždy v  sobotu večer, návrat  
v sobotu odpoledne, odjezdová místa, trasy v CK)
cena za osobu zahrnuje: 6x ubytování ve vy-
braném LD s  plnou penzí, dopravu,12 procedur, 
vstupní lékařskou prohlídku, 1x denně /hodinu 
vstup do venkovního termálního bazénu Grand, 
služby delegáta, poj. CK

Láz. dům slovaKia * * *

Láz. dům Krym * * * *

Termíny 0504-0305 0305-1005 1005-1705 0706-1406 0908-1608 0410-1110

0305-1005
 

 1705-2405  3008-0609 1110-1810
  2405-3105  0609-1309

LD Slovakia  7590 7790 7790 8590 8790 7790
LD Krym 9590 9590 9790 10590 10790 9790

cena nezahrnuje: pobytovou taxu 6€/osobu,  
pobyt-úhrada na místě, cestovní zdravotní pojištění

slevy: vl. doprava -800 Kč/os., dítě do 12 let na 3.lůžku 50%

29

novinKa!

slovensKo   
trenčiansKé teplice  
   
Lázeňské městečko Trenčianské Teplice se 
nachází v malebném údolí Strážovské vrchovi-
ny v  nadmořské výšce 272 m n. m., 7km od 
Trenčína. Léčivé sirné prameny mají teplotu 
vody 27-40 st.C. Lázně se specializují na léčbu 
a prevenci onemocnění pohybového aparátu, 
souvisejících nervových onemocnění a dále 
na nemoci z povolání. Léčebné metody: sirné 
koupele, rašelinové obklady, vodoléčba, ma-
sáže, lymfodrenáž aj. Procedury vždy určí lé-
kař při vstupní prohlídce.
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Termíny

1104-0205 0205-1605 1605-3005 0606-1306 2612-0201

0305-1005 0310-1010 1705-2405 0108-1808

1411-2111 2405-3105 0509-1909

LD Slovakia 8490 8690 8790 8590 9900

LD Krym 11490 11690 11790 12490 12990



Moderní hotel se nachází v 
krásném přírodním prostředí nad 
lázeňským městem Mariánské 
Lázně cca 2 km od centra. Spo-
jení s městem zajišťuje kabinková 
lanovka a MHD (zastávka nedale-
ko hotelu). Parkování je možné  
u hotelu za poplatek 100,- Kč/noc.  
Hostům je k dispozici restau-
race, lobby bar a vnitřní bazén  
(11x 6 m) s protiproudem. Jedi-
nečnou novinkou je mikroklima-
tická solná jeskyně, zbudovaná  
z více jak 20 tun soli z Mrtvého moře  
a polských solných dolů. 

ubytování: jedno, dvoulůžkové 
pokoje, nebo apartmány s kou-
pelnou (SWC), TV/SAT, telefon, 
fén, lednička. 
stravování: polopenze, snídaně – 
formou švédského stolu, obědy, ve-
čeře servírované - výběr ze 2 menu

cena za osobu pro všechny typy 
programů zahrnuje:  ubytování na 
daný počet nocí s polopenzí, volný 
vstup do bazénu, solnou jeskyni, 
lékařskou konzultaci a zákonné po-
jištění. Lázeňská taxa 15,- Kč/noc, 
úhrada na místě.

proceDury ve vybranÝcH 
programecH:
 
antistresovÝ program:      . 
2 noci - 1x aroma masáž, 1x 
bylinná koupel - 3 noci, navíc pa-
rafínový zábal na ruce - 5 nocí, 
navíc masáž lávovými kameny,  
teplý rašelinový zábal, 2x solná 
jeskyni – při 7 nocích všechny pro-
cedury a 3x solná jeskyně. 

Wellness program: 2 noci - 
1x klasická masáž, 1x perličková 
koupel, 3 noci, navíc lymfoven se 
skořicovým gelem, 5-nocí ,navíc 
masáž s aroma olejem, koupel  
v soli z mrtvého moře,2x solná 
jeskyně 7-nocí všechny uvedené 
procedury, 3x solná jeskyně.

beauty program: 2 noci – 1x 
čokoládová masáž, 1x koupel  
s vonnou esencí – 3 noci, navíc 
Lymfoven, 2x solná jeskyně,  
5 nocí, navíc 2x koupel s vonnou 
esencí, 2x lymfoven, 1x masáž 
lávovými kameny, 2x solná jes-
kyně,7 nocí 2x všechny procedury, 
3x solná jeskyně 

Hotel KraKonoš * * *

tuZemsKo - mariánské lázně  
   
Jsou městem v parcích a lesích, kde pramení léčivé
minerální prameny. Architektura konce 19.století
dodává městu nostalgicky elegantní ráz.

Wellness + 
Beauty 

                 Počet nocí vč.polopenze, procedůr, bazénu
2 3 5 7

sezona A 2800 4200 6500 8600
sezona B 2600 3900 6300 8200
sezona C 2500 3500 6000 7300

Antistresový 
program

                 Počet nocí vč. polopenze, procedur,bazénu
2 3 5 7

sezona A 2900 4100 6600 8600
sezona B 2700 3900 6200 8200
sezona C 2600 3600 5700 7400

Sezona A: květen,září  Sezona B: červen,červenec,srpen,říjen  Sezona C: leden,únor,březen,duben, listopad,prosi-
nec do 22.12. Vánoce: 22.12.-28.12.ceny info v CK   Silvestr: 28.12.-3.1., příplatek 1 530,-Kč/osobu
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Zrekonstruovaný moderně vybavený dům v centru městeč-
ka má 6 apartmánů ( jeden je bezbariérový), úschovnu lyží, 
bot, společenskou místnost – sklípek, zahradu s dětským 
hřištěm a vlastní parkoviště (ZDARMA). Kapacita penzio-
nu 30 osob. Kompletně vybavené 2-5 lůžkové apartmány 
s možností přistýlky a 1 samostatný dvoulůžkový pokoj. 
Každý byt má k dispozici, ložnici, komfortní koupelnu, Wifi, 
vybavenou kuchyň či kuchyňský kout, TV/SAT. Možnost za-
půjčení dětské postýlky a židličky – ZDARMA. 
stravování: vlastní, nebo v blízké restauraci za přijatelné ceny
cena za apt zahrnuje: 7x ubytování, spotřebu energií, zá-
věrečný úklid (pobyt Ne-Ne)
cena nezahrnuje: místní poplatky 12,-Kč /den
slevy: 1 dítě do 5 let ZDARMA,  
senioři v měsících IV., V., VI., X., XI., XII. 1 700 Kč / os./ týden 
kolektivy (minimálně 25 osob) 1 700 Kč/os týden
velikonoční svátky: středa – pondělí 2 000,- Kč / osobu Příplatky: 
pes 70 Kč / den
Zkrácené pobyty: 4 – 6 nocí 400 Kč / noc / lůžko, 1 – 3 nocí 450 
Kč / noc / lůžko

Apartmány a. ša * * * *

šumava - Kašperské Hory   
  
Kašperské Hory (750 n.m.) leží na  Šumavě v okrese Klatovy. 
Nachází se zde lyžařský vlek pro nenáročné a střední lyžaře, 
který je od sezóny 2005 uměle zasněžován. Nedaleko (13 km) 
je známé lyžařské středisko Zadov. Návštěvníky  láká mnoho 
turistických, cyklistických a naučných stezek, např. na hrad 
Kašperk, do obce Stachy, na Anín, do Čeňkovy pily a Srní. 

Období leden,duben,květen 
říjen,listopad,prosinec

únor, březen, červen 
červenec, srpen, září

APT /2 4200 4750
APT /3 5990 6600
APT /4 7550 8400
5.-7.lůžko 1700 1700

Pronájem celého objektu 42 500 Kč / týden
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Období leden, duben, květen, 
říjen, listopad, prosinec

únor, březen, červen, 
červenec, srpen, září

APT /2 4 200 4 750

APT /3 5 990 6 600

APT /4 7 550 8 400

5.-7. lůžko 1 700 1 700



BONUS CK
procentní slevy ze základní ceny ubytování

3 % při objednání zájezdu přes internet

www.ckhad.cz
www.lignanosabbiadoro.cz

včasnÝ náKup

*při zaplacení zálohy do 15. 3. 2014

9% PRO STÁLé KLIENTY 
5% PRO KLIENTY PŘI KOUPI 3. ZÁJEZDU

 SLEVA 300 KČ NA OBJEDNÁVKU

** při zaplacení zálohy do 30. 4. 2014
7% PRO STÁLé KLIENTY, MAX. VŠAK 2 500 KČ Z CENY

3%  PRO KLIENTY PŘI KOUPI 3. ZÁJEZDU

SLEVY NELZE KOMBINOVAT.

Prodej letenek on-line  
do celého světa!!!

 
Platba kartou v kanceláři CK

Hanseatic cK HaD s.r.o.  Vršovická 9, 10100 Praha 10
tel/fax: 271 748 291 ICQ:190 273 236 | ckhad@hanseatic.cz | SKYPE: CKHAD

Cestovní kancelář má koncesi a je pojištěna pro případ úpadku  ve smyslu zákona  
č.159/1999 Sb.  na zájezdy dle definice ze zákona u GENERALI Pojišťovny, a. s.

HANSEATIC CK HAD s.r.o., Vršovická 9, 101 00 Praha 10

tel/fax: 271 748 291 | SKYPE: CKHAD | e-mail: ckhad@hanseatic.cz

Cestovní kancelář má koncesi a je pojištěna pro případ úpadku ve smyslu zákona 
č.159/1999 Sb. na zájezdy dle definice ze zákona u GENERALI Pojišťovny, a.s.

NOVINKA 

 Sledujte akční nabídky na www.ckhad.cz
nebo www.lignanosabbiadoro.cz

VČASNÝ NÁKUP
procentní slevy ze základní ceny ubytování

* při zaplacení zálohy do 15. 03. 2015:
9% pro stálé klienty

5% pro klienty při koupi 3. zájezdu
sleva 500 Kč na objednávku

** při zaplacení zálohy do 30. 04. 2015:
7% pro stálé klienty

3% pro klienty při koupi 3. zájezdu

Slevy nelze kombinovat 

PRODEJ LETENEK ON-LINE DO CELÉHO SVĚTA


