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Proč na dovolenou s námi
Vážení zákazníci, milí přátelé,
v ruce právě držíte nový katalog
pobytových zájezdů do Itálie na
sezónu 2016. Pokud jste využili našich služeb v minulých letech, dovolte nám, abychom Vám
poděkovali za dosavadní přízeň i
za to, že při výběru své dovolené
zvažujete využít nabídky cestovní
kanceláře ANCORA i letos.

Někteří z Vás se seznamují s naší nabídkou poprvé. Cestovní
kancelář ANCORA patří k cestovním kancelářím s nejdelší tradicí
na trhu cestovního ruchu v České
republice, nabízí a zajišťuje zájezdy
již více než 26 let. Tato skutečnost
Vás opravňuje očekávat, že kvalita i rozsah našich služeb bude

přiměřená k získaným zkušenostem.
Podlehnout kouzlu cestování je velmi příjemné a my Vám tuto šanci
nabízíme i v letošním roce.
V našich katalozích pobytových zájezdů najdete nejen oblíbené destinace, letoviska a ubytovací kapacity,
ale i celou řadu nabídek nových. I letos jsme pro Vás připravili řadu za-

jímavých slev, které mohou usnadnit Vaše rozhodování. Věříme, že
Vás naše nabídka osloví.
Ujišťujeme Vás, že hlavním cílem
našeho snažení je, abyste s námi
prožili příjemnou dovolenou, na kterou Vám zůstanou hezké vzpomínky.

26 let tradice a zkušeností
Slevy až 12 % za včasnou rezervaci
Odjezdová místa z celého území ČR
Téměř 1000 prodejních míst v ČR a SR

Ve vybraných hotelech děti pobyt zdarma

Nabídka fakultativních výletů v místě pobytu
Sleva při zakoupení zájezdu on-line
prostřednictvím internetu na www.ancora.cz
Česky hovořící delegáti
v místě pobytu
Nabídka komplexního cestovního pojištění
včetně storna zájezdu
Zákonné pojištění cestovní kanceláře
proti úpadku v ceně zájezdu

Členství v asociaci cestovních kanceláří
Jistota, finanční stabilita, garance cen
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Téměř 1000 prodejních míst
na území ČR a Slovenska
na požádání Vám rádi sdělíme nejbližší prodejní místo
téměř 1000 prodejních míst na území ČR a SR
vyžádejte si nabídky aktuálních cen a slev
naši obchodní zástupci Vám rádi poradí s výběrem Vaší dovolené

Seznam míst, kde je možné zakoupit zájezdy CK ANCORA:
Aš, Bánská Bystrica (SK), Benešov, Beroun, Bílina, Bílovec, Biskupice, Blansko, Blatná, Bohumín, Borovany, Boskovice, Brandýs nad Labem, Bratislava (SK), Brno, Brumov-Bylnice, Bruntál, Brušperk, Břeclav, Bučovice, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Bzenec, Čadca (SK), Čáslav, Čelákovice, Červený Kostelec, Česká Kamenice,
Česká Lípa, Česká Třebová, České Budějovice, Český Brod, Český Těšín, Dačice, Děčín, Detva (SK), Dobruška, Dolní Bělá, Domažlice, Dunajská Streda (SK), Dvůr Králové,
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Háj ve Slezsku, Havířov, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Hlučín, Hluk, Hodkovice nad Mohelkou, Hodonín,
Holice, Horšovský Týn, Hořovice, Hostinné, Hostomice pod Brdy, Hradec Králové, Hranice, Hronov, Hrušovany nad Jevišovkou, Humpolec, Hustopeče, Cheb, Chlumčany,
Chlumec nad Cidlinou, Choceň, Chomutov, Chotěboř, Chrudim, Ivančice, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Jablunkov, Jedovnice, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jílové,
Jindřichův Hradec, Jirny, Kadaň, Karlovy Vary, Karviná, Kdyně, Kladno, Klášterec nad Ohří, Klatovy, Klodzko (PL), Kolín, Kopřivnice, Kostelec nad Orlicí, Kouřim, Králíky, Krnov,
Kroměříž, Kutná Hora, Kyjov, Lanškroun, Lány, Ledeč nad Sázavou, Letohrad, Liberec, Lipník nad Bečvou, Litoměřice, Litomyšl, Litovel, Litvínov, Louny, Lovosice, Lysá nad
Labem, Majetín, Malá Losenice, Mariánské Lázně, Martin (SK), Mělník, Město Libavá, Milevsko, Milovice nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mohelnice, Moravany,
Morávka, Moravská Třebová, Moravské Budějovice, Moravský Krumlov, Most, Náchod, Napajedla, Neratovice, Nižbor, Nová Paka, Nová Ves u Chrastavy, Nové Město nad
Metují, Nový Bor, Nový Bydžov, Nový Hrádek, Nový Jičín, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Opava, Opočno, Orlová, Ostrava, Ostravice, Otrokovice, Otvice, Pardubice, Pelhřimov,
Piešťany (SK), Písek, Plzeň, Poděbrady, Polička, Poprad (SK), Praha, Prachatice, Prievidza (SK), Prostějov, Přelouč, Přerov, Příbor, Příbram, Rakovník, Rokycany, Roudnice nad
Labem, Rousínov, Roztoky u Prahy, Rožnov pod Radhoštěm, Rumburk, Rychnov nad Kněžnou, Rýmařov, Řevničov, Říčany, Semily, Senica (SK), Skuteč, Slaný, Slavičín, Slavkov
u Brna, Sokolov, Stará Boleslav, Staré Město u Uherského Hradiště, Strakonice, Studénka, Sušice, Svitavy, Šala (SK), Šternberk, Štětí, Šumperk, Tábor, Tachov, Tanvald, Teplice,
Těrlicko, Tišnov, Trhové Sviny, Trnava (SK), Trutnov, Třebíč, Třemošná, Třinec, Turnov, Týnec nad Sázavou, Týniště nad Orlicí, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Úhonice, Uničov,
Úpice, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Velká Bíteš, Velké Bílovice, Velké Meziříčí, Velvary, Vendryně, Veselí
nad Moravou, Vimperk, Vlašim, Vodňany, Votice, Vrchlabí, Vsetín, Vysoké Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zlín, Znojmo, Žatec, Ždánice, Žďár nad Sázavou, Žilina (SK).
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slevy za včasný nákup

sleva 12% *)

Při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016
a současném složení zálohy alespoň 20 %

sleva 7% **)

Při zakoupení zájezdu do 31. 3. 2016
a současném složení zálohy alespoň 35 %

*)

Druhou zálohu ve výši 30 % je nutné uhradit nejpozději 2 měsíce před odjezdem,
doplatek 50 % nejpozději 1 měsíc před odjezdem.

**)

Druhou zálohu ve výši 15% je nutné uhradit nejpozději 2 měsíce před odjezdem,
doplatek 50% nejpozději 1 měsíc před odjezdem.

Zajistěte si svoji dovolenou včas!
Všechny uvedené slevy platí pouze pro zájezdy z tohoto katalogu. Pokud není v popisu slevy uvedeno jinak,
slevy nelze vzájemně slučovat či kombinovat. Platí vždy pouze jedna ze slev výhodnější pro klienta.
Žádnou ze slev není možné uplatnit na různé doplňkové služby a příplatky, které nejsou zahrnuty v základní katalogové ceně zájezdu (cestovní pojištění, plážový servis, příplatky za stravu, výlety v místě pobytu,
příplatky za zapůjčení různého inventáře, nabídky last minute, atd). Sleva musí být uplatněna při podpisu
smlouvy o zájezdu při současném uhrazení požadované zálohy z celkové ceny zájezdu.
Všechny slevy a výhody z katalogu lze uplatnit i u našich smluvních prodejců.
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i děti potřebují dovolenou
Dítě na 1. přistýlce
pobyt zdarma
Ve vybraných hotelech a ve všech termínech má jedno dítě do
stanoveného věku na 1. přistýlce v doprovodu 2 dospělých osob
pobyt zdarma (včetně zvoleného typu stravy) - platí pouze u zájezdů s autobusovou dopravou jednotnou cenu dopravy. Tato nabídka se nevztahuje na ubytování v apartmánových domech.

Dvě děti na přistýlce

1. dítě pobyt zdarma
2. dítě sleva 50 %

Ve vybraných hotelech ma 1. dítě do stanoveného věku na přistýlce
v doprovodu 2 dospělých osob pobyt zdarma (včetně zvoleného
typu stravy), 2. dítě má slevu 50% - platí pouze u zájezdů s autobusovou dopravou jednotnou cenu dopravy. Počet míst je limitován,
doporučujeme včasnou rezervaci. Tato nabídka se nevztahuje na
ubytování v apartmánových domech.

Odjeďte k moři, zasloužíte si to!
Sleva pro seniory
sleva 7 %

Velmi si vážíme vaší přízně a právě pro vás jsme připravili nabídku seniorských slev. Zákazníci, kteří v době konání zájezdu dovrší 60 let a více, mohou využít 7% slevy ze základní
katalogové ceny. Tuto nabídku lze využít pro zájezdy, kde je stanovena cena zájezdu za osobu. Nabídku nelze využít při objednávce celého apartmánu pro účastníky s vlastní dopravou.

Vyberte zájezd - zaplaťte poukázkami

Vyberte si zájezd z katalogu CK ANCORA a zaplaťte poukázkami! K úhradě Vámi vybraného zájezdu akceptujeme poukázky SODEXO. Použijte k tomu své poukázky Flexi Pass, Holiday Pass, Dárkový Pass nebo Fokus Pass.
Celková výše platby je omezena na 50 % ceny zájezdu při doplatku.
Poukázky můžete uplatnit i u našich smluvních partnerů.
Výše uvedené slevy platí pro celou sezónu. Slevy neplatí pro děti, které v době odjezdu zájezdu dosáhly věku stanoveného pro poskytnutí pobytu zdarma. Věková hranice pro dětské slevy
je většinou stanovena do 11,99 let, u některých hotelů však může být odlišná. V těchto případech platí věková hranice uvedena v ceníku.
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Rezervujte si
a zaplaťte svou dovolenou
on-line ještě dnes!
Možnosti úhrady zájezdu on-line
– expresní bankovní převod nebo platba kartou.
Jak on-line platba funguje?
Klienti, kupující zájezdy on-line přes webové strany www.ancora.cz mohou využít 2 služby, které podstatně urychlí čas
strávený na internetu objednáním a zaplacením zájezdu. V platební bráně si budete moci vybrat z několika platebních metod.
Můžete zaplatit kartou (VISA, Master Card, Diners Club) nebo on-line expresním bankovním převodem na bankovní účet u
některé z vybraných bank:
Česká spořitelna – Komerční banka – Raiffeisen Bank – mBank – Fio Banka – Sberbank – ČSOB – era – Unicredit Bank
– GE Money Bank a další.

Bankovní převod je nejpohodlnější platební metodou!

on-line
rezervace 24 hodin

www.ancora.cz

denně aktualizované ceny
snadná a rychlá on-line rezervace
možnost platby on-line
videa k jednotlivým hotelům
podrobné mapy lokalizace Vašeho hotelu
first minute, last minute
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Itálie

Autobusová doprava do letovisek v Itálii
Kyvadlová autobusová doprava je zajišťována v několika trasách z celého území
ČR klimatizovanými autobusy vybavenými ledničkou, videem, kávovarem, některé z nich jsou vybaveny WC. Občerstvení - káva, čaj, nápoje za poplatek.
Každý účastník má v autobuse předem
přidělené místo dle zasedacího pořádku,
se kterým bude seznámen při vstupu do
autobusu.
S ohledem na zpřísněné evropské normy
pro autobusovou dopravu, které určují
kromě jiného maximální počet odjetých
hodin pro řidiče v návaznosti na povin-

nou přestávku, si CK ANCORA vyhrazuje právo na změnu času odjezdu a také
změnu trasy po území České republiky. Z
některých měst může být řešena doprava svozem na hlavní nástupní místo. Tyto
svozy budou řešeny osobním autem nebo
mikrobusem. V těchto případech je nutné počítat s možností jednoho přestupu.

odjezdu bude stanoven v Komplexním
odbavení, které obdržíte přibližně 7 dní
před odjezdem. Z výše uvedených důvodů může být změněna trasa i zasedací
pořádek při zpáteční cestě podle potřeb
CK. Obsazována jsou všechna místa v
autobuse včetně prostředního sedadla
na „zadní pětce“.

V případě menšího počtu účastníků si CK
ANCORA vyhrazuje právo trasu na území
ČR přiměřeně upravit, část trasy zajistit
svozy do centrálních odjezdových míst,
případně při vytěžování busů spolupracovat s jinou cestovní kanceláří. Přesný čas

Z dlouhodobých zkušeností upozorňujeme naše klienty, že každý autobus nabírá klienty na trase postupně, takže např.
klient z Liberce má samozřejmě oproti
cestujícímu z Brna nevýhodu v délce trasy jak při cestě tam, tak při cestě zpět.

Obdobně je tomu tak při výstupu nebo
nástupu v jednotlivých pobytových místech při zpáteční cestě.
Všichni účastníci autobusové dopravy
jsou povinni dbát pokynů řidičů nebo
technických průvodců. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu
podnapilé osoby či osoby chovající se
vulgárně vůči ostatním osobám, a to bez
nároku na jakoukoli náhradu.

Nástupní místa
Bibione
Lignano

Benešov, Brno, Bruntál, Břeclav, České
Budějovice, Dobříš, Děčín, Frýdek-Místek, Hodonín, Hradec Králové, Hranice,
Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jihlava,
Karviná, Kladno, Krnov, Liberec, Litomyšl,
Litvínov, Louny, Mikulov, Mladá Boleslav,
Mohelnice, Most, Nový Bor, Nový Jičín,
Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov,
Přerov, Příbram, Rýmařov, Slaný, Svitavy,
Šternberk, Šumperk, Tábor, Teplice, Uherské Hradiště, Uničov, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Varnsdorf, Veselí nad Moravou, Vsetín, Vysoké Mýto, Zábřeh, Zlín.

Caorle
Lido di Jesolo

Benešov, Brno, České Budějovice, Dobříš,
Frýdek-Místek, Hradec Králové, Hranice,
Humpolec, Jablonec nad Nisou, Jihlava,
Kladno, Liberec, Litvínov, Louny, Mikulov,
Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň,
Poděbrady, Praha, Prostějov, Příbram, Slaný, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, Vyškov.

Rimini
Riccione
Cattolica
San Benedetto

Jiná
nástupní
místa

Benešov, Brno, České Budějovice, Děčín,
Dobříš, Frýdek-Místek, Hradec Králové,
Hranice, Humpolec, Chrudim, Jablonec
nad Nisou, Jihlava, Kladno, Liberec, Litomyšl, Litvínov, Louny, Mikulov, Mladá
Boleslav, Mohelnice, Most, Nový Jičín,
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov,
Příbram, Rokycany, Slaný, Strážnice, Svitavy, Šumperk, Tábor, Teplice, Uherské
Hradiště, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Vsetín, Vysoké
Mýto, Vyškov, Zábřeh, Zlín.

Jiná nástupní místa jsou možná jen po
dohodě s cestovní kanceláří a za příplatek. Pro kolektivy nad 20 osob lze dohodnout nástupní místo z celého území
ČR bez příplatku.
DŮLEŽITÉ:
Nástupní místo je zajištěno při minimálním počtu 7 a více klientů. V případě menšího počtu klientů než 7 osob
lze klienty přesunout do jiného nástupního místa.

Ceny autobusové dopravy - pokud doprava není zahrnuta v ceně
Destinace

Cena

Bibione, Lignano

1.990 Kč

Caorle, Lido di Jesolo

1.990 Kč

Rimini

2.190 Kč

Riccione, Cattolica

2.190 Kč

San Benedetto

2.490 Kč

Villa Rosa

2.490 Kč

Tortoreto

2.490 Kč

Cena autobusové dopravy zahrnuje dopravu tam i zpět klimatizovaným autobusem, pojištění CK pro případ úpadku, poplatky za využívání dálničních úseků.
Z cen za autobusovou dopravu nelze uplatnit žádné slevy (např. za včasný nákup, atd).

Haloooo,
každý pátek

do Itálie!
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Str.

Kat. Strava 1) Cena od 2)

Villas BEETHOVEN

38

***

BS

1.538

Rezidence PUERTO DO SOL

39

***

BS

1.905

Ubytování

Str.

ITÁLIE - Bibione, popis, mapa

12

Rezidence MARIA

13

**+

BS

1.171

Rezidence MARCO POLO

39

***

BS

2.110

Rezidence CORMORAN

13

***

BS

1.465

Hotel OLD RIVER

40

***

PP

7.911

Rezidence RANIERI

14

***

BS

1.381

Výlety v okolí Bibione a Lignana

41

Rezidence SPORTING

14

***

BS

1.465

ITÁLIE - Caorle, popis, mapa

42

Rezidence LAGUNA GRANDE

15

***

BS

2.343

Rezidence PANFILO

43

***

BS

1.611

Rezidence CORSO

15

***

BS

1.318

Rezidence ONDA AZZURRA

43

***

BS

1.465

Rezidence BRISTOL

16

**+

BS

2.050

Rezidence SELENIS

44

***

BS

1.611

Rezidence NAUTILUS

16

***

BS

1.582

Rezidence RIVIERA

44

***

BS

1.611

Rezidence CAVALINO

17

***

BS

1.318

Villaggio LUNA 1

45

***

BS

1.611

Rezidence MARA

17

****

BS

1.465

Villaggio LUNA 2

45

***

BS

1.611

Rezidence TIEPOLO

18

***

BS

1.465

ITÁLIE - Lido di Jesolo, popis, mapa 46

Rezidence TIZIANO

18

***

BS

1.465

Hotel FIRENZE

47

**

PP

5.887

Rezidence SCORPIOS

19

***

BS

1.465

Hotel EDERA

47

**

PP

5.887

Rezidence PLEIONE

19

***

BS

1.318

Hotel OCEANIC

48

***

PP

6.415

Rezidence MALTA

20

***

BS

1.318

Hotel SORRENTO

48

***

PP

7.911

Rezidence TINTORETTO

20

***

BS

1.582

Hotel TAMPICO

49

***

S

7.031

Rezidence ROSA DEI VENTI

21

****

BS

2.462

Hotel ARENA

49

***

PP

7.031

Rezidence LE ALTANE

21

****

BS

2.198

Hotel ATENE

50

***

PP

9.143

Rezidence COLUMBUS/IPPOCAMPO

22

***

BS

1.758

Hotel RUBINO

50

***

PP

6.767

Rezidence LYON

22

***

BS

1.465

Hotel ALDEBARAN

51

***

PP

7.735

Rezidence SMERALDA

23

***

BS

1.507

Hotel INTERNATIONALE

51

***

PP

9.231

Rezidence 3C

23

***

BS

1.465

Hotel TERRAMARE

52

***

PP

9.495

Rezidence ACAPULCO

24

***

BS

1.758

Hotel COLONNA

52

***

PP

7.911

Villaggio ACQUAVERDE

24

***

BS

1.611

Hotel PALME

53

***

PP

9.495

Villaggio MICHELANGELO

25

***

BS

1.465

Hotel PICADILLY

53

***

PP

11.431

Villaggio EUROCLUB

25

***

BS

1.611

Hotel ROBY

54

***

PP

7.735

Villaggio AZZURRO

26

***

BS

1.465

Hotel MADISON

54

***

PP

7.647

Villaggio TIVOLI

26

***

BS

1.758

Hotel PORTOFINO

55

***

PP

9.319

Villaggio PARADISO

27

***

BS

1.905

Hotel BOLIVAR

55

***

PP

6.415

Villaggio CAPISTRANO

27

***

BS

1.611

Hotel PRESIDENT

56

***

PP

7.911

Rezidence LUXOR

28

****

BS

1.905

Hotel VIANELLO

56

***

PP

7.911

Rezidence EUROSTAR

28

****

BS

2.051

Hotel EDDY

57

***

PP

9.671

Rezidence DELLE TERME

29

****

BS

2.051

Hotel TOLEDO

57

***

PP

10.463

Rezidence TORRE DEL SOLE

29

****

BS

2.051

Hotel MIAMI

58

***

PP

6.767

Villaggio MAJA

30

****

BS

1.978

Hotel JADRAN

58

***

PP

9.671

Villa GINEPRI

30

****

BS

2.088

Hotel KENNEDY

59

***

PP

8.791

Villaggio MARCO POLO

31

****

BS

2.010

Hotel GALASSIA

59

***

PP

13.191

Villaggio PLANETARIUM

32

****

BS

2.198

Hotel NELSON

60

***

PP

10.551

Hotel MIRAMARE

33

***

PP

9.671

Hotel IMPERIAL PALACE

60

***

PP

10.551

Hotel GRAN VENERE BEACH

34

***

S

8.791

Hotel AL MARE

61

***

PP

10.551

Hotel LUNA

35

****

ALL

14.951

Hotel MIRAFIORI

61

***

PP

8.791

ITÁLIE - Lignano, popis, mapa

36

Hotel HELIOS

62

****

PP

11.959

Villaggio LA MERIDIANA

37

***

BS

1.758

Hotel MAJESTIC

62

****

PP

12.311

Villa DAL MORO

37

***

BS

1.611

Hotel AMBASCIATORI

63

****

PP

10.551

Villaggio
LAURA
bez stravy

38

***

BS

1.538

Hotel CAMBRIDGE

63

****

PP

13.103

8

Kat. Strava 1) Cena od 2)
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Itálie

Obsah
Ubytování

Str.

Kat. Strava 1) Cena od 2)

Ubytování

Str.

Kat. Strava 1) Cena od 2)

Hotel CELLINI

64

****

PP

13.807

Hotel BROWN/ATRIUM

88

***

PP

7.647

Hotel LE SOLEIL

64

****

PP

11.431

Hotel METROPOLE

89

***

PP

8.791

Hotel SALUS

65

****

PP

14.951

Hotel SAN GIORGIO SAVOIA

89

***

PP

9.935

Hotel BRISTOL

65

***+

PP

14.071

Hotel DUE MARI

90

****

PP

7.471

Hotel ORIENTAL PACIFIC

66

****

PP

14.071

Hotel ASCOT

90

****

PP

9.231

Hotel BAIA DEL MAR

66

****

PP

15.831

Hotel SUNSET

91

****

PP

9.231

Výlety v okolí Caorle a Lido di Jesola

67

Hotel BAIA IMPERIALE

91

****

PP

10.287

ITÁLIE - Rimini, popis, mapa

64

Hotel GASTON

92

****

PP

8.791

Hotel ADLER

69

4.655

Hotel PRESIDENT

92

****

PP

11.783

Hotel TOLEDO
Hotel VILLA LIVIA

***

PP

69

**

PP

6.151

Hotel MILTON

93

****+

PP

14.511

70

**+

PP

6.063

Hotel CORALLO

93

***

ALL

14.071

Hotel COSTA D´ORO

70

***

PP

6.151

ITÁLIE - Riccione, popis, mapa

94

Hotel PLAYA

71

***

PP

5.271

Aparthotel NOHA

95

****

BS

3.077

Hotel LUCIANA

71

***

PP

5.007

Hotel SAN MARTINO

96

**

PP

3.511

Hotel GATTEI

72

***

PP

6.063

Hotel VISCOUNT

96

**

PP

6.503

Hotel MUTACITA

72

***

PP

4.391

Hotel HOLLYWOOD

97

***

PP

5.095

Hotel REALE

73

***

PP

4.919

Hotel MAJORCA

97

***

PP

8.175

Hotel BLUE MOON

73

***

PP

4.919

Hotel KENT

98

***

ALL

9.495

Hotel STOCKHOLM

74

***

PP

5.271

Hotel ASCOT

98

****

PP

11.079

Hotel TELSTAR

74

***

PP

5.007

Hotel VIENNA TOURING

99

****

PP

13.103

Hotel AUSONIA

75

***

PP

4.655

Hotel ABNERS

99

****

PP

14.071

Hotel DOLCE VITA

75

***

PP

5.271

ITÁLIE - Cattolica, popis, mapa

100

Hotel CUBA

76

***

PP

6.291

Hotel PINOCCHIO

101

***

PP

7.031

Hotel BETTY

76

***

PP

6.291

Hotel PHILADELPHIA

101

***

PP

6.151

Hotel ALFREDOS

77

***

PP

7.031

Hotel K2

102

***

ALL

7.911

Hotel JUNIOR

77

***

PP

6.503

Hotel MADISON

102

***

PP

9.495

Hotel EUROPA

78

***

PP

7.031

Hotel ACROPOLIS

103

***

PP

7.911

Hotel FELDBERG

78

***

PP

4.919

Hotel NORD EST

103

****

PP

10.287

Hotel RAFFAELLO

79

***

PP

5.095

Hotel PLAZA

104

***

ALL

7.911

Hotel PRESTIGE

79

***

PP

5.271

Hotel DIPLOMAT

104

***+

ALL

8.351

Hotel BLUMEN

80

***

PP

5.623

Hotel ARAGOSTA

105

***

ALL

9.495

Hotel GALLILEO

80

***

PP

7.031

Hotel CORMORAN

105

****

PP

9.935

Hotel RADAR

81

***

PP

6.151

Výlety v okolí Rimini, Riccione a Cattoliky 106

Hotel IONES

81

***

PP

6.767

Reklama ARRIVA

107

Hotel BAHAMA

82

***

S

4.919

ITÁLIE - Palmová riviéra

108

Hotel BAMBY

82

***

PP

6.767

Rezidence DOLCE VITA

109

***

BS

2.417

Hotel FABIUS

83

***

PP

5.271

Rezidence MARE BLU

109

***

BS

1.611

Hotel APIS

83

***

S

4.919

Rezidence PLAYA SIRENA

109

***

BS

1.465

Hotel EUROPA MARE

84

***

PP

7.031

Hotel MAESTRALE

110

***

PP

7.031

Hotel VANNUCCI

84

***

PP

6.767

Hotel MOCAMBO

111

***

PP

8.791

Hotel BELLARIVA FEELING

85

***

PP

6.943

Hotel PARK

112

***+

PLP

8.791

Hotel ARTIDE

85

***

PP

7.031

Výlety v okolí Palmové riviéry

113

Hotel RICCHI

86

***+

PP

7.383

Hotel DOGE

86

***

PP

7.647

Hotel VILLA DEI FIORI

87

***

PP

9.231

Hotel SOLE BLU

87

***+

PP

8.175

Hotel CAMPEADOR

88

***

PP

8.175

BS - bez stravy,
S - snídaně,
PP - polopenze,
PLP - plná penze,
ALL - all inclusive
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) Strava - strava v ceně
) Cena od - cena za osobu po
slevě 12 % od
1

2
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Itálie
Oficiální název:
Hlavní město:
Rozloha:
Počet obyvatel:
Úřední jazyk:
Měna:
Časový posun:

SLOVINSKO
Italská republika
Řím
301 338 km²
59 433 744
italština
euro (EUR)
stejný jako v ČR

Caorle

Milán
Turín

Benátky

Lignano
Bibione

Lido di Jesolo

ITÁLIE

FRANCIE

Riccione

Ligurské moře Florencie

Rimini

San Benedetto
Villa Rosa
ITÁLIE
je klasickou evropskou zemí cestovního ruchu. Patří mezi turisticky nejnavštěvovanější státy světa. Zemi ročně
navštíví mezi 40 až 105 miliony turistů.
Turisty sem lákají především antické a
středověké renesanční památky, které
se nacházejí například v Římě, Florencii, Benátkách nebo Pise a zásadním
způsobem ovlivnily evropskou civilizaci.
Také současná Itálie ovlivňuje dnešní
svět svojí osobitou kulturou, módou a
životním stylem. Je rozčleněna do 104
provincií seskupených do 20 regionů.
Nalezneme zde četnou rozdílnost v reliéfu krajiny, rozmanitou faunu a flóru.
Bělavé ledovce a zelená údolí přímo
zvou k procházkám s překrásnými výhledy. Ze severu se Alpy pozvolna svažují
do rozlehlé Pádské nížiny, přecházejí u
Ligurského moře v Apeniny, které tvoří
páteř Apeninského poloostrova. Smě-

rem na jih je podnebí teplejší, obloha
modřejší a lidé veselejší a přátelštější.
V oblasti Jaderského moře se nachází
vyhledávaná přímořská letoviska s nádhernými a rozlehlými plážemi, které se
pozvolně svažují do moře. Itálie láká také
svými krásnými horami nebo typickým
venkovem. K Itálii patří i dva větší ostrovy - Sardinie, kamenitý ostrov, žijící stále
tradičním způsobem pastevců, a Sicílie,

Alba Adriatica
Tortoreto

Korsika
Sardínie

CHORVATSKO

Cattolica

ŘÍM
Neapol
Tyrhénské moře

zvláštní mikrosvět zemité, neokázalé krásy italského venkova. Proslulostí mezi desítkami malých ostrovů a ostrůvků vynikají
Středozemní
moře
Ischia,
Capri i rozlehlá skupina
sopečných
Liparských ostrovů s vulkanickými ostrůvky Lipary, Vulcano a Stromboli. V Itálii
se nachází nejvíce kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO.
Na severu hraničí s Francií, Švýcarskem,
Rakouskem a Slovinskem. Uvnitř Itálie leží

dva městské státy: Vatikán (3,2 km) a San
Marino (39 km). Itálie je obklopená mořem a má více než 7000 kilometrů dlouhé pobřeží. Z východu ji omývá Jaderské Jónsk
moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské a Ligurské moře. Itálie je členem
OSN, NATO, Rady Evropy, EU, Schengenského prostoru a Eurozóny.

Sicílie

Důležité informace
TERMÍNY
Od 28. 05. 2016 do 17. 09. 2016.

APARTMÁN TYP TRILO
Dvě dvoulůžkové ložnice (nebo jedna
třílůžková a jedna dvoulůžková), obývací
UBYTOVÁNÍ
pokoj s kuchyňskou linkou a jednolůžkoJe zajištěno v hotelech nebo v plně vy- vým nebo rozkládacím gaučem, sociální
bavených a zařízených apartmánech. zařízení. Max. obsazení 4, 5, 6 nebo 7
Apartmány mají vlastní sociální zařízení osob.
(umyvadlo, sprcha, WC), kuchyňskou linku s plynovým sporákem, ledničku, ná- APARTMÁN TYP QUADRILO
dobí na vaření i stolování, balkon nebo Tři dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj
terasu se zahradním nábytkem (stolek s kuchyňskou linkou a jednolůžkovým
s židlemi). U většiny apartmánů je zajiš- nebo rozkládacím gaučem, sociální zařítěno místo zdarma na parkování osobní- zení. Max. obsazení 4, 5, 6, 7 nebo 8 osob.
ho automobilu.
LOŽNÍ PRÁDLO
APARTMÁN TYP MONO
Pokud ložní prádlo není zahrnuto v ceně
Jeden obývací pokoj s maximálně 3 lůž- zájezdu, je možné používat vlastní nebo
ky, kuchyňskou linkou, sociálním zaříze- zapůjčit na místě v ceně 8-15 EUR/os/
ním. Maximální obsazení 2 nebo 3 osoby. týden.
APARTMÁN TYP BILO
Jedna dvou nebo třílůžková ložnice,
obývací pokoj s kuchyňskou linkou a
jednolůžkovým nebo rozkládacím gaučem, sociální zařízení. Max. obsazení
3, 4 nebo 5 osob.

STRAVOVÁNÍ
Pokud není stravování zahrnuto v ceně zájezdu, je možné na místě zprostředkování
obědů a večeří v místních restauracích.
Cena za 1 menu se pohybuje v rozmezí od
12 do 20 EUR.
DÉLKA ZÁJEZDU
Do celkového počtu dní jsou zahrnuty i
dny určené na přepravu. U autobusových
zájezdů je první a poslední den (pátek a
neděle) vyhrazen k zajištění autobusové
přepravy, část soboty je poté vyhrazena organizačním záležitostem spojeným
s ubytováním a případným střídáním turnusů. Je třeba vzít na vědomí, že v tomto
smyslu nelze tyto dny považovat za dny
plnohodnotného rekreačního pobytu a tu-

ÚKLID
V apartmánových domech úklid není zahrnut v ceně, účastníci si provádějí úklid
sami. Možnost zajištění jednoho úklidu za
cenu v rozmezí 20 - 60 EUR (úklid podlahy, koupelny a kuchyně). U některých
apartmánových domů je povinný příplatek za závěrečný úklid, který se platí přímo na recepci (viz ceník).

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód
10

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

díž reklamovat případnou kompenzaci za
zkrácení pobytu.
CESTOVNÍ DOKLADY
Občané České republiky potřebují k turistické cestě do Itálie platný občanský
průkaz nebo cestovní pas.
Mezinárodní řidičský průkaz
Oficiální stanovisko je, pokud jedete do
Itálie jako turisté, tak jej nepotřebujete,
pouze v případě, že jedete pracovně,
například jako řidič TIR apod. V každém
případě je dobré ověřit si před odjezdem
na dopravním inspektorátu jaká je aktuální praxe.

Itálie

Důležité informace
CENY POHONNÝCH HMOT
Z cenových důvodů doporučujeme pohonné hmoty natankovat před vjezdem
na italské území.

DÁLNIČNÍ POPLATKY
Obecně se dá říci, že 100 km dálniční sítě
stojí 5 EUR. V roce 2015 při cestě do Bibione nebo Lignana jste zaplatili dálniční
známku přes Rakousko 280 Kč (10-ti denMĚNA
ní), dálniční poplatek v Itálii 11 EUR (trasa
Měnovou jednotkou je Euro (přibližně 27 z Tarvizia do Latisany) a při cestě na PalKč). Ve všech letoviscích jsou bankomaty. movou riviéru - 280 Kč (Rakousko), dálniční poplatek v Itálii asi 50 EUR (trasa z Tarvizia do San Benedetta). Kalkulace přes Itálii
jsou uvedeny za jeden směr.

PLÁŽE
Ve všech italských letoviscích jsou pláže
bezplatné. Platí se pouze za slunečníky a
lehátka, zapůjčení však není povinné. Na
všech plážích je nabídka vodních sportů.
Ceny plážového servisu pro oblast Bibi
one a Lignana viz strana 41, pro oblast
Rimini, Riccione a Cattolica viz strana 106
a pro oblast Palmové riviéry viz strana 113.

DELEGÁTI
Po dobu pobytu v Itálii Vám budou ve
stanovených dnech a hodinách k dispozici česky mluvící delegáti cestovní kanceláře ANCORA.
POBYTOVÁ TAXA
Od roku 2013 se v některých letoviscích
platí pobytová taxa viz ceník.

Nabídka plážového servisu v Bibione
Doporučujeme zakoupit si plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo) předem za zvýhodněnou cenu v cestovní kanceláři v českých korunách. Na místě je možné
zakoupení plážového servisu za sezónní ceny platné pro daný termín v měně Euro.

28. 05. - 10. 06.
11 . 06. - 26. 08.
27. 08. - 16. 09.

990,- Kč
1.590,- Kč
990,- Kč

Předplacený plážový servis bude klientům k dispozici od soboty do pátku následujícího týdne.

San Benedetto
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Cattolica
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Itálie

Bibione
Oficiální název:
Počet obyvatel:
v sezóně:
Měna:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:
Části letoviska:
Turistické cíle:

Úvod

Bibione
2 000
cca 300 000
Euro (EUR)
italština
stejný jako v ČR
cca 12 hodin
Lido dei Pini, Spiaggia,
Lido del Sole, Pineda
Maják, termální lázně

Velmi oblíbené přímořské letovisko,ležící východně od Benátek, je ideálním
místem pro dovolenou nejen pro rodiny
a jednotlivce, ale i pro školní kolektivy
a skupinové zájezdy. Osm kilometrů
dlouhé a 200 m široké písčité pláže se
pozvolna svažují do moře, jehož voda
má pro svůj vysoký obsah jódu a soli
léčivé účinky. Ekologická ochrana vod i
borových hájů, čistota pláží, to vše splňuje i velmi náročné požadavky. Ruchem
kypící hlavní třídy s vytříbeným citem
pro urbanistické pojetí se prolínají s uličkami plnými vilek a kvetoucích zahrad,
rušné centrum zde kontrastuje s oázami
klidu a pohody. Samozřejmostí jsou nesčetné obchody a obchůdky, restaurace
s typickou italskou kuchyní, útulné bary

i cukrárny, herny, diskotéky, půjčovny kol,
velký lunapark pro děti i dospělé, pravidelné místní trhy i celá řada společenských a
sportovních aktivit. Příhodná poloha činí
z Bibione výhodné místo pro poznávání
památek a přírodních krás severní Itálie.
S našimi průvodci se můžete podívat do
romantických Benátek, navštívit přístav
Terst s půvabným zámkem Miramare
nebo si prohlédnout město Romea a Julie,
kouzelnou Veronu.

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v Bibione
26
40

22 29
21
20

31

10
34

3

25

33

32

17
12

11

37

Spiaggia

Lido del Sole
1
2
3
4
5
6
7
8

12

Rezidence LAGUNA GRANDE
Rezidence CORSO
Rezidence SPORTING
Rezidence MARIA
Rezidence TIZIANO
Rezidence TIEPOLO
Rezidence PLEIONE
Rezidence EUROSTAR

16

9 Rezidence LUXOR
10 Villaggio TIVOLI
11 Rezidence CORMORAN
12 Rezidence RANIERI
13 Rezidence MARA
14 Rezidence CAVALINO
15 Rezidence SCORPIOS
16 Rezidence ACAPULCO

7

38 30

1

18

9

pláž

17 Rezidence LE ALTANE
18 Rezidence LYON
19 Rez. COLUMBUS/IPPOCAMPO
20 Villaggio MARCO POLO
21 Villaggio MICHELANGELO
22 Villaggio EUROCLUB
23 Rezidence ROSA DEI VENTI
24 Rezidence 3C

25
26
27
28
29
30
31
32

5
28

4
35

6

36

8 19

Villaggio PARADISO
Villaggio PLANETARIUM
Rezidence MALTA
Rezidence TINTORETTO
Villaggio CAPISTRANO
Rezidence BRISTOL
Villaggio AZZURRO
Rezidence DELLE TERME
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23

39

13

15

24
27
2

14

Lido dei Pini
33
34
35
36
37
38
39
40

Rezidence NAUTILUS
Villaggio GINEPRI
Hotel GRAN VENERE BEACH ***
Hotel MIRAMARE ***
Rezidence SMERALDA
Hotel LUNA ****
Rezidence TORRE DEL SOLE
Villaggio MAJA

Itálie

Bibione

Rezidence Maria **+

 150 m od pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka, 		
TV, balkon
 výhodná poloha
 možnost klimatizace 		
za poplatek

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

(lednička, sporák, nádobí) a jednolůžkovým gaučem, sociální zařízení se sprchou a WC, TV, balkon, možnost klimatizace za poplatek. Max. obsazení 6 osob.

oblíbená rezidence

POLOHA
Apartmánový dům s ideální polohou
v živém centru města přibližně 150 m od
pláže.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů.
Apartmán typu trilo - jedna třílůžková a jedna dvoulůžková ložnice, obývací pokoj
s plně vybavenou kuchyňskou linkou

Apartmán typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a jednolůžkovým gaučem,
sociální zařízení s umyvadlem, sprchou
a WC, TV, balkon, možnost klimatizace
za poplatek. Max. obsazení 4 osoby.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.171,bez stravy

Bibione

Rezidence Cormoran ***

 80 m od pláže
 klimatizace a Wi-Fi v ceně
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 SAT/TV, balkon, výtah
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Apartmánový dům je vzdálen 80 m od
pláže v části Bibione zvané Lido del Sole.
UBYTOVÁNÍ
Velmi dobře vybavené apartmány typu
trilo - vždy dvě dvoulůžkové ložnice,
obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, balkon. V budově je výtah. Každý apartmán
je vybaven SAT/TV, klimatizací a
vstupními dveřmi s bezpečnostním zařízením. Max. obsazení apartmánu 6 osob.
V blízkosti jsou za poplatek tenisové
kurty (150 m). Místo na parkování pro
osobní auta zdarma.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

13

Itálie

Bibione






Rezidence Ranieri ***

20 m od pláže
klimatizace v ceně
Wi-Fi v ceně
SAT/TV, sejf, balkon
výtah

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rezidence je umístěná v klidné části Bibione. Vila má k dispozici výtah a přilehlé
parkoviště. Vzdálenost komplexu od pláže je necelých 20 m.
UBYTOVÁNÍ
Rezidence je vybavená klimatizací a výtahem.
K dispozici je apartmán typu mono - obývací pokoj se 3 lůžky, plně vybavenou
kuchyňskou linkou (nádobí, sporák, lednice, mikrovlnná trouba), sociální zařízení
s umyvadlem, sprchou a WC, klimatizací,
sejfem, SAT/TV, fénem, balkonem.
Apartmán typu bilo – 1 dvoulůžková ložtrouba), sociální zařízení s umyvadlem,
nice, obývací pokoj s rozkládací pohovsprchou a WC, klimatizací, sejfem, SAT/
kou a plně vybavenou kuchyňskou linTV, fénem, balkonem.
kou (nádobí, sporák, lednice, mikrovlnná
Apartmán typu trilo - 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou
cena za osobu po slevě 12 % od
a plně vybavenou kuchyňskou linkou (nádobí, sporák, lednice, mikrovlnná trouba),
sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a
WC, klimatizací, sejfem, SAT/TV, fénem,
bez stravy
balkonem.

1.381,-

Bibione








Rezidence Sporting ***

400 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, výtah, zahrada
bazén pro děti a dospělé
vhodné pro rodiny s dětmi
vybavená kuchyňka
parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rezidence Sporting je komplex skládající se z několika budov a nachází se v
klidné, zelené části Bibione - Lido del
Sole v parku o rozloze 15ha, přibližně
400 m od písečné pláže.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici je venkovní bazén, dětský bazén, dětské hřiště, parkování u rezidence, výtah, zahrada, stolní tenis.
Apartmán typu trilo: obývací pokoj s
rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským
koutem, (vybaveným nádobím, ledničkou), dvě dvoulůžkové ložnice (jedna s
palandou), SAT/TV, koupelna se sprchou,
WC, klimatizace, balkón nebo terasa. Apartmán typu bilo: obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským
Max. obsazení 6 osob.
koutem (vybaveným nádobím, ledničkou),
dvoulůžková ložnice, SAT/TV, koupelna
se sprchou, WC, klimatizace, balkón nebo
cena za osobu po slevě 12 % od
terasa. Max. obsazení 4 osoby.

1.465,bez stravy
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Plážový servis (lehátko, slunečník, plážové křeslo) za poplatek. Místo na parkování
zdarma.
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Rezidence Laguna Grande ***

 přímo u pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 klimatizace v ceně
 plně vybavená kuchyňka
 výtah
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Apartmánový dům se nachází přímo u
pláže v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
Velmi dobře vybavené apartmány typu
mono - pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a
dvěma gauči (1 rozkládací), sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, balkon. V budově je výtah. Max. obsazení
apartmánu 3 osoby. Místo na parkování
pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

2.343,bez stravy

Bibione

Rezidence Corso ***






přímo u pláže
plně vybavená kuchyňka
TV, sejf, balkon
výtah
parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Budova s výtahem má výhodnou polohu přímo u pláže a 200 m od hlavní
obchodní třídy v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou apartmány typu bilo
- jedna čtyřlůžková ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou
(lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím
gaučem, sociální zařízení s umyvadlem,
sprchou a WC, balkon. Max. obsazení 6
osob. Každý apartmán má TV a sejf. Místo na parkování pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.318,bez stravy

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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Rezidence Bristol **+

 50 m od pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 vhodné pro rodiny s dětmi
 TV, velký balkon, výtah
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Apartmánový dům se nachází 50 m od
pláže v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
Velmi dobře vybavené apartmány typu
mono - pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a
dvěma gauči (1 rozkládací), sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, balkon. V budově je výtah. Max. obsazení
apartmánu 3 osoby. Místo na parkování
pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

2.050,bez stravy

Bibione








Rezidence Nautilus ***

100 m od pláže
vlastní soc. zařízení se sprchou a WC
plně vybavená kuchyňka
klimatizace a Wi-Fi v ceně
SAT/TV, balkon, výtah
parking pro osobní auta zdarma
možnost zakoupení 		
plážového servisu

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Apartmánový dům se nachází 100 m od
pláže v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou dobře vybaveny
apartmány typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák,
nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC,
balkon. Max. obsazení 5 osob. Každý
apartmán má TV a místo na parkování
pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.582,bez stravy
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Rezidence Cavallino ***





100 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, trezor
parking pro osobní 		
auta zdarma
 v blízkosti cyklostezka
 vybavená kuchyňka

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

cím dvoulůžkem a vybaveným kuchyňským koutem (nádobí včetně příborů,
mikrovlnná trouba, kávovar), klimatizace,
SAT/TV, trezor, sociální zařízení, balkon
nebo terasa. Max. obsazení apartmánu
6 osob.
Apartmán typu mono - obývací pokoj s
rozkládacím lůžkem + přistýlkou a vybaveným kuchyňským koutem (nádobí
včetně příborů, mikrovlnná trouba, kávovar), klimatizace, SAT/TV, trezor, sociální
zařízení, balkon nebo terasa. Max. obsazení apartmánu 3 osoby.
POLOHA
Rezidence Cavallino se nachází 100 metrů od písečné pláže, v klidnější části Lido
dei Pini u promenády. V blízkosti cyklostezka a nákupní možnosti, řada restaurací, barů a pizzerie.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici je parkoviště, klimatizace, trezor, výtah.
Apartmán typu bilo - čtyřlůžková ložnice
s palandou a obývací pokoj s rozkláda-

Plážový servis (lehátko, slunečník, plážové křeslo) za poplatek. Nabídka vodních sportů na pláži za poplatek. Místo
na parkování zdarma.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.318,bez stravy

Bibione

Rezidence Mara ****

 150 m od pláže
 klimatizace v ceně
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 SAT/TV, sejf, balkon
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Moderní rezidence je umístěna 150 m
od pláže v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
Komfortně vybavené apartmány typu
trilo - 1 ložnice s manželským lůžkem, 1
ložnice se 2 lůžky (palanda), obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou
(lednička, myčka na nádobí, mikrovlnná
trouba, sporák, nádobí) a rozkládacím
gaučem, sociální zařízení s umyvadlem,
sprchou a WC, balkon. V budově je výtah. Každý apartmán je vybaven SAT/TV,
klimatizací, sejfem a vstupními dveřmi
s bezpečnostním zařízením. Max. obsazení apartmánu 6 osob.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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Rezidence Tiepolo ***








80 m od pláže
klimatizace a WiFi v ceně
plně vybavená kuchyňka
mikrovlnná trouba
SAT/TV, sejf
bezpečnostní dveře, 		
balkon, výtah
 parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Budova s výtahem je vzdálena asi 80 m
od pláže a 200 m od hlavní obchodní
třídy.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů.
Apartmán typu trilo - dvě dvoulůžkové
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení se sprchou a WC, balkon.
Max. obsazení 6 osob.
Apartmán typu bilo - jedna třílůžková ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák,

cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,-

oblíbená rezidence
nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC,
balkon. Max. obsazení 5 osob. Každý
apartmán má SAT/TV, sejf, klimatizaci,
WiFi a bezpečnostní dveře. Místo na parkování pro osobní auta zdarma.

bez stravy

Bibione









Rezidence Tiziano ***

80 m od pláže
vlastní soc. zařízení se sprchou a WC
plně vybavená kuchyňka
mikrovlnná trouba
SAT/TV, balkon, výtah
vhodné pro rodiny s dětmi
klimatizace a WiFi v ceně
parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Apartmánový dům leží asi 80 m od pláže
v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů.
Apartmán typu trilo - dvě dvoulůžkové
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení se sprchou a WC, balkon.
Max. obsazení 6 osob.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,-

Apartmán typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, balkon.
Max. obsazení 5 osob. Každý apartmán
má SAT/TV, sejf, klimatizaci, WiFi a bezpečnostní dveře. Místo na parkování pro
osobní auta zdarma.

bez stravy
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Rezidence Scorpios ***

 přímo u pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 mikrovlnná trouba
 TV, balkon, výtah
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Budova s výtahem je umístěna přímo u
pláže a hlavní obchodní třídy v centrální
části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů.
Apartmán typu trilo - dvě dvoulůžkové
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák,
nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální
zařízení se sprchou a WC, TV, balkon.
Max. obsazení 6 osob. Apartmán typu
mono - obývací pokoj se třemi lůžky, s plně vybavenou kuchyňskou linkou
(lednička, sporák, nádobí), sociální zařízení se sprchou a WC, TV, balkon. Max.
obsazení 3 osoby.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy

Bibione

Rezidence Pleione ***









100 m od pláže
klimatizace a Wi-Fi v ceně
plně vybavená kuchyňka
mikrovlnná trouba
SAT/TV, sejf
velký balkon
výtah
parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Budova s výtahem je vzdálena asi 100 m
od pláže a 50 m od hlavní obchodní třídy.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou apartmány typu trilo
a bilo - 1 (nebo 2) dvoulůžková ložnice,
obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální
zařízení s umyvadlem, sprchou a WC,
balkon. Max. obsazení 4-6 osob. Každý
apartmán má SAT/TV, sejf a klimatizaci. Místo na parkování pro osobní auta
zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.318,bez stravy
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Rezidence Malta ***

 50 m od pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka, TV
 výhodná poloha, balkon
 klimatizace v ceně
 možnost zakoupení 		
plážového servisu

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Budova s výtahem je vzdálena asi
50 m od pláže a 150 m od hlavní obchodní třídy.
UBYTOVÁNÍ
Velmi dobře vybavené apartmány typu
trilo - vždy dvě dvoulůžkové ložnice,
obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a
rozkládacím gaučem, sociální zařízení
s umyvadlem, sprchou a WC, balkon.
V budově je výtah. Každý apartmán je
vybaven TV. Max. obsazení apartmánu
6 osob. Místo na parkování pro osobní
auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.318,bez stravy

Bibione

Rezidence Tintoretto ***

 50 m od pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka, TV
 výhodná poloha
 balkon
 možnost zakoupení 		
plážového servisu

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Budova s výtahem je vzdálena asi
50 m od pláže a 150 m od hlavní obchodní třídy.
UBYTOVÁNÍ
Velmi dobře vybavené apartmány typu
trilo mají vždy dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák,
nádobí) a jednoduchým gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a
WC, balkon. V budově je výtah. Každý
apartmán je vybaven TV. Max. obsazení
apartmánu 5 osob. Místo na parkování
pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.582,bez stravy
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Rezidence Rosa dei Venti ****





250 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 SAT/TV, sejf, balkon
 parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

dobí) a rozkládacím gaučem, sociální
zařízení se sprchou a WC, TV, balkon,
bezpečnostní dveře, sejf, klimatizace v
ceně, pračka, mikrovlnná trouba. Max.
obsazení 5 osob.
Apartmán typu mono - obývací pokoj se
čtyřmi lůžky, s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí),
sociální zařízení se sprchou a WC, TV,
balkon, bezpečnostní dveře, sejf, klimatizace v ceně, pračka, mikrovlnná trouba.
Max. obsazení 4 osoby.
POLOHA
Budova s bazénem je umístěna 250 m
od pláže a hlavní obchodní třídy v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů.
Apartmán typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák, ná-

cena za osobu po slevě 12 % od

2.462,bez stravy

Bibione

Rezidence Le Altane ****






přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, zahrada, krytá terasa
parking pro osobní 		
auta zdarma
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

dence, výtah, trezor.
Apartmán typu trilo – v 1. nebo 2. patře,
2 ložnice ( jedna s manželskou postelí a
druhá s 2 lůžky), obývací pokoj s rozkládacím gaučem, SAT/ TV, koupelna, WC,
kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, klimatizace, krytá terasa, pračka. Max. obsazení apartmánu je 6 osob.
Apartmány typu bilo – 1. patro, ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s
rozkládacím gaučem, SAT/TV, koupelna,
WC, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba,
krytá terasa. Max. obsazení apartmánu
jsou 4 osoby.
POLOHA
Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
Rezidence Le Altane se nachází přímo zájezdu (lehátko, slunečník a plážové
u písečné pláže v klidné části Lido del křeslo). Místo na parkování zdarma.
Sole a skládá se z 90 apartmánů. Centrum města je vzdálené 150 metrů od cena za osobu po slevě 12 % od
rezidence.
UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány jsou vybaveny bezpečnostními dveřmi. K dispozici je ven- bez stravy
kovní bazén, zahrada, parkování u Rezi-

2.198,-

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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Rezidence Columbus/Ippocampo ***

přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, sejf, terasa
parking pro osobní auta v ceně
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Výhodná poloha pouhých 50 metrů od
centra města v části Bibione Spiaggia.
Apartmány leží přímo u písečné pláže.
UBYTOVÁNÍ
Ubytování Columbus/Ippocampo tvoří
40 samostatných apartmánů a má 2 budovy. K dispozici je výtah, parkoviště,
trezor.
Apartmán typu trilo – obývací pokoj s
rozkládací pohovkou, SAT/TV, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, 1 ložnice s
manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky nebo palandou, koupelna
se sprchou, klimatizace, terasa s výhle- Apartmán typu bilo – obývací pokoj s
rozkládací pohovkou, SAT/TV, kuchyňský
dem na moře. Max. obsazení 6 osob.
kout, mikrovlnná trouba, 1 oddělená ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, koupelna se sprchou, klimacena za osobu po slevě 12 % od
tizace, terasa. Max. obsazení 5 osob.

1.758,bez stravy

Bibione

Plážový servis (lehátko, slunečník a plážové křeslo) je zahrnut v celkové ceně
zájezdu. Místo na parkování zdarma.

Rezidence Lyon ***






20 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, výtah, balkon 		
nebo terasa
 parking pro osobní auta zdarma
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Apartmány se nachází pouhých 20 metrů od písečné pláže. Centrum Bibione
Spiaggia je vzdálené 200 metrů od hotelu.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici je venkovní i vnitřní parkoviště, výtah, klimatizace.
Apartmán typu trilo - dva pokoje se 2 lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím dvoulůžkem, mikrovlnná
trouba, SAT/TV, koupelna se sprchou,
WC, balkon nebo terasa, klimatizace.
Max. obsazení apartmánu je 6 osob.
Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
zájezdu (lehátko, slunečník, plážové
křeslo). Místo na parkování zdarma.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy
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Rezidence Smeralda ***








30 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, sejf
parking pro osobní auta zdarma
terasa
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel se nachází 30 metrů od písečné
pláže. Centrum města je vzdálené 100
metrů, možnost nákupů, řada restaurací,
barů.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici parkoviště, výtah, trezor.
Apartmány typu trilo – 1 ložnice se 3 lůžky, 1 ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s
rozkládací pohovkou, SAT/TV, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, koupelna
se sprchou, WC, terasa, klimatizace.
Max. obsazení 7 osob.
Možnost vodních sportů na pláži za poplatek.
Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
zájezdu (slunečník, lehátko a plážové
křeslo). Místo na parkování zdarma.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.507,bez stravy

Bibione

Rezidence 3C ***






300 m od pláže
plážový servis v ceně
SAT/TV, trezor, výtah
terasa
parking pro osobní 		
auta zdarma
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

cí pokoj s rozkládacím gaučem, SAT/
TV, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba,
koupelna se sprchou, WC, terasa. Max.
obsazení 6 osob.
Apartmán typu bilo – 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem,
SAT/TV, kuchyňský kout, mikrovlnná
trouba, koupelna se sprchou, WC, terasa. Max. obsazení 5 osob.

POLOHA
Apartmány se nachází 300 metrů od písečné pláže. Centrum města je vzdálené
50 metrů s množstvím restaurací, barů a
nákupních možností.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici parkoviště, výtah, trezor.
Apartmán typu trilo – 1 ložnice s manželkou postelí, 1 ložnice se 2 lůžky, obýva-

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
zájezdu (lehátko, slunečník, plážové
křeslo). Místo na parkování zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy
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Rezidence Acapulco ***

100 m od pláže
plážový servis v ceně
SAT/TV, sejf, balkon, výtah
Wi-Fi za poplatek
parking pro osobní auta zdarma
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rezidence s výtahem a bazénem je
vzdálena asi 100 m od pláže v centrální
části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů. Každý je vybaven SAT/TV a sejfem.
Apartmán typu trilo - dvě dvoulůžkové ložnice ( jedna s patrovou postelí), obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák,
nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení se sprchou a WC, balkon.
Max. obsazení 6 osob.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.758,-

Apartmán typu bilo - jedna dvoulůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, balkon.
Max. obsazení 4 osoby. Místo na parkování pro osobní auta zdarma.

bez stravy

Bibione

Rezidence Acquaverde ***







50 m od pláže
plážový servis v ceně
SAT/TV, sejf
balkon, výtah
parking pro osobní 		
auta zdarma
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Nově postavené apartmány, vzdálené
50 m od pláže, s bazénem a výtahem.
Všechny apartmány jsou moderně zařízené, s prostornými krytými terasami a
vyhrazenými parkovacími místy.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici apartmány typu bilo - třílůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňským
koutem, koupelna, krytá terasa. Max.
obsazení 3-5 osob.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,bez stravy
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Villaggio Michelangelo ***









800 m od pláže
bazén
klimatizace v ceně
vlastní soc. zařízení se sprchou a WC
plně vybavená kuchyňka
TV, bezpečnostní dveře
vhodné pro rodiny s dětmi
parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Komplex vilových domů s bazénem je
vzdálen 800 m od pláže v centrální části
Bibione.
UBYTOVÁNÍ
Velmi dobře vybavené apartmány typu
trilo - vždy 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a
rozkládacím gaučem, sociální zařízení s
umyvadlem, sprchou a WC, balkon. Max.
obsazení apartmánu 6 osob. Každý
apartmán je vybaven TV. Místo na parkování pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy

Bibione

Villaggio Euroclub ***





900 m od pláže
plážový servis v ceně
TV, sejf, balkon
doprava busem 			
na pláž zdarma
 terasa nebo zahrada
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Komplex s bazénem je vzdálen asi 900
m od pláže v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici 2 typy apartmánů. Každý
apartmán má TV a sejf. Apartmán typu
trilo - dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou
linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení se
sprchou a WC, balkon. Max. obsazení
6 osob. Apartmán typu bilo - jedna třílůžková ložnice, obývací pokoj s plně
vybavenou kuchyňskou linkou (lednička,
sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem,
sociální zařízení s umyvadlem, sprchou
a WC, balkon. Max. obsazení 5 osob.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,bez stravy

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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Villaggio Azzurro ***

1100 m od pláže
bazén, Wi-Fi za poplatek
vlastní soc. zaříz. se sprchou a WC
plážový servis v ceně
plně vybavená kuchyňka
TV, sejf, balkon nebo velká terasa
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rekreační komplex řadových vilek s bazénem je vzdálen 1100 m od pláže v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů.
Apartmán typu trilo - dvě dvoulůžkové
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák,
nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální
zařízení se sprchou a WC, TV, sejf, terasa. Max. obsazení 6 osob.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,-

Apartmán typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, TV, sejf,
terasa. Max. obsazení 5 osob. Místo na
parkování pro osobní auta zdarma.

bez stravy

Bibione








Villaggio Tivoli ***

500 m od pláže
bazén
klimatizace v ceně
plně vybavená kuchyňka
vhodné pro rodiny s dětmi
terasa s krbem
parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Komplex vilových domů s bazénem je
vzdálen 500 m od pláže a 200 m od
hlavní obchodní třídy.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou apartmány typu trilo a
bilo - 2 dvoulůžkové ložnice (A) nebo 1
třílůžková ložnice (B), obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gau
čem, TV, sociální zařízení s umyvadlem,
sprchou a WC, balkon. Každý apartmán
je vybaven sejfem a klimatizací. Max. obsazení 5-6 osob. Každý apartmán má místo na parkování pro osobní auta zdarma.

oblíbená rezidence

cena za osobu po slevě 12 % od

1.758,bez stravy
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Villaggio Paradiso ***








600 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
venkovní bazén
zahrada
parking pro osobní auta zdarma
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Apartmán typu trilo – 1 pokoj s manželskou postelí, 1 pokoj se 2 lůžky, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem, SAT/TV,
klimatizace, kuchyňský kout, mikrovlnná
trouba, koupelna se sprchou, WC, pračka.
Nabídka vodních sportů na pláži za poplatek. Plážový servis je zahrnut v celkové ceně zájezdu (slunečník, lehátko
a plážové křesla). Místo na parkování
zdarma.

POLOHA
Villaggio Paradiso je obklopeno hustým
borovým lesem a je vzdálené 600 metrů od písečné pláže. Centrum města leží
300 metrů od hotelu.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici parkoviště, podloubí s krbem,
piniová zahrada, venkovní bazén, trezor.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.905,bez stravy

Bibione

Villaggio Capistrano ***








1000 m od pláže
doprava busem na pláž zdarma
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
Wi-Fi za poplatek
parking pro osobní auta zdarma
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Apartmán typu trilo – 1 ložnice s manželskou postelí, 1 pokoj se 2 lůžky, obývací
pokoj s gaučem pro 2 osoby, kuchyňský
kout, koupelna se sprchovým koutem,
WC, terasa. Každý apartmán má k dispozici zahradu s krbem. Max. obsazení
6 osob.

oblíbená rezidence

POLOHA
Villaggio Capistrano se nachází 1 km od
písečné pláže, v části Bibione Spiaggia
pouhých 300 metrů od centra města.
UBYTOVÁNÍ
Villaggio Capistrano se skládá ze 42
apartmánů s venkovním bazénem. Wi-Fi
připojení za poplatek.

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

Plážový servis (lehátko, slunečník a
plážové křeslo) zahrnut v celkové ceně
zájezdu. Doprava na pláž zdarma. Parkování u rezidence zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,bez stravy
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Rezidence Luxor ****

přímo u pláže
bazén
klimatizace v ceně
plně vybavená kuchyňka
SAT/TV, sejf, fén
balkon
výtah, Wi-Fi v ceně
parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rezidence s bazénem s výhodnou polohou přímo u pláže v centrální části
Bibione.
UBYTOVÁNÍ
Komfortně vybavené apartmány typu
trilo - mají 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s jednoduchým gaučem a
plně vybavenou kuchyňskou linku (lednička, sporák, nádobí), sociální zařízení
s umyvadlem, sprchou a WC, pračka,
balkon, nebo typu bilo - dvoulůžková
ložnice, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, pračka, balkon.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.905,bez stravy

V budově je výtah. Každý apartmán je vybaven SAT/TV, sejfem, fénem, klimatizací a vstupními dveřmi s bezpečnostním
zařízením. Max. obsazení libovolného
apartmánu 5 osob (apartmán typ trilo)
nebo 4 osoby (apartmán typ bilo). Místo
na parkování pro osobní auta zdarma.

Bibione









Rezidence Eurostar ****

20 m od pláže
bazén
klimatizace a WiFi v ceně
plně vybavená kuchyňka
SAT/TV, sejf, fén
balkon
výtah
parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Luxusní rezidence s bazénem je umístěna 20 m od pláže v centrální části
Bibione.
UBYTOVÁNÍ
Komfortně vybavené apartmány typu trilo - jedna třílůžková ložnice, jedna ložnice se dvěmi lůžky, obývací pokoj s plně
vybavenou kuchyňskou linkou (lednička,
myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, sporák, nádobí) a jednoduchým gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou, WC
a fénem, pračka, balkon. K dispozici je
přístup na internet. Každý apartmán je vybaven SAT/TV, klimatizací, WiFi, sejfem

cena za osobu po slevě 12 % od

2.051,bez stravy

28

a vstupními dveřmi s bezpečnostním
zařízením. Max. obsazení apartmánu 6
osob.
Apartmány typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, myčka na
nádobí, mikrovlnná trouba, sporák, nádobí) a jednoduchým gaučem, sociální
zařízení s umyvadlem, sprchou, WC a
fénem, pračka, balkon. K dispozici je
přístup na internet. Každý apartmán je
vybaven SAT/TV, klimatizací, WiFi, sejfem
a vstupními dveřmi s bezpečnostním zařízením. Max. obsazení apartmánu 4 osoby.
V budově je výtah. Místo na parkování
pro osobní auta zdarma.
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Rezidence Delle Terme ****








100 m od pláže
bazén, solárium
plážový servis a klimatizace v ceně
vlastní soc. zařízení se sprchou a WC
Wi-Fi za poplatek
SAT/TV, sejf, balkon
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

a WC, SAT/TV, sejf, mikrovlnná trouba,
klimatizace, balkon. Max. obsazení 6
osob.

vhodné pro rodiny s dětmi
POLOHA
Rekreační komplex s bazénem je vzdálen
100 m od pláže v centrální části Bibione.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou 2 typy apartmánů.
Apartmán typu trilo - jedna třílůžková ložnice, jedna dvoulůžková ložnice, obývací
pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení se sprchou

Apartmán typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, SAT/
TV, sejf, mikrovlnná trouba, klimatizace,
balkon. Max. obsazení 4 osoby. Místo na
parkování pro osobní auta zdarma.
Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
zájezdu (lehátko, slunečník, plážové
křeslo).
Místo na parkování zdarma.
cena za osobu po slevě 12 % od

2.051,bez stravy

Bibione

Rezidence Torre del Sole ****






150 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
bazén, SAT/TV, sejf
krytý parking pro 		
osobní auta zdarma
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

jsou vybavené bezpečnostním zámkem.
Apartmán typu trilo – ložnice s manželskou postelí s balkonem, ložnice se 2
samostatnými lůžky a balkonem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, SAT/TV,
klimatizace, kuchyňský kout, mikrovlnná
trouba, koupelna se sprchou, WC, krytá
terasa, pračka.
Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
zájezdu (lehátko, slunečník, plážové křeslo). Místo na parkování zdarma.

oblíbená rezidence

POLOHA
Apartmány Torre del Sole se nachází 150
metrů od pláže a 100 metrů od centra
města.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici venkovní bazén, zahrada, výtah, kryté parkování. Všechny apartmány

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

cena za osobu po slevě 12 % od

2.051,bez stravy
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Villaggio Maja ****

1100 m od pláže
bazén, Wi-Fi za poplatek
plážový servis a klimatizace v ceně
plně vybavená kuchyňka
SAT/TV, sejf, fén, balkon, výtah
parking pro osobní auta zdarma
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Villaggio Maja je vzdálené 1100 metrů
od písečné pláže.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici parkoviště, podloubí s krbem,
piniová zahrada, venkovní bazén, trezor.
Apartmán typu quadrilo – pro 6-8 osob,
uspořádána na 3 podlažích, zahrnující:
suterén s garáží, přízení s kuchyní, jídelnou a balkonem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, koupelna se sprchovým
koutem, veranda s krbem, která vede
přímo do soukromé zahrady. 1. patro
s 1 ložnicí s manželskou postelí, 1 ložnice

cena za osobu po slevě 12 % od

1.978,bez stravy

se 2 samostatnými lůžky, 1 ložnice s palandou, koupelna s vanou, 2 kryté terasy, pračka. Apartmán je vybaven SAT TV,
mikrovlnnou troubou, klimatizací a Wi-Fi.
Nabídka vodních sportů na pláži za poplatek. Plážový servis je zahrnut v celkové ceně zájezdu (slunečník, lehátko a plážové křesla). Místo na parkování zdarma.

Bibione









Villa Ginepri ****

500 m od pláže
bazén
vlastní soc. zařízení se sprchou a WC
plážový servis v ceně
klimatizace a Wi-Fi v ceně
plně vybavená kuchyňka
terasa, SAT/TV, sejf
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Komplex vilových domů s bazénem je
vzdálen 500 m od pláže v centrální části
Bibione.
UBYTOVÁNÍ
Vilka rozložená do 3 poschodí.
Přízemí: jídelna s kompletně vybavenou kuchyňkou a mikrovlnnou troubou,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem,
podloubí s krbem s možností stolování
venku, zahrádka.
1. patro: jedna třílůžková ložnice s krytou terasou, jedna dvoulůžková ložnice
s krytou terasou, koupelna se sprchou,

vhodné pro rodiny s dětmi
2. patro: jedna dvoulůžková ložnice, koupelna se sprchou, Každá vilka je nadstandardně vybavena SAT/TV, sejf, klimatizace. Max. obsazení 7-8 osob. Místo na
parkování pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

2.088,bez stravy

30

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

Itálie

Bibione

Villaggio Marco Polo ****









700 m od pláže
plážový servis a klimatizace v ceně
SAT/TV, sejf, balkon
Wi-Fi u bazénu zdarma
parking pro osobní auta zdarma
animační programy
doprava busem na pláž zdarma
Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Villaggio Marco Polo se nachází 700
metrů od písečné pláže a 800 metrů od
centra, kde je řada obchodů, restaurací,
barů. Je obklopeno zelení a leží v klidné
části letoviska.
UBYTOVÁNÍ
Villaggio Marco Polo nabízí 2 druhy
apartmánů, tvoří jej 100 samostatných
vilek. Všechny vilky jsou vybaveny bezpečnostními dveřmi. K dispozici je venkovní bazén, dětský bazén, dětské hřiště, terasa, snack bar, Wi-Fi připojení v
blízkosti bazénu zdarma, prádelna, animační programy, zahrada, venkovní krb
nebo gril (možnost zakoupení grilovacího uhlí), parkoviště, půjčovna kol, trezor.
Nově zde byl otevřen Snack Bar, kde si
klienti mohou zakoupit nápoje a něco
malého k jídlu (voda, pivo, víno, kapučíno, hot dog, špagety a neposlední řadě
i Vídeňský řízek s hranolkami). Villaggio
je spojeno s pláží pohodlným chodníkem, který vede přes krásnou zeleň.
Apartmán typu trilo – skládá se ze 2 podlaží a tvoří ji přízemí, kde je obývací
pokoj s rozkládací pohovkou, SAT/TV,
vybavený kuchyňský kout, mikrovlnná
trouba, koupelna, terasa s krbem nebo
grilem, vlastní zahrada. V 1. patře je 1 pokoj se 2 samostatnými lůžky a pokoj s
manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, balkon, klimatizace, koupelna se
sprchou, fén, WC. Max. obsazení 7 osob.
Apartmán typu bilo – je tvořen 2 podlažími a skládá se z přízemí, kde se nachází
obývací pokoj s rozkládací pohovkou,
SAT/TV, vybaveným kuchyňským koutem, mikrovlnou troubou, verandou s
krbem a zahradou. Druhou část tvoří 1.
patro, kde je 1 pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, balkon, klimatizace, koupelna se sprchou, fénem,
WC. Max. obsazení 5 osob.
Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
zájezdu (lehátko, slunečník, plážové
křeslo). Doprava na pláž zdarma plážovým minibusem. Místo na parkování
zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

2.010,polopenze
bez
stravy
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Villaggio Planetarium ****






doprava busem na pláž zdarma
plážový servis a klimatizace v ceně
4 bazény, SAT/TV, trezor
Wi-Fi ve veřejných 		
prostorách za poplatek
 parking pro osobní auta zdarma
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Villaggio je vzdálené 1300 metrů od písečné pláže a 300 metrů od centra města. Tvoří jej 9 bytových domů, v blízkosti
řada obchodů.
UBYTOVÁNÍ
Bazénový park se 4 bazény, terasa s
lehátky a slunečníky skluzavka pro děti,
hydromasáže, restaurace, snack bar,
výtah, bezbariérový přístup, prádelna,
sušárna, Wi-Fi ve veřejných prostorách
(za poplatek), půjčovna kol a Nordic
Walking holí (zdarma), parkoviště, amfiteátr, animační programy, mini klub,
herna, večerní představení, Europarty –
zábavní večer s živou hudbou, půldenní
výlet do vnitrozemí, celodenní vstup do
termálních bazénů a wellness centra pro
2 osoby, vstup do fitness centra Bibione
Thermae, Evropa karta – speciální slevy,
pozvánka na ochutnávku olivového oleje, oblastních vín, sýrů a uzenin. Místo na
parkování zdarma.
POKOJE
K dispozici 2 druhy apartmánů.
Apartmán typu trilo - bezpečnostní dveře, 1 ložnice s 2 samostatnými lůžky
(mohou být spojeny), 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a 3. lůžkem, obývací
pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, koupelna
se sprchou, WC, fén, klimatizace, trezor,
SAT/TV, mikrovlnná trouba, kávovar, balkon. Max. obsazení 6 osob.
Apartmán typu bilo – bezpečnostní dveře, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s rozkládací pohovkou,
kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, koupelna se sprchou, WC, fén, klimatizace,
trezor, SAT/TV, mikrovlnná trouba, kávovar, krytá terasa. Max. obsazení 4 osoby.
STRAVA
Bez stravy. Možnost dokoupit polopenzi
na místě: snídaně (7.00-10.00) a večeře
(18.30-21.00) formou bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálená 1300 metrů od
villaggia. Doprava na pláž zdarma několikrát denně hotelovým minibusem.
Plážový servis je zahrnut v celkové ceně
zájezdu (lehátko, slunečník a plážové
křeslo). Možnost rezervace slunečníku
na pláži.

vhodné pro rodiny s dětmi

cena za osobu po slevě 12 % od

2.198,bez stravy

32

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

Itálie

Bibione

Hotel Miramare ***





40 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
Wi-Fi ve veřejných 		
prostorách zdarma
 bazén, SAT/TV, výtah, terasa
 polopenze v ceně
 parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel Miramare se nachází 40 metrů
od pláže a je charakteristický rodinnou
atmosférou. Má výbornou polohu pouhých 100 metrů od centrální ulice Costellazioni, která je známou nákupní třídou.
Podél nedaleké pláže se nachází dlouhá
cyklostezka.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bazén, terasa s výhledem na moře, Wi-Fi
ve veřejných prostorách (zdarma), salonek, bar s TV, výtah, parkoviště. Půjčovna kol za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou standardně vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, fénem,
SAT/TV, telefonem, trezorem, elektrickými roletami. Místo na parkování zdarma.
STRAVA
Strava formou polopenze je zahrnuta v
ceně. Snídaně jsou formou bufetu a večeře výběrem z menu. Za příplatek možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Soukromá písečná pláž je vzdálena 40
metrů od hotelu. Plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo) je zahrnut
v celkové ceně zájezdu.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.671,polopenze
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Hotel Gran Venere Beach ***

50 m od pláže
klimatizace v ceně
plážový servis v ceně
bazén
balkon
Wi-Fi v ceně
výtah
parkoviště

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Kompletně rekonstruovaný příjemný hotel s přátelskou atmosférou leží v klidné
části Lido dei Pini, jen pár kroků od centra letoviska Bibione.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, TV koutek, výtah,
restaurace, bar s prostornou terasou,
venkovní bazén s dětskou částí, dvěma
hydromasážními tryskami a zabudovanou hudbou, sluneční terasa s lehátky a
slunečníky zdarma, venkovní snack bar,
garáž, vyhrazené parkování, Wi-Fi přístup na internet v prostorách určených
hotelem zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s klimatizací, vlastním sociálním zařízením a fénem, satelitní TV, telefonem, sejfem, balkonem.
Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Snídaně formou bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, vhodná zejména pro rodiny s dětmi,
leží 50 m od hotelu. Plážový servis (slunečník, lehátko a křeslo) zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

8.791,snídaně
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Hotel Luna ****

 50 m od pláže
 plážový servis a klimatizace v ceně
 Wi-fi připojení v hale, restauraci
a na pokojích v ceně
 bazén, animační programy
 all inclusive v ceně
 Europarty - bezplatný 		
zábavný večer

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel Luna má výhodnou polohu pouhých 50 metrů od pláže a 300 metrů od
lázeňského komplexu. Nachází se v samém centru města. Hotel se skládá z 8
pater a tvoří jej 102 pokojů.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, obývací místnost,
výtah, bar, restaurace, trezor, bezbariérový přístup, free service, terasa s bazénem, lehátka a slunečníky u bazénu,
Wi-fi připojení k internetu v hale, restauraci a na pokojích (zdarma), prádelna,
animační programy pro děti a dospělé,
půjčovna kol a nordic walkingových holí,
dětský klub (škola divadla a tance, sportovní aktivity, vláček pro nejmenší), sleva 30 % Green Fee (Golf Club Lignano),
SLEVA 12 % v obchodech a restauracích,
lázeňské procedury, zoologická zahrada, Aqua Splash – Europa Card.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny koupelnou se
sprchou, klimatizací, fénem, WC, SAT/
TV, Wi-Fi připojením (zdarma), telefonem, balkonem nebo terasou trezorem,
minibarem.
STRAVA
Při příjezdu je připraven welcome drink
na přivítání pro každého klienta. Strava
all inclusive zahrnuje snídaně, obědy,
večeře. Snídaně je formou bufetu s bio
koutkem (7.30-10.00). Oběd se skládá
z předkrmů, salátů, studených i teplých
chodů, dezertů (12.30-13.30). Odpolední
svačina - různé typy čajů, americká káva,
čerstvé ovoce (16.00-17.00). Večeře je ve
stylu free-bufet v různých gastronomických stylech (19.00-21.00). Voda, lehké
čepované nápoje, zmrzlina jsou k dispozici od 10.00-22.00. Místní bílé a červené víno (10.00-22.00).
PLÁŽ
Písečná pláž je vzdálena 50 metrů od
hotelu. Pro každý pokoj 1 plážový servis
v ceně (lehátko, slunečník a plážové
křeslo). Vodní sporty na pláži za poplatek.

cena za osobu po slevě 12 % od

14.951,polopenze
all
inclusive
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Lignano
Oficiální název:
Počet obyvatel:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:
Části letoviska:

Úvod

Lignano
6680
italština
stejný jako v ČR
cca 12 hodin
Sabbiadoro, Pineta,
Riviera

Oblíbené letoviskona břehu Jaderského moře, leží 100 km východně od
Benátek a necelých 10 km od Bibione.
Patří mezi jedno z nejhezčích a nejznámějších turistických center, která jsou
rozeseta jako šňůra perel vinoucí se od
Benátek až po Terst. Pobřežní promenády, hlavní třídy kypící rušným denním
i nočním životem, moderní rezidence,
vilové areály, stovky obchodů a obchůdků, restaurace s typickou italskou
kuchyní, stylové kavárny, útulné bary a
cukrárny - to vše přitahuje každoročně
tisíce turistů, kterým město nabízí dokonalý servis. Naleznete zde i letní divadlo
s pravidelně pořádanými koncerty, zoologickou zahradu, jachetní přístav, vodní

park s obřími skluzavkami, tobogány a
bazény, samozřejmostí jsou desítky tenisových kurtů, golfové hřiště, půjčovny aut
a jízdních kol. Každé pondělí od června
do září můžete navštívit velké trhy. Dlouhá, více než 100 m široká pláž s jemným
pískem se pozvolna svažuje do moře a
nabízí široké možnosti vodních sportů šlapací čluny, vodní lyže, plachetnice a
windsurfing, atd. Pobyt v Lignanu je velmi
příhodný zvláště pro rodiny s dětmi.

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v Lignanu
2
3

7

5

Lignano Riviera

4
6

Lignano Sabbiadoro
1

1 Villa DAL MORO
5 Rezidence LA MERIDIANA
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2 Villaggio LAURA
6 Rezidence MARCO POLO

3
7

Ville BEETHOVEN
Hotel OLD RIVER ***
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4 Rezidence PUERTO DO SOL
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Rezidence La Meridiana ***









50 m od pláže
vlastní soc. zařízení se sprchou a WC
bazén pro děti i dospělé
SAT/TV, balkon, zahrada
vhodné pro rodiny s dětmi
parking pro osobní auta zdarma
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rezidence s bazénem je umístěna 50 m
od pláže v části Lignana zvané Riviera.
UBYTOVÁNÍ
Rezidence má 2 bazény, jeden pro
dospělé, jeden dětský a velkou upravenou zahradu. K dispozici jsou 3 typy
apartmánů. Apartmán typu trilo - dvě
dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj
s plně vybavenou kuchyňskou linkou

(lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím
gaučem, sociální zařízení se sprchou a
WC, SAT/TV a balkonem. Max. obsazení
6 osob. Apartmán typu bilo - jedna dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s plně
vybavenou kuchyňskou linkou (lednička,
sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem,
sociální zařízení s umyvadlem, sprchou
a WC, SAT/TV a balkonem. Max. obsazení 4 osoby. Apartmány typu mono,
jeden pokoj s manželskou postelí a
jedním lůžkem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, SAT/TV a balkonem. Max. obsazení 3 osoby. V budově
je výtah. Místo na parkování zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.758,bez stravy

Lignano

Villa dal Moro ***

 přímo u pláže
 vlastní sociální zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 SAT/TV
 balkon s výhledem na moře
 parking pro osobní auta zdarma
 plážový servis v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Vila je umístěna přímo u pláže v části
Lignana zvané Sabbiadoro.
UBYTOVÁNÍ
Vila se skládá ze 4 podlaží a celkem z 9 apartmánů. Každý z apartmánů
typu trilo se skládá vždy ze dvou ložnic
se 2 lůžky, obývacího pokoje s rozkládacím gaučem, kuchyňského koutu s
ledničkou, plynovým sporákem a kompletním nádobím, sociálního zařízení se
sprchou a WC, SAT/TV a velký balkon
s výhledem na moře. Maximální počet
osob: 6. Místo na parkování zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

aquapark v Lignanu
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1.611,bez stravy
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Villaggio Laura ***

400 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, sejf
terasa s grilem

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Komplex je složený z pěti vilek posazených do velké zahrady, která se nachází
v klidné části letoviska Lignano Riviera.
Každá z vilek má k dispozici krytou terasu, zahrádku a 2 parkovací místa. Vzdálenost komplexu od pláže je 400 m.
UBYTOVÁNÍ
Vilky jsou vybavené klimatizací.
K dispozici jsou apartmány typu quadrilo
- 2 dvoulůžkové ložnice, 1 ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyň s plně vybavenou kuchyňskou linkou (nádobí, sporák, lednice,
mikrovlnná trouba, kávovar), jídelna a
terasa, koupelna se sprchovým koutem
a WC, TV, sejf, terasa.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.538,bez stravy

Lignano

Villas Beethoven ***

 300 m od pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 TV, sejf, zahrada
 vhodné pro rodiny s dětmi
 klimatizace v ceně
 parking pro osobní auta zdarma
 plážový servis v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Krásné vilky jsou umístěny 300 m od
pláže v části Lignana zvané Riviéra.
UBYTOVÁNÍ
Rodinné vilky se nacházejí cca 300 m od
pláže a mají velkou zahradu se dvěma
parkovacími místy pro každý apartmán.
K dispozici jsou apartmány typu quadrilo
- tři dvoulůžkové ložnice ( jedna s patrovou postelí), obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička,
sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem,
sociální zařízení se sprchou a WC, TV,
sejfem a terasou. Klimatizace v ceně.
Max. obsazení 8 osob. Místo na parkování zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.538,bez stravy
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Rezidence Puerto do Sol ***

 150 m od pláže
 vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 bazén pro děti i dospělé
 plážový servis v ceně
 výtah, zahrada, balkon
 parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

s rozkládacím gaučem, kuchyňského
koutu s ledničkou, plynovým sporákem a kompletním nádobím, sociálního zařízení se sprchou a WC, TV, balkon, páté lůžko je buď v ložnici nebo
v obývacím pokoji. K dispozici jsou i
apartmány typu mono - obývací pokoj
se třemi lůžky, kuchyňský kout s ledničkou, plynovým sporákem a kompletním nádobím, sociální zařízení se sprchou a WC, TV, balkon. Maximální počet
osob - 3. V budově je výtah. Místo na
parkování zdarma.

POLOHA
Rezidence s bazénem leží 150 m od pláže v části Lignana zvané Sabbiadoro.
UBYTOVÁNÍ
Rezidence má dva bazény, jeden pro
dospělé, jeden dětský a velkou upravenou zahradu. Každý z apartmánů
typu bilo se skládá vždy z jedné ložnice se dvěmi lůžky, obývacího pokoje

cena za osobu po slevě 12 % od

1.905,bez stravy

Lignano

Rezidence Marco Polo ***

 přímo u pláže
 vlastní sociální zařízení		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 bazén pro děti i dospělé
 plážový servis v ceně
 SAT/TV, výtah
 Wi-Fi za poplatek

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

přímo u pláže

POLOHA
Rezidence s bazénem je umístěna přímo u pláže v části Lignana zvané Sabbiadoro.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou apartmány typu bilo
- skládají se vždy z jedné ložnice se
dvěmi lůžky, obývacího pokoje s rozkládacím gaučem, kuchyňského koutu s
ledničkou, plynovým sporákem a kompletním nádobím, sociálního zařízení se
sprchou a WC, SAT/TV a balkon. Páté
lůžko je buď v ložnici nebo v obývacím
pokoji. Max. obsazení 5 osob. Místo na
parkování pro osobní auta zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

2.110,bez stravy
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Itálie

Lignano









Hotel Old River ***

150 m od pláže
SAT/TV, telefon
balkon
bazén
výtah
polopenze v ceně
klimatizace v ceně
Wi-Fi u recepce v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Moderní hotel s bazénem leží 150 m od
pláže v části Lignana zvané Riviera.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén, klimatizovaná restaurace, společenská místnost
s TV, bar, výtah, venkovní parkoviště
zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou, sprchou a WC, klimatizace, sejf, balkon,
SAT/TV. Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 150 metrů od
hotelu.

cena za osobu po slevě 12 % od

7.911,polopenze

dítě do 3,99 let pobyt zdarma
40
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Itálie

Nabídka výletů do okolí Bibione a Lignana

Itálie

Benátské ostrovy + nám. Sv. Marka
Po příjezdu autobusem do přístavu Punta
Sabbioni se dále pokračuje lodí na nejznámější benátské ostrovy Burano, Torcello
a Murano. Na každém z těchto ostrovů
probíhá prohlídka s kratším individuálním
volnem. Poté se přejíždí lodí do části Benátek Fondamente Nuove, odkud se přechází na nám. Sv. Marka, kde následuje
rozchod na individuální prohlídku náměstí.

Verona

Benátky

Cesta zpět lodí do přístavu Punta Sabbioni a dále autobusem do místa pobytu.
Celý výlet probíhá v doprovodu českého
průvodce s výkladem.
Cena: 450 Kč nebo 15 € (+ 17 € loď).

Po příjezdu autobusem do přístavu Punta Sabbioni se dále pokračuje lodí, následuje pěší procházka historickým městem, návštěva kostelů, most Rialto, rybí,
ovocný a zeleninový trh, nám. Sv. Marka,
osobní volno, plavba lodí do přístavu
Punta Sabbioni a dále autobusem do
místa pobytu. Celý výlet probíhá v doprovodu českého průvodce s výkladem.
Odpolední prohlídka historického měs- Cena: 450 Kč nebo 17 € (+ 15 € loď).
tečka, kde největší zajímavostí jsou vytesané kameny na břehu moře a dva kostely, z nichž jeden je tzv. Vytopený kostel,
ke kterému se váže legenda o Madoně,
Dopolední projížďka výletní lodí po okol- která varovala před zatopením města.
ních lagunách v oblasti mezi Bibione a Ca- Cena: 290 Kč nebo 11 €.
orle. Během cesty uvidíte rybářské přístavy
a chýše - casone a dům, kde pobýval
E. Hemingway. V polovině cesty je zastávka u jedné z rybářských chýší, kde ochutnáte rybí specialitu s polentou.
Cena: 540 Kč nebo 21 € dospělí, 420 Kč
nebo 16 € dítě 3 - 8 let.

Caorle

Laguna

Město proslavené shakespearovskou
tragédií Romeo a Julie, návštěva Arény,
balkon Julie, nám. delle Erbe s typickými
veronskými renesančními domy s freskami, nám. dei Signori, kostel sv. Anastázie,
kostel Duomo, Scaligerský hrad - muzeum. Celý výlet probíhá v doprovodu českého průvodce s výkladem.
Cena: 590 Kč nebo 23 €.

Portogruaro

Guliverlandia
Terst + zámek Miramare,
Aquileia

Dopolední výlet do nedalekého města
s benátskou architekturou. Pěší procházka po historické malebné části centra s následným přejezdem do nákupní
zóny.
Cena: 250 Kč nebo 9 €.

Dětský pohádkový svět - 7 divů světa,
cvičení lachtani, středověké souboje, Jurský park a další. Cena zahrnuje dopravu
z Bibione.
Cena: 20 € dospělí, 15 € dítě 3 - 8 let.

Po příjezdu autobusem do centra Ter- výlet probíhá v doprovodu českého průstu pěší prohlídka historických památek vodce s výkladem.
města (např. nám. Sjednocení, Burzovní Cena: 450 Kč nebo 17 €.
náměstí, římský amfiteátr, katedrála S.Giusto, schody Gigantů, nám. sv. Antonína),
osobní volno, dále přejezd busem na zámek Miramare obklopený rozlehlým parkem s možností navštívit i exotickou výstavu živých motýlů. Při zpáteční cestě se
zastavuje ve starém římském městečku
Aquilea na prohlídku baziliky sv. Marie
a svatých Hermagora a Fortunata. Celý

Aquasplash
Velké vodní centrum s množstvím tobogánů, skluzavek a bazénů a různých vodních atrakcí. V rámci této akce je možné
domluvit si pouze dopravu do Lignana
za účelem individuální prohlídky města.
Cena zahrnuje dopravu z Bibione.
Cena: 21 € dospělí, 17 € dítě 3 - 8 let.

Výlety je možné zakoupit na místě v měně Euro nebo Kč. Ceny jsou orientační a mohou být v průběhu sezóny upraveny.
V sezóně je možné uplatnit slevy na dítě či skupinové slevy. Podmínkou uskutečnění výletu je účast minimálně 25 osob.
Výlety jsou pořádány s česky mluvícím průvodcem.

Nabídka plážového servisu - Bibione

- Lignano

Doporučujeme zakoupit si plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo) předem za zvýhodněnou cenu v cestovní kanceláři
v českých korunách. Na místě je možné zakoupení plážového servisu za sezónní ceny platné pro daný termín v měně Euro.
28. 05. - 10. 06.
990,- Kč
11. 06. - 26. 08.
1.590,- Kč
27. 08. - 16. 09.
990,- Kč
Předplacený plážový servis bude klientům k dispozici od soboty do pátku následujícího týdne.

Plážový servis je u rezidencí zahrnut v
ceně zájezdu. Možno také zapůjčit přímo na pláži. Ceny se pohybují v rozmezí
od 8 do 20 EUR na den podle sezóny.
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Itálie

Caorle
Oficiální název:
Počet obyvatel:
Rozloha:
Měna:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:

Úvod

Caorle
11922
151 km2
Euro (EUR)
italština
stejný jako v ČR
cca 12 hodin

Letovisko Caorle patří mezi nejoblíbenější a velmi navštěvované, patří také k
nejhezčím, protože není jen letoviskem,
ale také městečkem s historií. Hodí se
především pro rodinnou dovolenou s
dětmi. Nachází se asi 50 km na sever
od Benátek . Jeho poloha na severu Itálie je výhodná pro spojení z Česka, leží
cca 20 km od dálnice. I zde naleznete
široké písečné pláže a klidné moře s
pozvolně sestupujícím dnem. Celkem
je pláž dlouhá 15 km, většina je placená
(platba za lehátka či slunečník). Jsou zde
ale i veřejné části zdarma (bez údržby).
Letovisko Caorle se skládá ze tří částí.
Samotné Caorle je městečko se zachovaným historickým centrem, kde můžete
nalézt pěkné uličky a staré domy a navíc
přístav pro turisty. Ulice ve starém městě
prý bývaly dříve vodními kanály, takže si

zde můžete představit malé Benátky. Navíc se zde nachází také aquapark. Druhá
část je Porto Santa Margherita, od staré
části oddělené jen ústím řeky *Livenza*,
jedná se o klasické moderní letovisko orientované směrem k dlouhé široké pláži.
Zde turista najde všechny služby, které
může jen chtít ve vybaveném letovisku.
Třetí část je Caorle Altanea, nejnovější
část, kde jsou k dispozici především individuální vilky (často s bazénem).

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v Caorle

7
9
8

4
5
2

6
11

3

10

1 Hotel REX **
2 Rezidence CHRISTOFORO COLOMBO 3 Hotel MICHELANGELO 4 GALERIA GAND MADO 5 Rezidence SELENIS
6 Rezidence Panfilo 7 Rezidence ROBERTA
8 Villaggio LUNA 1
9 Villaggio LUNA 2
10 Hotel SPLENDID
11 Hotel PLAYA
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Itálie

Caorle

Rezidence Panfilo ***





přímo u pláže
recepce
výtah
vlastní sociální zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Moderní rezidence leží přímo u pláže,
cca 1 km od historického centra a pro
svou výbornou polohu je velmi oblíbená.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici recepce, výtah, pizzerie - restaurace a kavárna s panoramatickou
terasou s výhledem na moře, parkoviště.
Apartmány typu mono - obývací pokoj se

dvěma rozkládacími gauči a plně vybaveným kuchyňským koutem, koupelna,
SAT/TV, balkon s výhledem do ulice.
Max. obsazení 4 osoby.
Apartmány typu bilo - jedna třílůžková
ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby a plně vybavenou
kuchyňskou linkou, koupelna, SAT/TV,
balkon s výhledem do ulice. Max. obsazení 5 osob.
Apartmány typu trilo - dvě dvoulůžkové
ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí), koupelna,
SAT/TV, balkon s bočním výhledem na
moře. Max. obsazení 6 osob.
.
cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,bez stravy

Caorle

Rezidence Onda Azzura ***






30 m od pláže
balkon
výtah
klimatizace v ceně
plně vybavená kuchyňka

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

kuchyňskou linkou (nádobí, sporák, lednice), koupelna se sprchovým koutem a
WC, TV, balkon.
Apartmány typu trilo - 1 dvoulůžková ložnice, 1 pokoj se 2 lůžky, obývací pokoj
s rozkládací pohovkou, kuchyň s plně
vybavenou kuchyňskou linkou (nádobí,
sporák, lednice), koupelna se sprchovým koutem a WC, TV, balkonem.
.

POLOHA
Rezidence se nachází v oblíbeném letovisku Caorle v přímém kontaktu s písečnou pláží Ponente, která sousedí s ústí
řeky Livenza.
UBYTOVÁNÍ
Vilky jsou vybavené klimatizací.
K dispozici jsou apartmány typu bilo - 1
ložnice s manželskou postelí a palandou,
obývací pokoj, kuchyň s plně vybavenou
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cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy

43

Itálie

Caorle

Rezidence Selenis ***






150 m od pláže
bazén
vhodný pro rodiny s dětmi
vlastní sociální zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 parking pro osobní auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Pěkný apartmánový komplex s bazénem vhodný zejména pro rodiny s dětmi,
zasazený do rozlehlé zahrady, je vzdálen 150 m od pláže.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici bazén, zahrada, parkoviště.
Apartmány typu bilo - jedna dvoulůžková nebo třílůžková ložnice, obývací
pokoj s rozkládací pohovkou a plně vybaveným kuchyňským koutem (lednička,
sporák, nádobí), koupelna, TV, balkon.
Max. obsazení 4/5 osob.

cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,-

Apartmány typu trilo - dvě dvoulůžkové
nebo jedna dvoulůžková a jedna třílůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací
pohovkou a plně vybaveným kuchyňským koutem (lednička, sporák, nádobí),
koupelna, TV, balkon. Max. obsazení 6/7
osob.

bez stravy

Caorle







Rezidence Riviera ***

150 m od pláže
venkovní bazén
dětský bazén
terasa nebo balkon
plně vybavená kuchyňka
terasa nebo balkon

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rezidence se nachází v klidné východní
části vzdálené od historického centra
letoviska Caorle pouhých 900 m. Velká
upravená zahrada se dvěma bazény, ve
které se rezidence nachází, je vzdálena
od pláže 150 m.
UBYTOVÁNÍ
Vilky jsou vybavené klimatizací.
K dispozici jsou apartmány typu bilo –
1 dvoulůžková ložnice, obývací pokoj
s rozkládací pohovkou, kuchyň s plně
vybavenou kuchyňskou linkou (nádobí,
sporák, lednice) a jídelnou, koupelna se
sprchovým koutem a WC, terasa nebo
K dispozici jsou apartmány typu trilo –
balkon, parkoviště.
2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj
s rozkládací pohovkou, kuchyň s plně
vybavenou kuchyňskou linkou (nádobí,
sporák, lednice) a jídelnou, koupelna se
cena za osobu po slevě 12 % od
sprchovým koutem a WC, balkon, parkoviště.

1.611,bez stravy
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Itálie

Caorle

Villaggio Luna 1 ***





150 m od pláže
vlastní sociální zařízení
plně vybavený kuchyňský kout
možnost využití bazénu 		
v přilehlé rezidenci Luna 2

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

pohovkou pro 2 osoby, kuchyňský kout,
koupelna. Max. obsazení 4 osoby.
Apartmány typu trilo - dvě dvoulůžkové
ložnice, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí), koupelna,
SAT/TV, balkon s bočním výhledem na
moře. Max. obsazení 6 osob.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 150 m od rezidence.

POLOHA
Komplex vilek a menší hlavní budovy leží
ve východní části letoviska 150 m od pláže
a jen několik kroků od rezidence Villagio
Luna 2, kde klienti mohou využívat bazén.
UBYTOVÁNÍ
Apartmány typu bilo - jedna dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací

cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,bez stravy

Caorle

Villaggio Luna 2 ***





150 m od pláže
recepce
výtah
vlastní sociální zařízení 		
se sprchou a WC
 plně vybavená kuchyňka
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Apartmány typu trilo - dvě dvoulůžkové
nebo jedna dvoulůžková a jedna třílůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací
pohovkou pro 2 osoby, kuchyňský kout
(lednička, sporák, nádobí), koupelna, zahrádka, TV. Max. obsazení 6/7 osob.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 150 m od rezidence.

POLOHA
Jeden z nejoblíbenějších prázdninových
komplexů v Caorle je vzdálen 150 m od
pláže a cca 2 km od centra letoviska.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén, klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV,
bar, výtah, venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici bazén, dětský bazének, slu-

neční terasa s lehátky a slunečníky zdarma, park s dětským hřištěm, parkovací
místo před budovou, restaurace - pizzerie s barem.
Apartmány typu bilo - jedna dvoulůžková/
třílůžková ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, kuchyňský
kout (lednička, sporák, nádobí), koupelna,
zahrádka, TV. Max. 4/5 osob.
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cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,bez stravy
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Itálie

Lido di Jesolo
Oficiální název:
Počet obyvatel:
Rozloha:
Měna:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:

Úvod

Lido di Jesolo
23988
95 km2
Euro (EUR)
italština
stejný jako v ČR
cca 13 hodin

Významné přímořské letovisko leží v
severní části italského Jadranu na poloostrově Cavallino v oblasti Veneto
(Benátsko), cca 45 km severním směrem od Benátek, mezi městy Eraclea a
Cavallino - Treporti. Letovisko je tvořeno
několika ostrovy umístěnými do laguny.
První osídlení místa, kde se dnes Lido di
Jesolo nachází, spadá do doby před více
než 2000 lety. Založení města Římany je
však datováno 100 let př.n.l. Jelikož se
města zakládala u zdojů vody, bylo přirozeně i Jesolo umístěno k řekám Sile a
Piave. Turistický ruch se zde začal masivně rozvíjet v 60. letech minulého století,
dnes je Lido di Jesolo jedním z největších turistických letovisek v benátské oblasti. Živoucí město s výtečnou kuchyní,
historickými památkami, 15 km dlouhou
pobřežní promenádou, osobitou atmo-

sférou i benátským půvabem, ale zejména jeho 15 km dlouhou písčitou pláží s
jemným zlatavým pískem Vás jistě okouzlí. Poseďte např. v některé z četných restaurací s nabídkou vyhlášených rybích
specialit či si vychutnejte pravé italské
presso v pouliční kavárně. Také milovníci
sportu si přijdou na své - plážový volejbal,
jogging, jízda na kole, jízda na koni, tenis,
golf, vodní sporty, rybaření.

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v Lido di Jesolo
15

13

14
6

12

7

9

5
16

4
10

17

8
3

2
1

11

část - faro

část - centro east

1 Hotel PRESIDENT ***

2 Hotel ALDEBARAN *** 3 Hotel BOLIVAR ***

4 Hotel EDERA **

5 Hotel MIAMI ***

6 Hotel PORTOFINO ***

7 Hotel COLOGNA ***

8 Hotel ARENA ***

9 Hotel MIRAFIORI ***

10 Hotel AMALFI ***

11 Hotel STOCKHOLM ***

12 Hotel KENNEDY ***

13 Hotel ATENE ***

14 Hotel GALASIA ***

15 Hotel VIANELLO ***

16 Hotel LE SOLEIL ***

17 Hotel JADRAN ***
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Hotel Firenze **

Itálie

Lido di Jesolo






20 m od pláže
plážový servis v ceně
výtah
polopenze v ceně
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek s vlastním sociálním zařízením,
telefonem.
STRAVA
Polopenze je zahrnuta v ceně - snídaně
formou bufetu, večeře výběr z menu.
PLÁŽ
Široká písčitá pláž s lehátky a slunečníky
zdarma leží 20 m od hotelu.

POLOHA
Rodinný hotel situovaný v klidné části
letoviska Lido di Jesolo v oblasti Veneto
(Benátsko) leží pouhých 20 m od pláže.
V okolí hotelu naleznete řadu obchodů,
restaurací a diskoték.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, bar s venkovní terasou, restaurace.

Hotel Edera **

cena za osobu po slevě 12 % od

5.887,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo









80 m od pláže
plážový servis v ceně
vhodné pro rodiny s dětmi
SAT/TV, telefon
balkon
výtah
soukromé parkoviště
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, bar s terasou, soukromé parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny koupelnou se
sprchou a WC, telefonem, satelitní TV,
sejfem, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírované – výběr z menu. Plná
penze za příplatek.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře leží 80 m od hotelu. V ceně plážový servis (slunečník a dvě křesla).
POLOHA
Útulný rodinný hotel, skládající se ze
dvou přilehlých budov, je situován v klidné části letoviska Lido di Jesolo pouhých
80 m od písčité pláže a nedaleko náměstí Piazza Marina. Hlavní promenáda plná
obchodů, restaurací, kaváren a barů leží
necelých 100 m od hotelu.

cena za osobu po slevě 12 % od

5.887,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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Itálie

Lido di Jesolo









Hotel Oceanic ***

70 m od pláže
bazén, solárium
plážový servis v ceně
možnost klimatizace za poplatek
Wi-Fi ve společenské místnosti
TV, balkon
výtah
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Příjemný tříhvězdičkový hotel je situován
70 metrů od pláže. Nachází se ve významném přímořském letovisku Lido di Jesolo
mezi Piazza Nember a Piazza Marina.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, venkovní bazén
s terasou, výtah, parkování v areálu, restaurace, bar, Wi-Fi ve společných prostorách hotelu.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchou, WC a fénem), balkonem, satelitní TV, sejfem, klimatizací (za
poplatek). Dětská postýlka na vyžádání STRAVA
(za poplatek 5 Euro/den).
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu. Možnost dokoupení
cena za osobu po slevě 12 % od
plné penze.
PLÁŽ
Písčitá hotelová pláž s pozvolným vstupem do moře vzdálená 70 metrů od hopolopenze
telu. Plážový servis (slunečník a 2 křesla)
je zahrnut v celkové ceně zájezdu.

6.415,-

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo









30 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
nově zrekonstruovaný hotel
Wi-Fi na pokojích zdarma
SAT/TV, balkon
pizzerie
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Nově zrekonstruovaný tříhvězdičkový
hotel se nachází v přímém centru města
Lido di Jesolo. Centrální pozice a vlastní
restaurace s pizzerií nabízí široké gastronomické i nákupní možnosti.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace a pizzerie, půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou,
WC, telefonem, satelitní TV, Wi-Fi, sejfem,
fénem na vyžádání na recepci, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

7.911,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
48

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
formou výběru z pěti menu a salátového
bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem v ceně (slunečník a dvě křesla) je od hotelu vzdálena
pouze 30 m.
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Hotel Sorento ***

Hotel Tampico ***

Itálie

Lido di Jesolo







100 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma
snídaně v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, telefonem, TV, sejfem, fénem,
balkonem.
STRAVA
Snídaně formou bufetu.
PLÁŽ
Soukromá písčitá pláž s pozvolným
vstupem do moře, plážovým servisem
(slunečník a dvě křesla) je od hotelu
vzdálena 100 m.

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v klidné
východní části letoviska Lido di Jesolo
nedaleko náměstí Piazza Torino.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar s terasou,
výtah u hotelu, Wi-Fi u recepce zdarma,
parkoviště.

Hotel Arena ***

cena za osobu po slevě 12 % od

7.031,snídaně

dítě do 5,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo







70 m od pláže
plážový servis v ceně
TV, balkon
klimatizace v ceně
Wi-Fi u recepce zdarma
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Stylový tříhvězdičkový hotel s rodinnou
atmosférou a osobním přístupem leží v oblíbeném letovisku Lido di Jesolo, pouhých 70 m od pláže a v pěší vzdálenosti
od nákupních a zábavních možností. Zejména děti ocení tematický park Aqualandia a minigolf, vzdálené od hotelu 650 m.
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VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, venkovní terasa
s barem, restaurace, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, satelitní TV, telefonem. Dětská postýlka na vyžádání a za poplatek
(8 Euro/den).
STRAVA
Polopenze je zahrnuta v ceně – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu.
Plná penze za příplatek.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma leží 70 m od hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od

7.031,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
49

Itálie

Lido di Jesolo







Hotel Atene ***

20 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
polopenze v ceně
TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Renovovaný moderně zařízený hotel
Atene je ideálně situován v centrální
části letoviska Lido di Jesolo, mezi náměstími Brescia a Mazzini a pouhých
20 m od pláže. Centrální pozice hotelu
nabízí široké nákupní i zábavní možnosti
po celý den, např. hlavní třída Via Bafile
leží v bezprostřední blízkosti.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, TV místnost, klimatizovaná restaurace, střešní terasa s
barem, parkoviště a půjčovna kol zdarma.
UBYTOVÁNÍ
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprDvoulůžkové pokoje s možností až 2 chou, WC a fénem, satelitní TV, telefonem, sejfem, balkonem.
STRAVA
cena za osobu po slevě 12 % od
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. Plná penze za příplatek.
PLÁŽ
polopenze
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma leží 20 m od hotelu.

9.143,-

dítě do 0,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo






100 m od pláže
plážový servis v ceně
TV, balkon
Wi-Fi u recepce v ceně
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel s přátelskou atmosférou se nachází 100 metrů od soukromé pláže. Centrum města v bezprostřední blízkosti.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, Wi-Fi u recepce,
restaurací, barem, venkovní terasou.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s vlastním sociální zařízením
(koupelna se sprchou, WC a fénem), balkonem, telefonem, sejfem, TV.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálená 100 metrů od hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od
Plážový servis (slunečník a 2 křesla) je
zahrnut v celkové ceně zájezdu.

6.767,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Hotel Rubino **

Hotel Aldebaran ***

Itálie

Lido di Jesolo







100 m od pláže
klimatizace v ceně
polopenze v ceně
plážový servis v ceně
Wi-Fi u recepce zdarma
prestižní ocenění pláže		
Modrou vlajkou

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Oblíbený hotel je situován v západní části letoviska Lido di Jesolo, poblíž náměstí
Piazza Nember a obchodní promenády.
Nákupní i zábavní možnosti v bezprostřední blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ
Recepce, trezor na recepci, výtah, bezbariérový přístup, klimatizovaná restaurace,
bar, parkoviště, společenská místnost se

Hotel International **

satelitní TV a billiárdem, konferenční
místnost.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou a WC, telefonem, satelitní TV, balkonem, sejfem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře servírované - výběr z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž, která každoročně dostává
prestižní ocenění Modrá vlajka za čistotu moře i pláže, je od hotelu vzdálena pouhých 100 m. Ke každému pokoji
zdarma plážový servis (slunečník a dvě
křesla).
cena za osobu po slevě 12 % od

7.735,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo







30 m od pláže
plážový servis v ceně
stropní ventilátor
SAT/TV
Wi-Fi u recepce zdarma
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

stýlek se stropním ventilátorem, koupelna se sprchou, WC, telefonem, satelitní
TV, sejfem, fénem, balkonem za příplatek.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Soukromá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, plážovým servisem (slunečník a dvě křesla) se nachází pouhých
30 m od hotelu.

POLOHA
Dvouhvězdičkový hotel se nachází v centrální čísti města Lido di Jesolo přímo u náměstí Piazza Marina.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, Wi-Fi
u recepce zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 při-
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cena za osobu po slevě 12 % od

9.231,polopenze

dítě do 5,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Lido di Jesolo








Hotel Terramare ***

20 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma
výtah
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v oblíbeném centru letoviska Lido di Jesolo.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, vlastní restaurace, bar, výtah, společenská TV místnost,
půjčovna kol, Wi-Fi u recepce zdarma,
parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, telefonem, satelitní
TV, fénem, balkonem, výhled na moře
za příplatek.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.495,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) je pouhých 20 m vzdálena od
hotelu.

Lido di Jesolo





80 m od pláže
plážový servis v ceně
SAT/TV
Wi-Fi ve společných 		
prostorách zdarma
 výtah
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v oblíbeném letovisku Lido di Jesolo v centrální části náměstí Piazza Aurora.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, vlastní restaurace, bar, výtah, půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek, koupelnou se sprchou, WC,
satelitní TV, fénem, klimatizací a sejfem
za příplatek.

cena za osobu po slevě 12 % od

7.911,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) je od hotelu vzdálena 80 m.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
52
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Hotel Colonna ***

Itálie

Lido di Jesolo

Hotel Palme ***









20 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
zrenovovaný hotel
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchovým koutem, WC, sejfem, satelitní TV,
Wi-Fi, telefonem, fénem, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) je v těsné blízkosti hotelu.

POLOHA
Zrenovovaný tříhvězdičkový hotel je situovaný v centru oblíbeného letoviska Lido
di Jesolo přímo na promenádě.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, parkoviště, půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma,
parkoviště.

Hotel Piccadilly ***

cena za osobu po slevě 12 % od

9.495,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo








50 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
bazén, SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích v ceně
dětský bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel nacházející se poblíž náměstí Piazza Mazzini je situovaný
s výhledem na známou promenádu Via
Bafile v centru oblíbeného letoviska Lido
di Jesolo.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar s restaurací,
panoramatická terasa, hlavní bazén, dět-
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ský bazén, sauna, půjčovna kol, Wi-Fi v
hotelu zdarma, posilovna za poplatek,
parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se
sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, telefonem, fénem, balkonem a Wi-Fi.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) je vzdálena 50 m od hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od

11.431,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Lido di Jesolo







Hotel Roby ***

150 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
TV, balkon
polopenze v ceně
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel s přátelskou atmosférou vhodný
pro všechny věkové kategorie leží pouhých 150 m od písčité pláže letoviska
Lido di Jesolo, v pěší vzdálenosti od
hlavní třídy s řadou restaurací, barů, obchodů a nedaleko vodního parku Aqualandia.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, venkovní
terasa s barem, parkoviště, půjčovna kol
a Wi-Fi přístup na internet ve veřejných
prostorách hotelu (recepce, bar, terasa)
zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistý- lek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou
se sprchou, WC a fénem, satelitní TV, telefonem, sejfem, balkonem.
cena za osobu po slevě 12 % od
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. Plná penze za příplatek.
polopenze
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdardítě do 1,99 let pobyt zdarma
ma leží 150 m od hotelu.

7.735,-

Lido di Jesolo






100 m od pláže
plážový servis v ceně
SAT TV
Wi-Fi u recepce zdarma
možnost klimatizace 		
za poplatek
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Příjemný tříhvězdičkový hotel je situovaný 100 metrů od soukromé pláže v centrální části Lido di Jesolo na hlavní ulici
Via Bafile.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, terasou, výtahem, parkovištěm, půjčovna kol, Wi-Fi u
recepce zdarma, fax, kopírka, sejf.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny koupelnou se
sprchou, WC, telefonem, TV, klimatizací
(za poplatek), malou ledničkou (za poplatek).

cena za osobu po slevě 12 % od

7.647,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma leží 100 metrů od hotelu. Plážový
servis (slunečník a 2 křesla) je zahrnut
v celkové ceně zájezdu.
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Hotel Madison ***

Itálie

Lido di Jesolo

Hotel Portofino ***









100 m od pláže
plážový servis v ceně
vodní park Aqualandia 1,5 km
recepce 24 hodin, výtah
bazén
Wi-Fi u recepce za poplatek
klimatizace v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře á la carte. Neomezená konzumace
červeného i bílého vína, minerální vody
během jídel v restauraci. Točené pivo a
ostatní nápoje za poplatek. Plná penze
za příplatek.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře. Ke každému pokoji plážový servis
zdarma (slunečník a dvě křesla).

POLOHA
Příjemný rodinný hotel je situován v západní části městečka Lido di Jesolo v blízkosti náměstí Piazza Mazzini, pouhých 100
m od krásné písčité pláže.
VYBAVENÍ
Prostorná hala s recepcí, výtah, klimatizovaná restaurace, bar, parkoviště (do
vyčerpání míst), bazén, terasa na slunění

Hotel Bolivar ***

s lehátky a slunečníky zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Nedávno rekonstruované pokoje jsou
vybaveny klimatizací, vlastním sociálním
zařízením (koupelna se sprchou, WC a fénem), satelitní TV, telefonem, minibarem,
sejfem, balkonem, bočním výhledem na
moře.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.319,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo







70 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace za poplatek
bazén
Wi-Fi u recepce zdarma
vhodný pro všechny 		
věkové kategorie
 vodní park Aqualandia 500 m

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

ternetu, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené pokoje s klimatizací
(za poplatek), koupelnou se sprchou,
WC, satelitní TV, telefonem, minibarem,
sejfem, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s plážovým servisem v ceně
(slunečník a dvě křesla) je od hotelu
vzdálena 70 m.

POLOHA
Elegantní hotel s bazénem, vhodný pro
všechny věkové katagorie, leží v centrální části letoviska Lido di Jesolo přímo na
pěší obchodní promenádě.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s 24-hodinovou recepcí,
výtah, restaurace, bar, bazén (lehátka a
slunečníky zdarma), Wi-Fi připojení k in-
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cena za osobu po slevě 12 % od

6.415,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Hotel President ***

70 m od pláže
plážový servis v ceně
vhodné pro rodiny s dětmi
bazén
Wi-Fi u recepce zdarma
klimatizace v ceně
hlavní promenáda 		
přímo u hotelu

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hezký hotel vhodný pro rodinnou dovolenou se nachází v klidné okrajové části
města (západní část nedaleko náměstí
Nember) nedaleko přístavu s majákem.
Hlavní promenáda s obchody, restauracemi a bary začíná přímo u hotelu.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, výtah, bazén pro
dospělé i pro děti, možnost zapůjčení
kol, parkoviště (do vyčerpání míst).
UBYTOVÁNÍ
Vkusně zařízené pokoje s koupelnou se
sprchou, WC a fénem, satelitní TV, telefonem, balkonem, sejfem (za poplatek),
minibarem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večecena za osobu po slevě 12 % od
ře servírované - výběr z menu. Plná penze za příplatek.
PLÁŽ
Krásná písčitá pláž leží 70 m od hotelu.
V ceně plážový servis (slunečník a dvě
polopenze
křesla).

7.911,-

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo








Hotel Vianello ***

300 m od pláže
plážový servis v ceně
bazén
Wi-Fi u recepce zdarma
SAT/TV, telefon, balkon, výtah
klimatizace za poplatek
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel je situován ve východní části městečka a letoviska Lido di Jesolo cca 300
m od písčité pláže a 350 m od náměstí
Piazza Torino. Zhruba ve stejné vzdálenosti restaurace, bary i nákupní možnosti.
VYBAVENÍ
Recepce, výtah, restaurace, TV místnost,
bar, bazén (slunečníky a lehátka zdarma
- počet míst omezen), parkoviště, terasa,
malé hřiště.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje s klimatizací (za příplatek), koupelnou se sprchou, WC a fénem, satecena za osobu po slevě 12 % od

7.911,polopenze

dítě do 6,99 let pobyt zdarma
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dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma
litní TV, telefonem, minibarem, sejfem,
balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu. Plná penze za
příplatek.
PLÁŽ
Pláž s jemným pískem leží zhruba 300
m od hotelu. Ke každému pokoji plážový
servis zdarma (slunečník a dvě křesla).
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Hotel Eddy ***

Itálie

Lido di Jesolo









250 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma
bazén
100 m od aquaparku Aqualandia
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, TV, telefonem, fénem,
balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového bufetu. Možnost dokoupení plné
penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) je vzdálena 250 m od hotelu.

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel nacházející se v přímé blízkosti aquparku Aqualandia je součástí oblíbeného letoviska Lido di Jesolo.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar s
terasou, hlavní bazén, zahrada, půjčovna
kol, Wi-Fi u recepce zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2

Hotel Toledo ***

cena za osobu po slevě 12 % od

9.671,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo








100 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v centru letoviska Lido di Jesolo nacházející
se z jedné strany vedle náměstí Piazza
Brescia a z druhé vedle Piazza Mazzini.
V blízkosti hotelu se rozkládá známá pěší
zóna Via Bafile.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
hlavní bazén, zahrada, půjčovna kol, Wi-
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-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se
sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, Wi-Fi,
telefonem, fénem, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází pouhých 100 m
od hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od

10.463,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Hotel Miami ***

150 m od písčité pláže
plážový servis v ceně
bazén
klimatizace za poplatek
nedaleko nákupní promenády
Wi-Fi u recepce zdarma
SAT/TV, telefon, 			
balkon, výtah

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
V roce 2009 kompletně rekonstruovaný
hotel je situován v západní části městečka Lido di Jesolo, 200 m od náměstí
Piazza Aurora a jen 50 m od hlavní ulice
s řadou restaurací, barů, obchůdků.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace,
bar, bazén (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), Wi-Fi přístup na internet, TV
místnost, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje s vlastním sociálním zařízením
(koupelna se sprchou, WC a fénem), satelitní TV, telefonem, sejfem, ledničkou,
balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večecena za osobu po slevě 12 % od
ře formou výběru z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře 150 m od hotelu. Ke každému pokoji plážový servis zdarma (slunečník a
polopenze
dvě křesla).

6.767,-

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo






100 m od pláže
plážový servis v ceně
bazén
klimatizace a WiFi v ceně
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rodinný hotel Jadran se nachází ve východní části centra letoviska Lido di Jesolo, pouhých 100 m od krásné písčité
pláže a 50 m od večerní promenády s
obchody, kavárnami, bary i jinými zábavními možnostmi.
VYBAVENÍ
Recepce, hala s TV koutkem, výtah, klimatizovaná restaurace, bar s terasou,
bazén (lehátka a slunečníky zdarma),
Wi-Fi připojení k internetu, parkoviště,
stolní tenis.
UBYTOVÁNÍ
Pokoje s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC a fénem, satelitní TV, telefo- nem, sejfem, balkonem, Wi-Fi připojením
zdarma.
STRAVA
cena za osobu po slevě 12 % od
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu. Plná penze za
příplatek.
PLÁŽ
polopenze
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře i plážovým servisem zdarma (sludítě do 1,99 let pobyt zdarma
nečník a dvě křesla) 100 m od hotelu.

9.671,-
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Hotel Jadran ***

Itálie

Lido di Jesolo

Hotel Kennedy ***

 30 m od pláže
 plážový servis v ceně
 elegantní hotel			
s kvalitními službami
 bazén
 Wi-Fi u recepce v ceně
 SAT/TV, sejf, telefon, balkon
 klimatizace v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC a
fénem, satelitní TV, telefonem, sejfem,
balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu. Plná penze
za příplatek.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře i plážovým servisem zdarma (slunečník a dvě křesla) 30 m od hotelu.

POLOHA
Pěkný elegantní hotel, poskytující kvalitní
služby, leží ve druhé hotelové řadě v letovisku Lido di Jesolo poblíž náměstí Piazza
Milano a nedaleko hlavní ulice s restauracemi, obchody a bary, která se ve večerních hodinách mění v živou promenádu.

Hotel Galassia ***

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, čítárna a TV místnost, restaurace, bar s venkovní terasou a výhledem na hlavní ulici, bazén s dětskou částí
a sluneční terasou (lehátka a slunečníky
zdarma),Wi-Fi přístup na internet (za poplatek), parkoviště.

cena za osobu po slevě 12 % od

8.791,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo








přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
bazén
TV
Wi-Fi na pokojích v ceně
balkon 			
s výhledem na moře

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

lehátka a slunečníky u bazénu zdarma,
sluneční terasa.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC a fénem, satelitní TV, telefonem, sejfem, balkonem,
výhledem na moře. Za poplatek dětská
postýlka (5 Euro/den).
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večePOLOHA
ře výběr z menu. Plná penze za příplatek.
Rodinný čtyřpatrový hotel Galassia je si- PLÁŽ
tuován v západní části centra letoviska Písčitá pláž s lehátky, slunečníky, dětLido di Jesolo, jen pár metrů od nejdel- ským hřištěm a zábavními programy leží
ší pěší promenády v Evropě (Via Bafile), přímo před hotelem.
pouhých 500 m od vodního parku Aqualandia a exkluzivního náměstí Piazza cena za osobu po slevě 12 % od
Mazzini s řadou obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, TV koutek, Wi-Fi
přístup na internet v celém hotelu zdarma, restaurace, bar, vnitřní i venkovní polopenze
parkoviště, herní místnost, půjčovna kol
zdarma, venkovní bazén s dětskou částí, dítě do 0,99 let pobyt zdarma

13.191,-
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Hotel Nelson ***








20 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon, výtah
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén s vyhrazenou 		
částí pro děti
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v
západní části centra letoviska Lido di
Jesolo. Leží v nedaleké blízkosti hlavní
nákupní ulice u náměstí Piazza Mazzini
a Piazza Nember.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
výtah, bazén, půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se
sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, Wi-Fi,
telefonem, minilednicí, balkonem.
cena za osobu po slevě 12 % od

10.551,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází v nedaleké blízkosti hotelu.

Lido di Jesolo








Hotel Imperial Palace ***

50 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v centrální části letoviska Lido di Jesolo. Leží
mezi náměstími Piazza Mazzini a Piazza
Aurora.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
hlavní bazén, půjčovna kol, Wi-Fi u recepce zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací (červen-srpen),
koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV,
telefonem, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

10.551,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
60

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází v nedaleké blízkosti hotelu.

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

Hotel Al Mare ***

Itálie

Lido di Jesolo









70 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/LCD TV
Wi-Fi na pokojích zdarma
zrenovovaný hotel
výtah, bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Zrenovovaný tříhvězdičkový hotel je situovaný v centrální části města Lido di Jesolo. Patří mezi historicky známé hotely
letoviska nacházející se na hlavní pěší
zóně.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
výtah, bazén, půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu
zdarma, parkoviště.

Hotel Mirafiori ***

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se
sprchou, WC, satelitní LCD TV, Wi-Fi, telefonem, balkonem situovaným směrem
na moře.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází v nedaleké blízkosti hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od

10.551,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo








přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
polopenze v ceně
bazén
TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou
a WC, satelitní LCD TV, telefonem, sejfem, minibarem, balkonem.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. Plná penze za příplatek.
PLÁŽ
POLOHA
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarJeden z historických hotelů s dlouhou ma leží přímo před hotelem. Vodní sportradicí, poklidnou atmosférou a profesi- ty na pláži za poplatek.
onálním přístupem, vhodný i pro rodiny
s dětmi, leží v centrální, přesto klidné
oblasti letoviska Lido di Jesolo, přímo u
pláže a v pěší vzdálenosti od nákupních
a zábavních podniků.
cena za osobu po slevě 12 % od
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace,
venkovní bazén s hydromasážemi, dětský bazén se skluzavkou, lehátka a slunečníky u bazénu zdarma, parkoviště a
půjčovna kol zdarma.
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8.791,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Hotel Helios ****

30 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
výtah
vyhřívaný bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný v
klidné části města Lido di Jesolo nacházející se nedaleko náměstí Piazza
Nember.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
výtah, vyhřívaný bazén, Wi-Fi v hotelu
zdarma, půjčovna kol na první 2 hodiny
zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, Wi-Fi, telefonem,
minilednicí, fénem, sejfem, balkonem.
cena za osobu po slevě 12 % od

11.959,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) je vzdálena od hotelu pouhých 30 m.

Lido di Jesolo









Hotel Majestic ****

přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV
Wi-Fi v lobby baru zdarma
balkon, výtah
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový moderní hotel se nachází 500 m od aquaparku Aqualandia,
který je součástí letoviska Lido di Jesolo.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, zahradní terasa, lobby bar, výtah, bazén,
Wi-Fi v lobby baru zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, telefonem, fénem,
minilednicí, sejfem, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

12.311,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo u hotelu.

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
62
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Hotel Ambasciatori ****

Itálie

Lido di Jesolo








přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, TV, telefonem, fénem, sejfem,
mini-lednice, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo u hotelu.

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný v srdci města letoviska Lido di Jesolo u nejznámějšího náměstí Piazza Mazzini s řadou obchodů a restaurací.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, Wi-Fi u recepce zdarma, parkoviště.

Hotel Cambridge ****

cena za osobu po slevě 12 % od

10.551,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo








přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
nově zrekonstruovaný bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, TV, telefonem, fénem, sejfem,
minilednicí, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu. Možnost
dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo před hotelem.
POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný poblíž
nejznámějšího náměstí Piazza Mazzini,
které se nachází v samém centru letoviska Lido di Jesolo.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
terasa, nově zrekonstruovaný bazén,
půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
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cena za osobu po slevě 12 % od

13.103,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Lido di Jesolo








Hotel Cellini ****

přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
Wi-Fi v hotelu zdarma
balkon, výtah, posilovna
bazén, vířivka, dětský bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel se nachází v tiché a klidné části centra letoviska Lido
di Jesolo.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, vířivka, dětský bazén, výtah, posilovna, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se
sprchou, WC, radiem, telefonem, sejfem,
minilednicí, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

13.807,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo u hotelu.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo









Hotel Le Soleil ****

přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
vyhřívaný bazén
dětský bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Nově zrenovovaný čtyřhvězdičkový hotel se nachází v centru letoviska Lido di
Jesolo nedaleko náměstí Piazza Aurora.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, terasa s výhledem na moře, hlavní bazén,
vyhřívaný bazén, dětský bazén, půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, Wi-Fi, telefonem,
sejfem, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

11.431,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z men. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo u hotelu.

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
64
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Itálie

Lido di Jesolo

Hotel Salus ****








50 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích v ceně
bazén s vyhrazenou 		
částí pro děti
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, telefonem, fénem,
sejfem, minilednicí, balkonem, Wi-Fi.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového bufetu. Možnost dokoupení plné
penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází nedaleko hotelu.
POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný v centru letoviska Lido di Jesolo poblíž známého náměstí Piazza Marina.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby
bar, panoramatický výtah, terasa, hlavní
bazén s částí vyhrazenou pro děti, dětský
koutek, dětské hřiště, bazén, parkování u
hotelu za poplatek.

Hotel Bristol *** superior

cena za osobu po slevě 12 % od

14.951,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Lido di Jesolo









přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon, výtah
Wi-Fi ve spol. prostorách zdarma
posilovna, vyhřívaný bazén
dětský bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v centru známého letoviska Lido di Jesolo s
vyhlášenou hlavní promenádou Via G.
Verdi.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar s
terasou, vyhřívaný bazén, dětský bazén,
výtah, posilovna, internetový koutek, půj-
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čovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, telefonem, fénem,
sejfem, minilednicí, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového bufetu. Možnost dokoupení plné
penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo u hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od

14.071,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Lido di Jesolo

Hotel Orient Pacific ****







přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace a polopenze v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi ve společných 		
prostorách zdarma
 vyhřívaný bazén s částí 		
vyhrazenou pro děti

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný ve
východní čísti letoviska Lido di Jesolo
rozkládající vedle borového lesa.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou, bar, vyhřívaný bazén s částí pro
děti, půjčovna kol, Wi-Fi v hotelu zdarma,
parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, telefonem, fénem,
sejfem, minilednicí, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

14.991,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu. Páteční večeře formou bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo před hotelem.

Lido di Jesolo









Hotel Baia del Mar ****

přímo u pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
bazén
dětský bazén
Wi-Fi za poplatek
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný mezi
náměstími Piazza Milano a Piazza Torino
v oblíbeném letovisku Lido di Jesolo.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, terasa, hlavní bazén, dětský bazén, Wi-Fi v
hotelu a parkování za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, satelitní TV, telefonem, fénem,
sejfem, minilednicí, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

15.831,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
66

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu a salátového
bufetu. Páteční večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře, plážovým servisem (slunečník a
dvě křesla) se nachází přímo před hotelem.
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Itálie

Nabídka výletů do okolí Caorle a Lido di Jesola

Itálie

Rybářské chýše Casoni
Pokud budete v Caorle na více než jeden
den (který zřejmě proležíte na pláži), určitě nezapomeňte vyjet na výlet do Casoni
- typických rybářských chýší, které ještě
během druhé světové války poskytovaly
útočiště obyvatelům Caorle před nálety
a bombardováním města. Tyto chýše se

nacházejí v laguně Caorle a výlety nabízí
společnost www.fenicelaguna.it a to včetně oběda na palubě lodi nebo s obědem
v jednom s Casoni - grilované ryby a polenta - typický rybářský pokrm. V tomto
kraji velmi rád pobýval i známý spisovatel
E. Hemingway.

Výlet lodí do Benátek

Verona

Od pondělí do pátku každý den v 8.00 odjíždí z přístavu Caorle do Benátek loď Motonave Caorle. Zpáteční odjezd z Benátek
je vždy v 16.00 hodin. Orientační cena
zpátečního lístku pro dospělou osobu je
30 €, děti do 15 let 24 € a děti do 6 let
16 €. Každý čtvrtek dělá loď výlet po ostrovech Benátské laguny - Murano, Burano
a Torcello. Cena je vyšší o cca 5 €. Ceny
jsou orientační.

Středověké město Monteků a Kapuletů
na řece Adiži; „Juliin balkon“, hrad rodu
Scaligerů, proslulý antický amfiteátr, renesanční náměstí Piazza Erbe, románská bazilika San Zeno Maggiore ...

Aquapark
U příjezdu do Caorle - před náměstím,
kde se pořádají trhy, je velký aquapark
(parkoviště zdarma) - www.aquafollie.it
- v provozu od června do poloviny září.
Vstupné se pohybuje cca 13 €/den za
osobu, děti do 130 cm výšky mají zlevněné vstupné za 10 €. Další slevy je možno
domluvit pro skupiny a pro odpolední návštěvy (příchod po 16. hodině).
Ceny jsou orientační.

Výlety je možné zakoupit na místě v měně Euro nebo Kč. Ceny jsou orientační a mohou být v průběhu sezóny upraveny. V sezóně je možné uplatnit slevy na dítě či skupinové slevy. Podmínkou uskutečnění výletu je účast minimálně 25 osob. Výlety jsou pořádány s česky mluvícím průvodcem.
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Itálie

Rimini
Oficiální název:
Počet obyvatel:
Rozloha:
Měna:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:

Úvod

Rimini
140000
135 km2
Euro (EUR)
italština
stejný jako v ČR
cca 15 hodin

Rimini je přímořské letovisko s dlouhou
turistickou tradicí, která se počítá od
roku 1843, kdy zde byly vybudovány
první lázně. Leží asi 180 km jižně od
Benátek. Město má antický původ a dodnes se zde dochovala řada římských a
středověkých památek, např. Augustův
oblouk, most Ponte di Tiberio a renesanční chrám Tempio Malatestiano. Rimini je vyhlášeno svým rušným životem a
k atmosféře neoddělitelně patří typické
pizzerie, kavárny, diskotéky s pulzujícím
životem až do pozdních nočních hodin.
Jsou zde obrovské možnosti sportovního a společenského vyžití pro všechny
generace - v okolí se nachází známé zábavní parky, delfinária a tematické parky.
Při výletech do okolí je nejvíce navštěvován 25 km vzdálený horský stát San
Marino s proslulou skalní pevností, ale i

Ravenna s antickými a středověkými památkami. Mladým lidem nabízí pulzující
noční život klubů a diskoték až do časných ranních hodin. Zklamáni nebudou
ani ti, kteří si rádi posedí v příjemném
prostředí restaurací, pizzerií či barů, stejně tak jako příznivci nákupů, jimž nabízí
mnoho různorodých obchodů a tradičních místních trhů. Pobyt vhodný pro
ty, kteří ocení rušnější prostředí a vyhledávají pro svou dovolenou živější místo.

Část Rivazzurra leží jižně od centra Rimini, které je vzdálené cca 5 km. Všechny
pláže jsou zde placené, vybavené plážovým servisem. Do centra je možné
se dopravit autobusy č. 10 a 11 během
20 minut. Na rozhraní Rivazzurra a Miramare se nachází zábavní park Fiabilandia, ze kterého budou mít největší radost
hlavně děti. Je zde celá řada atrakcí, která
těm nejmenším zpestří dovolenou. V této
části je samozřejmě i celá řada obcho-

dů, restaurací a zábavy všeho druhu.
Část Miramare leží jižně od centra Rimini, které je vzdáleno cca 7 km. Výhodou
této části je nepřelidněná, placená pláž
s plážovým servisem, která v jižní části
(směrem na Riccione) sousedí s volnou
pláží. Díky tomu nejsou klienti obklopeni
slunečníky z obou stran. V této části je samozřejmě i celá řada obchodů, restaurací
a zábavy všeho druhu.

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v Rimini
1

2

4

7

6

8

3

5

1 Hotel BROWN/ATRIUM *** 2 Hotel METROPOLE *** 3 Hotel RADAR ***
6 Hotel VILLA LIVIA **

7 Hotel SOLE BLU ***

5 Hotel AMBASCIATORI ***

8 Hotel EUROPA ***

8
1 5
6

9

4 Hotel AUGUSTEA ***

3

7

4 2

BELLARIVA

1 Hotel FELDBERG ***

2 Hotel LUCIANA ***

3 Hotel ALFREDOS ***

4 Hotel COSTA D’ORO ***

6 Hotel FABIUS ***

7 Hotel GATTEI ***

8 Hotel GALILEO ***

9 Hotel DUE MARI ****
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5 Hotel TELSTAR ***

Itálie

Rimini

Hotel Adler ***






250 m od pláže
polopenze v ceně
Wi-Fi na pokojích v ceně
klimatizace za poplatek
malá zvířata zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

prostorách.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, sprchou, WC, TV, telefonem,
trezorem, balkónem, Wi-Fi zdarma. Za
poplatek možnost klimatizace, dětské
postýlky, ledničky (minibaru).
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu,
večeře servírované s výběrem z menu,
salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 250 metrů od
hotelu
POLOHA
Hotel Adler se nachází v Rimini, v městské části Rivazzurra, cca 250 m od písečné pláže a cca 500 m od zábavného
parku Fiabilandia. Hotel je vhodný pro
nenáročné klienty.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
Wi-Fi připojení zdarma ve společných

cena za osobu po slevě 12 % od

4.655,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Toledo **







100 m od pláže
polopenze v ceně
Wi-Fi u recepce zdarma
parkování zdarma
malá zvířata zdarma
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny koupelnou, WC, TV,
ventilátorem, trezorem a balkónem. Za
příplatek možnost ledničky (minibaru).
Dětská postýlka zdarma. Rodinný pokoj
na vyžádání.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu a salátový bufet.
Možnost za příplatek k jídlu ¼ vína a ½
vody na osobu. Jídlo je podáváno v blízkém hotelu Betty.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky za poplatek leží 100 metrů od hotelu.
POLOHA
Dvouhvězdičkový hotel leží 100 m od pláže v části Rimini – San Giuliano. Parkoviště u hotelu zdarma.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
Wi-Fi připojení zdarma ve společných
prostorách, parkoviště zdarma.
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cena za osobu po slevě 12 % od

6.151,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini









Hotel Villa Livia ** superior

70 m od pláže
využití vedlejšího bazénu
klimatizace v ceně
recepce 24 hodin
Wi-Fi za poplatek
TV, telefon
balkon, výtah
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Jednoduchý hotel leží 70 m od pláže
v části Rimini – Marina Centro. Jedná se
o depandance hotelu Sole Blu. Klienti
mohou využívat bazén tohoto hotelu.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, společenská
místnost s TV, bar, výtah, venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), klimatizace, balkon,
SAT/TV, telefon s přímou volbou. Možnost 2 přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

6.063,polopenze

STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet. Strava je servírována v hotelu Sole Blu.
PLÁŽ
Písčitá pláž je 70 m od hotelu. Slunečníky
a lehátka na pláži za poplatek.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini








Hotel Costa d'Oro ***

100 m od pláže
bazén
recepce 24 hodin
výtah
telefon, balkon
polopenze v ceně
klimatizace za poplatek

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Dobře situovaný hotel leží 100 m od pláže v části Rimini - Bellariva.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV, bar,
výtah, venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana nebo sprcha, WC), sejf, balkon,
telefon. Možnost 2 přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

6.151,polopenze

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 100 metrů od
hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek.

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Playa ***







50 m od pláže
klimatizace v ceně
TV, balkon
výtah
polopenze v ceně
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma

laxační zóna, parkování zdarma a na vyžádání, parkování v garáži za příplatek,
půjčovna kol, hlídání dětí na vyžádání a
za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou a WC, satelitní TV a telePOLOHA
fonem. Za poplatek pokoje s balkonem.
Tříhvězdičkový hotel s důrazem na detai- STRAVA
ly a profesionalitu personálu se nachází v Polopenze - snídaně formou bufetu, vecentrální části čtvrti Viserbella vedle pěší čeře výběr z menu + salátový bufet.
promenády, cca 4 km od centra letoviska PLÁŽ
Rimini s řadou restaurací, barů a obcho- Písčitá pláž s přístupem přes místní
dů a jen pár metrů od pláže. V okolí hote- komunikaci je od hotelu vzdálena cca
lu k dispozici řada atrakcí (zábavní parky 50 m.
Itálie v miniaturách, Fiabilandia), které
zpříjemní Vaše prázdninové chvíle.
VYBAVENÍ
cena za osobu po slevě 12 % od
Vstupní hala s recepcí, výtah, sejf na recepci zdarma, Wi-Fi přístup na internet ve
veřejných prostorách zdarma, TV koutek
a čítárna, klimatizovaná restaurace, bar, polopenze
terasa s venkovním posezením a výhledem na promenádu, sluneční terasa, re- dítě do 6,99 let pobyt zdarma

5.271,-

Rimini

Hotel Luciana ***







150 m od pláže
klimatizace v ceně
TV, balkon
výtah
polopenze v ceně
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Nedávno rekonstruovaný hotel Luciana
se nachází v části letoviska Rimini zvané Bellariva, pouhých 150 m od pláže a
minutu chůze od autobusové zastávky s
pravidelným spojením s vlakovým nádražím a historickým centrem Rimini včetně
náměstí Piazza Malatesta. Nábřeží s obchody a restauracemi leží 20 m od hotelu.
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VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek,
restaurace, bar, krytá venkovní terasa s
posezením, Wi-Fi přístup na internet ve
veřejných prostorách hotelu zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou,
WC a fénem, TV, telefonem, sejfem, balkonem. Dětská postýlka na vyžádání
zdarma.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je od hotelu vzdálena 150 m.
cena za osobu po slevě 12 % od

5.007,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini







Hotel Gattei ***

100 m od pláže
recepce 24 hodin
TV, telefon
balkon, výtah
klimatizace za poplatek
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel leží 100 m od pláže v části Rimini
- Marebello.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV, bar,
výtah, venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), balkon, sejf, TV, telefon, klimatizace za poplatek. Možnost 2
přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

6.063,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž 100 metrů od hotelu. Slunečníky na pláži za poplatek.

Rimini

Hotel Mutacita ***






500 m od pláže
klimatizace v ceně
TV, sejf, balkon
Wi-Fi ve společných 		
prostorách za poplatek
 bazén
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný 500
metrů od písčité pláže oblíbeného letoviska Rimini. Poblíž hotelu se nachází
zábavný park Fiabilandia, který ocení
především malé děti.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, Wi-Fi ve společných prostorách
za poplatek, parkoviště za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybavené klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, TV, telefonem, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

4.391,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře a se nachází 500 m od hotelu.

dítě do 3,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Reale ***









150 m od pláže
polopenze
Wi-Fi na pokojích zdarma
malá zvířata zdarma
dětská postýlka zdarma
klimatizace v ceně
trezor
parkování za poplatek

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma

POLOHA
Příjemný tříhvězdičkový hotel je situován
150 m od pláže. Nachází se v Rimini, v
městské části Bellariva. Parkování u hotelu za poplatek.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
Wi-Fi připojení zdarma ve společných
prostorách.

UBYTOVÁNÍ
Jednoduše zařízené dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprcha,
WC), satelitním TV, telefonem, trezorem,
balkónem (francouzský balkón), klimatizací, Wi-Fi i dětská postýlka zdarma.
Rodinné pokoje a pokoje pro tělesně
postižené na vyžádání.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
Během léta možnost servírování v zahradě.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálena 150 m od hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od

4.919,polopenze

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Blue Moon ***







50 m od pláže
polopenze v ceně
klimatizace v ceně
Wi-Fi na pokojích v ceně
dětská postýlka zdarma
TV, balkon

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, sprchou, WC, TV, klimatizací, balkónem, Wi-Fi a dětská postýlka
zdarma. Za poplatek možnost ledničky
(minibar).
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 50 metrů od
hotelu.

POLOHA
Rodinný hotel leží přímo u pobřežní promenády v centrální části Rimini Marebello, 50 m od pláže.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
Wi-Fi připojení zdarma ve společných
prostorách. Domácí zvířata povolena za
poplatek.
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cena za osobu po slevě 12 % od

4.919,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Stockholm ***







200 m od pláže
polopenze v ceně
Wi-Fi připojení za poplatek
malá zvířata zdarma
parkování nebo garáž 		
za poplatek
 vhodný pro tělesně postižené
 dětská postýlka zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Nedávno renovovaný a nově zařízený
hotel je vzdálen 200 m od pláže v jižní
části Rimini Miramare.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
výtah, trezor, parkoviště nebo garáž za
příplatek, Wi-Fi připojení za poplatek ve
společných prostorách.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, sprchou, WC, TV, fénem, te-

cena za osobu po slevě 12 % od

5.271,polopenze

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

lefonem, balkónem (francouzský balkón),
Wi-Fi připojení za poplatek. Dětská postýlka zdarma, rodinné pokoje na vyžádání.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře servírované s výběrem z menu, salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 200 metrů od
hotelu.

dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma

Rimini








Hotel Telstar ***

50 m od pláže
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon
Wi-Fi u recepce zdarma
balkon
výtah
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Dobře situovaný hotel leží 50 m od pláže v centrální části Rimini - Rivazzurra.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV, bar,
výtah, venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), vysoušeč vlasů, sejf,
balkon, SAT/TV, telefon s přímou volbou.
Možnost 2 přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

5.007,polopenze

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 50 metrů od
hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Ausonia ***








250 m od pláže
polopenze v ceně
Wi-Fi na pokojích v ceně
malá zvířata zdarma
klimatizace v ceně
trezor
balkon

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, sprchou, WC, TV, trezorem,
balkónem, klimatizací. Wi-Fi a dětská
postýlka zdarma.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu,
večeře servírované s výběrem z menu,
salátový bufet. V ceně jídla ½ vody a ¼
vína.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 250 metrů od
hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek.
POLOHA
Hotel Ausonia, který leží v části Rimini
Marina Centro, je vzdálen 5 minut ( 250
m) od pláže a Viale Vespucci, nejoblíbenější třídy v Rimini.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
Wi-Fi připojení zdarma ve společných
prostorách.

cena za osobu po slevě 12 % od

4.655,polopenze

dítě do 3,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Dolce Vita ***







70 m od pláže
polopenze v ceně
Wi-Fi připojení za poplatek
malá zvířata zdarma
klimatizace v ceně
SAT/TV, trezor

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, sprchou, WC, satelitní TV, trezorem, balkónem, klimatizací, Wi-Fi (za
poplatek). Dětská postýlka za poplatek.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu,
večeře servírované s výběrem z menu +
salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálena 70 metrů od hotelu.

POLOHA
Hotel leží na pobřeží Rimini, v části Marina Centro, 70 m od pláže. Je v blízkosti
klubů, hospůdek a obchodů.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
Wi-Fi připojení ve společných prostorách
za poplatek.
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cena za osobu po slevě 12 % od

5.271,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini






Hotel Cuba ***

50 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, trezor
polopenze v ceně
Wi-Fi ve společných prostorách
i pokojích zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel Kuba se nachází 50 metrů od
písčité pláže, na kterou se přichází přes
ulici Viale Regina Margherita. V blízkosti
množství restaurací, barů a nákupních
možností.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, Wi-Fi připojení
ve společných prostorách a na pokojích
(zdarma), místo na parkování zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s
možností až 2 přistýlek, koupelna se
sprchou, fén, balkon, WC, trezor, SAT/TV,
Wi-Fi připojení zdarma, telefon.

cena za osobu po slevě 12 % od

6.291,polopenze

STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž leží 50 metrů od hotelu.

dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Betty ***

 80 m od pláže
 klimatizace v ceně
 Wi-Fi ve společných prostorách
a v pokojích zdarma
 SAT/TV, výtah
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel Betty je vzdálen 80 metrů od písečné pláže města Lido San Giuliano a
nedaleko se rozprostírá historické centrum Rimini s řadou památek.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, parkovací místo zdarma, Wi-Fi připojení ve veřejných
prostorách a na pokojích zdarma, výtah,
prádelna, půjčovna kol, dětský koutek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností až 2 přistýlek je vybavený klimatizací, trezorem,
koupelnou se sprchou, SAT/TV, telefonem, Wi-Fi připojením (zdarma)

cena za osobu po slevě 12 % od

6.291,polopenze

STRAVA
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálená 80 metrů. Vodní sporty
na pláži za poplatek.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Rimini

Hotel Alfredos ***






100 m od pláže
recepce, výtah
plně vybavená kuchyňka
Wi-Fi u recepce zdarma
vlastní sociální zařízení 		
se sprchou a WC
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná
restaurace, společenská místnost s TV,
bar, výtah.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou, sprcha, WC, SAT/TV, sejf, telefon s přímou
volbou, balkon. Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 100 m od hotelu.
Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

cena za osobu po slevě 12 % od

POLOHA
Hotel leží 100 m od pláže v části Rimini Rivazzurra.

7.031,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Junior ***





200 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, trezor
Wi-Fi ve společných 		
prostorách zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s
možností až 2 přistýlek jsou vybaveny
koupelnou se sprchou, fénem, WC, trezorem, SAT/TV.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálená 200 metrů od
hotelu. Nabídka vodních sportů na pláži
za poplatek.

POLOHA
Hotel se nachází na nábřeží přibližně
200 metrů od písečné pláže a v pěší
vzdálenosti od nákupních možností v Marina Centro.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, parkovací místa a Wi-Fi připojení ve společných prostorách zdarma, garáž za poplatek.
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cena za osobu po slevě 12 % od

6.503,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Hotel Europa ***







100 m od pláže
klimatizace v ceně
TV, balkon
výtah
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rodinný hotel s více než 25-letou tradicí
leží přímo v srdci letoviska Rimini v části
zvané Marina Centro, pouhých 100 m od
pláže a v pěší vzdálenosti od restaurací
a obchodů.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek a čítárna, klimatizovaná restaurace,
americký bar s panoramatickou terasou,
bezbariérový přístup, parkoviště, Wi-Fi
přístup na internet ve veřejných prostorách a půjčovna kol zdarma. Za poplatek: garáže, prádelna, hlídání dětí.
UBYTOVÁNÍ
pelnou se sprchou, WC a fénem, satelitDvoulůžkové pokoje s klimatizací, kou- ní TV, telefonem, sejfem, balkonem. Za
poplatek dětská postýlka (10 Euro/noc)
cena za osobu po slevě 12 % od
a pokoje superior (nový nábytek, LCD TV,
minibar). Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
polopenze
PLÁŽ
Písčitá pláž leží 100 m od hotelu.

7.031,-

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini







Hotel Feldberg ***

200 m od pláže
klimatizace v ceně
TV, balkon
výtah
polopenze
Wi-Fi za poplatek

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Rodinný hotel leží v letovisku Rimini v
části zvané Rivazzurra, 200 m od pláže
a v pěší vzdálenosti od restaurací a obchodů.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek,
klimatizovaná restaurace, bar, Wi-Fi.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC a fénem, satelitní TV, telefonem, sejfem, balkonem.
Dětská postýlka na vyžádání zdarma
Možnost 2 přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

4.919,polopenze

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž leží přibližně 200 m od hotelu.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Raffaello ***






150 m od pláž
klimatizace v ceně
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon, balkon, výtah
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), klimatizace, sejf, SAT/
TV, telefon s přímou volbou, balkon.
Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je 150 m od hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

POLOHA
Moderní hotel leží 150m od pláže v části
Rimini - Igea Marina.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV, bar,
výtah, venkovní parkoviště zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

5.095,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Prestige ***









50 m od pláže
bazén
klimatizace v ceně
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon
balkon, výtah
Wi-Fi za poplatek
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), klimatizace, sejf, SAT/
TV, telefon s přímou volbou, balkon.
Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je 50 m od hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

dítě do 8,99 let na přistýlce zdarma

POLOHA
Moderní hotel s bazénem leží 50m od
pláže v části Rimini - San Giuliano.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén, klimatizovaná restaurace, společenská místnost
s TV, bar, výtah
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cena za osobu po slevě 12 % od

5.271,polopenze

dítě do 8,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Blumen ***







přímo u pláže
klimatizace za poplatek
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon, balkon, výtah
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Moderní hotel leží přímo u pláže v části
Rimini - Viserba.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná
restaurace, společenská místnost s TV,
bar, výtah.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha, WC), sejf, SAT/TV, telefon s přímou
volbou, balkon (za poplatek). Možnost 2
přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

5.623,-

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž přímo u hotelu. Slunečníky a
lehátka na pláži za poplatek.

polopenze

Rimini

Hotel Gallileo ***

 50 m od pláže
 dítě do 6,99 let 			
na přistýlce pobyt zdarma
 recepce 24 hodin
 klimatizace a Wi-Fi za poplatek
 SAT/TV, telefon, balkon
 výtah
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel leží 50 m od pláže v části Rimini Rivazzurra.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná
restaurace, společenská místnost s TV,
bar, výtah.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou, sprchou, WC, SAT/TV, sejfem, telefenem
s přímou volbou, balkonem. Možnost 2
přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

7.031,polopenze

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 50 m hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma

dítě do 6,99 let pobyt zdarma
80
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Itálie

Rimini

Hotel Radar *** superior







80 m od pláže
klimatizace v ceně
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon
balkon, výtah
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha, WC), klimatizace, sejf, SAT/TV, telefon s přímou volbou, Wi-Fi, balkon. Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je 80 m od hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

POLOHA
Moderní hotel leží 80 m od pláže v části
Rimini - Marina Centro.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV, bar,
výtah, venkovní parkoviště zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

6.151,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Iones *** superior







přímo u pláže
klimatizace v ceně
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon
balkon, výtah
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

cha, WC), klimatizace, sejf, SAT/TV, telefon s přímou volbou, Wi-Fi, balkon. Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je přímo u hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

POLOHA
Moderní hotel leží přímo u pláže v části
Rimini – Rivabella.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná
restaurace, společenská místnost s TV,
bar, výtah, venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (spr-
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cena za osobu po slevě 12 % od

6.767,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Bahama ***

 50 m od pláže
 klimatizace v ceně
 Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 bazén
 SAT/TV

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel Bahama se nachází 50 metrů od
písčité pláže v zátoce St. Julian a v blízkosti centra města San Giuliano di Rimini.
VYBAVENÍ
Recepce, venkovní bazén, bar, lobby bar,
zahrada, parkování (za poplatek), Wi-Fi
připojení ve veřejných prostorách a v
pokojích a půjčovna kol (zdarma).
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybavené klimatizací, koupelnou se sprchou, fénem, WC, balkonem
nebo zahradou, trezorem, miniledničkou, SAT/TV, telefonem, Wi-Fi připojením zdarma.
cena za osobu po slevě 12 % od

4.919,polopenze

STRAVA
Snídaně formou bufetu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře je vzdálená 50 metrů od hotelu.
Nabídka vodních sportů na pláži za poplatek.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Bamby ***

 300 m od pláže
 klimatizace v ceně
 Wi-Fi ve společných prostorách
a v pokojích zdarma
 polopenze v ceně
 parking pro osobní 		
auta zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel se nachází 300 metrů od písečné
pláže a leží na ulici Viale Vittorio Veneto
v San Giuliano.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, parkování
(zdarma), Wi-Fi připojení ve společných
prostorách a na pokojích (zdarma),
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, trezorem, balkonem, SAT/TV, Wi-Fi připojení (zdarma).

cena za osobu po slevě 12 % od

6.767,-

STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálená 300 metrů od
hotelu. Nabídka vodních sportů na pláži
za poplatek.

polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Fabius ***









100 m od pláže
bazén
klimatizace v ceně
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon
balkon, výtah
Wi-Fi u recepce zdarma
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha, WC), klimatizace, sejf, SAT/TV, telefon s přímou volbou, balkon (za poplatek). Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je 100 m od hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

POLOHA
Moderní hotel s bazénem leží 100 m od
pláže v části Rimini - Rivazzurra.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén, klimatizovaná restaurace, společenská místnost
s TV, bar, výtah.

cena za osobu po slevě 12 % od

5.271,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Apis ***






250 m od pláže
klimatizace v ceně
TV
bazén
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 snídaně v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný poblíž
ústí řeky Marecchia. Nedaleko letoviska
se nachází spousta zábavných parků
jako je například vodní park Acquafan,
zábavný park Oltremare a park pro nejmenší Fiabilandia.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
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terasa, vnitřní bazén, stolní tenis, biliard,
Wi-Fi v hotelu zdarma, půjčovna kol, půjčovna automobilů, skútrů a koloběžek
za zvýhodněnou cenu, zlevněné vstupenky do zábavného parku, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, digitální TV, Wi-Fi,
telefonem.
STRAVA
Snídaně formou bufetu v restauraci je v
ceně.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází 250 m od hotelu.
cena za osobu po slevě 12 % od

4.919,snídaně

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Europa Mare ***







150 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi u recepce
bazén s integrovanou 		
částí pro děti
 polopenze v ceně
 plážový servis v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v hlavní části Viale Marina letoviska San Mauro Mare 150 m od pláže. Necelých 500
m od hotelu se nachází mini-motokárová
dráha Mini Moto San Mauro Mare stejně
jako nákupní centrum Piazza Metropole.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, 3 bary, venkovní bazén s integrovanou částí
pro děti, lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma, solárium, čítárna s televizí, Wi-Fi
u recepce, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
cena za osobu po slevě 12 % od

7.031,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

plážový servis v ceně

přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, telefonem,
balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet,
nápoje u jídla v ceně ( ½ l vody + ¼ l vína )
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází 150 m od hotelu.

Rimini








Hotel Vannucci ***

200 m od pláže
malý bazén
klimatizace v ceně
SAT TV, balkon na dotaz
Wi-Fi za poplatek
výtah
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel leží 200 m od pláže v části Rimini
- Marina Centro.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, TV místnost, výtah, klimatizovaná restaurace, bar, parkování na dotaz
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s vlastním sociálním zařízením
(koupelna se sprchou, WC ), klimatizace,
Wi-Fi za poplatek, SAT TV, sejf, dětská
postýlka na vyžádání za poplatek.

cena za osobu po slevě 12 % od

6.767,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá hotelová pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálená 200 metrů od
hotelu.

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
84
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Itálie

Rimini

Hotel Bellariva Feeling ***









100 m od pláže
bazén
klimatizace zdarma
SAT TV
Wi-Fi na pokojích v ceně
výtah, balkon
parking
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s vlastním sociálním zařízením
(koupelna se sprchou, WC ), klimatizace,
Wi-Fi, SAT TV, balkon.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá hotelová pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálená 100 metrů od
hotelu.

POLOHA
Hotel leží 100 m od pláže v části Rimini
- Bellariva.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén, TV místnost, výtah, klimatizovaná restaurace, bar,
parkování

cena za osobu po slevě 12 % od

6.943,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Artide ***









přímo u pláže
bazén
SAT TV
Wi-Fi u recepce zdarma
výtah
balkon
parking
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

lek s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchou, WC ), SAT TV, balkon.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá hotelová pláž s pozvolným vstupem do moře je přímo u hotelu.

POLOHA
Hotel leží přímo u pláže v části Rimini - Rivazzurra.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén, TV místnost, výtah, klimatizovaná restaurace, bar,
parkování
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistý-
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cena za osobu po slevě 12 % od

7.031,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Rimini

Hotel Ricchi *** superior






100 m od pláže
polopenze v ceně
klimatizace v ceně
dítě do 4,99 let na přistýlce 		
pobyt zdarma
 bazén, recepce 24 hodin
 SAT/TV, telefon, výtah
 Wi-Fi za poplatek

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Dobře situovaný hotel s bazénem leží 100 m od pláže v části Rimini - San
Giuliano.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, bazén, společenská místnost
s TV, bar, výtah, venkovní parkoviště
zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), fénem, sejfem, větši-

cena za osobu po slevě 12 % od

7.383,polopenze

dítě do 4,99 let pobyt zdarma

dítě do 4,99 let na přistýlce zdarma

na s balkonem, SAT/TV, telefonem, klimatizací v ceně. Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 100 metrů od
hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za
poplatek.

Rimini

Hotel Doge ***








přímo u pláže
bazén (150 m od hotelu)
klimatizace a polopenze v ceně
recepce 24 hodin
SAT/TV, telefon
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 balkon, výtah

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Moderní hotel leží přímo u pláže v části
Rimini – Torre Pedrera.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén (150m od
hotelu), klimatizovaná restaurace, společenská místnost s TV, bar, výtah, venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (sprcha, WC), klimatizace, sejf, SAT/TV, telefon s přímou volbou, balkon. Možnost 2
přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.999,7.647,-

STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je přímo u hotelu. Slunečníky
a lehátka na pláži za poplatek.

polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
86
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Itálie

Rimini

Hotel Villa dei Fiori ***






50 m od pláže
klimatizace v ceně
bazén
vířivka
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny koupelnou se
sprchou, WC, fénem, trezorem, SAT/TV,
balkonem, Wi-Fi.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře leží 50 m od hotelu. Vodní sporty
na pláži za poplatek.

POLOHA
Hotel se nachází 50 metrů od písečné
pláže Rimini Viserbella.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, venkovní bazén, vířivka, místo na parkování zdarma,
Wi-Fi připojení ve veřejných prostorách
zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.231,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Sole Blu *** superior








100 m od pláže
polopenze v ceně
bazén
klimatizace v ceně
Wi-Fi na pokojích v ceně
parkování zdarma
garáž za poplatek

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

možnost dětské postýlky a ledničky
(minibaru).
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu,
večeře servírované s výběrem z menu,
salátový bufet, ½ vody a ¼ vína v ceně
PLÁŽ
Písčitá pláž je vzdálena 100 metrů od hotelu.

POLOHA
Hotel Sole Blu se nachází v letovisku Rimini Marina Centro přibližně 100 m od pláže,
1 km od centra Rimini a 3 km od vlakového
nádraží.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,
výtah, prostorná terasa, střešní bazén,
whirlpool, Wi-Fi připojení zdarma ve spo-

lečných prostorách, satelitní TV v hale,
parkování zdarma, garáže za poplatek,
služba taxi, půjčovna kol.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, sprchou, WC, satelitním
TV, telefonem, trezorem, balkónem, klimatizací a Wi-Fi zdarma. Za poplatek
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cena za osobu po slevě 12 % od

8.175,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Rimini

Hotel Campeador ***







přímo u pláže
bazén
klimatizace v ceně
SAT/TV, telefon, balkon, výtah
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 recepce 24 hodin
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Moderní hotel s bazénem leží přímo u
pláže v části Rimini - Marina Centro.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén klimatizovaná restaurace, společenská místnost
s TV, bar, výtah.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), klimatizace, sejf, minibar, SAT/TV, telefon s přímou volbou,
Wi-Fi, balkon. Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
cena za osobu po slevě 12 % od

8.175,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

PLÁŽ
Písčitá pláž je přímo u hotelu. Slunečníky
a lehátka na pláži za poplatek.

Rimini






Hotel Brown/Atrium ***

200 m od pláže
klimatizace v ceně
bazén
TV, balkon
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotely, postavené v těsné blízkosti, s
kvalitními službami a tradiční pohostinností leží v části letoviska Rimini zvané
Marina Centro, 200 m od pláže a nedaleko promenády Viale Amerigo Vespucci.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, sejf na
recepci, TV koutek, restaurace, bar,
snídaňová místnost, venkovní bazén s
dětskou částí, sluneční terasa s lehátky zdarma, půjčovna kol zdarma, Wi-Fi
přístup na internet v prostorách stano-

cena za osobu po slevě 12 % od

7.647,polopenze

dítě do 3,99 let pobyt zdarma
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vených hotelem, v hlavní sezóně večerní
programy pro děti, živá hudba a tanec,
dětský koutek a stolní tenis.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC a fénem, TV, telefonem, balkonem, Wi-Fi.

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet, víno a
voda během jídel (v omezeném množství)
jsou pro klienty obou hotelů podávány
pouze v hotelu Brown.
PLÁŽ
Písčitá pláž leží 200 m od hotelu.

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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Rimini

Hotel Metropole ***







přímo u pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, telefon
balkon
Wi-Fi za poplatek
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, fénem, WC, balkonem,
trezorem, SAT/TV, telefonem, Wi-Fi připojení na pokoji (za poplatek).
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž leží přímo u hotelu. Nabídka
vodních sportů na pláži za poplatek.

POLOHA
Hotel je umístěn v 1. linii přímo u pláže
nedaleko historického města Rimini, kde
je možné navštívit celou řadu památek.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, venkovní bazén, místo na parkování a Wi-Fi připojení
ve společných prostorách zdarma.

cena za osobu po slevě 12 % od

8.791,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel San Giorgio Savoia ***








přímo u pláže
klimatizace v ceně
bazén, fitness, vířivka
SAT/TV, telefon
balkon
Wi-Fi za poplatek
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkový pokoj s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, balkonem, trezorem, SAT/TV, telefonem, Wi-Fi připojení
na pokoji (za poplatek).
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře leží přímo u hotelu. Vodní sporty
na pláži za poplatek.

POLOHA
Hotel je umístěn v 1. linii přímo u písečné
pláže Igea Marina.
VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, venkovní bazén, fitness centrum, vířivka, konferenční
místnost, místo na parkování zdarma, garáže za poplatek.
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cena za osobu po slevě 12 % od

9.935,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Rimini

Hotel Due Mari ****







přímo u pláže
polopenze v ceně
klimatizace v ceně
bazén
dítě do 2,99 let na přistýlce 		
pobyt zdarma
 SAT/TV, telefon, balkon, výtah
 Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel s bazénem leží
přímo u pláže v části Rimini - Mirramare.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná
restaurace, společenská místnost s TV,
venkovní bazén s terasou, bar, výtah,
venkovní parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), vysoušeč vlasů, balkon, sejf, SAT/TV, klimatizace v ceně.
Možnost 2 přistýlek.

cena za osobu po slevě 12 % od

7.471,-

STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je hned naproti hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Rimini







Hotel Ascot ****

přímo u pláže
klimatizace v ceně
Wi-Fi na pokojích zdarma
balkon
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný v
centru Miramare letoviska Rimini, kde se
nabízí široké gastronomické i nákupní
možnosti.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště
nebo garáž za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou,
WC, sejfem, Wi-Fi, minilednicí, balkonem.
STRAVA

cena za osobu po slevě 12 % od

9.999,9.231,-

Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu.

polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Rimini

Hotel Sunset ****







50 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
vířivka
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, Wi-Fi, telefonem, minilednicí, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází pouhých 50 od hotelu.

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný na
jedné z hlavních tříd ve známé oblasti
Marina Centro letoviska Rimini.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
vířivka, posilovna, Wi-Fi v hotelu zdarma,
parkoviště.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.231,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Baia Imperiale ****








přímo u pláže
klimatizace v ceně
SAT/LCD TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén
vířivka
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, satelitní LCD TV, Wi-Fi,
telefonem, minilednicí, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu.

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný na
jedné z hlavních tříd ve známé oblasti
San Giuliano letoviska Rimini nedaleko
delfinária Leona Marini Rimini.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
terasa, vnitřní bazén, vířivka, posilovna,
Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
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cena za osobu po slevě 12 % od

10.287,polopenze

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Hotel Gaston ****

70 m od pláže
klimatizace v ceně
balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný na
jedné z hlavních tříd ve známé oblasti
Rivabella letoviska Rimini poblíž aquaparku Acquascivoli Arenas.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, posilovna, Wi-Fi v hotelu zdarma,
parkoviště, garáž za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, Wi-Fi, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

8.791,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází 70 m od hotelu.

dítě do 1,99 let pobyt zdarma

Rimini








Hotel President ****

100 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný na
jedné z hlavních tříd ve známé oblasti
Marina Centro letoviska Rimini.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, posilovna, Wi-Fi v hotelu zdarma,
parkoviště, garáž za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, satelitní TV, Wi-Fi.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.999,11.783,polopenze

dítě do 6,99 let pobyt zdarma
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plážový servis v ceně
dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře a plážovým servisem se nachází
100 m od hotelu.
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Hotel Milton ****








50 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, telefonem, satelitní
TV, Wi-Fi, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře a plážovým servisem se nachází
50 m od hotelu.

plážový servis v ceně

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný na
jedné z hlavních tříd ve známé oblasti
Marina Centro letoviska Rimini poblíž
delfinária Leoni Marini Rimini.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.

cena za osobu po slevě 12 % od

14.511,polopenze

dítě do 3,99 let pobyt zdarma

Rimini

Hotel Corallo ***








přímo u pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén
all inclusive v ceně
plážový servis v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, Wi-Fi, telefonem.
STRAVA
All inclusive - snídaně, obědy formou
bufetu, večeře formou výběru z menu,
salátový bufet, lehké nápoje, víno, pivo.
PLÁŽ
Plážový servis na písčité pláži s pozvolným vstupem do moře se nachází v těsné blízkosti hotelu.

all inclusive

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný na jedné z hlavních tříd ve známé oblasti Marina Centro letoviska Rimini.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
bazén, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště,
garáž za poplatek.
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cena za osobu po slevě 12 % od

14.071,all inclusive
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Riccione
Oficiální název:
Počet obyvatel:
Měna:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:

Úvod

Riccione
35000
Euro (EUR)
italština
stejný jako v ČR
cca 15 hodin

Riccione je významné italské letovisko
v oblasti Rimini. Často je nazýváno jako
“zelená perla Jadranu“. Svůj největší rozmach město zažilo na počátku 20. století,
kdy sem již jezdilo více než 30 000 turistů ročně. Dnes je Riccione nejen letním
letoviskem, ale jde také o město módy.
Naleznete tu butiky nejvyhlášenějších
italských designerů jako je Gucci, Prada
či Armani. Vyhledávaný je také místní
tématický park Oltremare. Samozřejmostí jsou krásné pláže a čišté moře.
Mezi nejznámější turistické zajímavosti
patří ulice Via Ceccarini, která je plná
již zmíněných butiků a každý pátek se v
její horní části konají trhy. Vyhledávaným
cílem je také Vila Mussolini, kterou si nechal známý diktátor postavit v roce 1934.
V létě se tu konají různé výstavy a umělecké workshopy. Dominantou města je
jinak památník ve tvaru kotvy, památník

Monumento ai caduti dell mare, který je
věnován obětem moře. V Riccione naleznete největší vodní park v Itálii – Aquafan
a velký zábavní park s delfináriem. V blízkém sousedícím Miramare di Rimini naleznete dětský zábavný park Fiabilandia a
Lunapark. Riccione je ve velmi výhodné
poloze, která umožňuje podnikat výlety
do okolí. Mezi nejnavštěvovanější místa
patří San Marino, krápníkové jeskyně Frasassi, Ravenna, Italia in miniatura, Venezia,
San Leo a Urbino.

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v Riccione

1

4

5

3

2
B E L L A R I VA

1 Hotel AMALFI ***
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2 Rezidence NOHA **** 3 Hotel VISCOUNT ** 4 Hotel HOLLYWOOD ***
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5 Hotel KENT ***

Itálie

Riccione

Rezidence Noha ****







50 m od pláže
klimatizace v ceně
bazén
Wi-Fi v ceně
TV, balkon
zdarma vstup do vodního 		
parku Beach village 		
200 m od rezidence

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Kompletně rekonstruovaná moderní rezidence s bazénem leží v letovisku Riccione v části zvané Marano, módní oblasti
při pobřeží s širokou nabídkou vodních
sportů, pouhých 50 m od pláže.
UBYTOVÁNÍ
Rezidence má vstupní halu s recepcí,
výtah, TV koutek, americký bar, snídaňovou místnost, vyhřívaný venkovní bazén,
sluneční terasu s lehátky zdarma, wellness centrum s relaxační zónou (fitness,
parní lázeň, sauna), venkovní terasu s
posezením, internetový koutek, Wi-Fi
připojení v celém hotelu, prádelnu, půjčovnu kol. V průběhu letní sezóny volný
vstup do “Beach Village“ - jedinného
vodního parku v Riccione, vzdáleném
od rezidence 250 m. K dispozici jsou
apartmány typu bilo - jedna dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou kuchyňskou linkou (lednička,
sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem,
sociální zařízení s umyvadlem, sprchou,
WC a fénem, klimatizací, SAT/TV, telefonem, sejfem, ledničkou a balkonem
s bočním výhledem na moře. Max. obsazení 4 osoby. Místo na parkování zdarma
(dle možností).

cena za osobu po slevě 12 % od

3.077,bez stravy
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Riccione






Hotel San Martino **

50 m od pláže
ventilátor
TV, bazén
Wi-Fi u recepce zdarma
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Dvouhvězdičkový hotel se nachází v
klidné části letoviska poblíž centra lázní
Riccione. Ve vzdálenosti necelých 500
m se nachází vodní park Perle d’Acqua.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
Wi-Fi ve společných prostorách hotelu
zdarma, půjčovna kol, půjčovna automobilů, skútrů a koloběžek za zvýhodněnou cenu, zlevněné vstupenky do
zábavného parku, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny ventilátorem,
cena za osobu po slevě 12 % od

3.511,polopenze

dítě do 6,99 let pobyt zdarma

dítě do 6,99 let na přistýlce zdarma
koupelnou se sprchou a ručníky, WC, digitální TV.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se
nachází 50 m od hotelu.

Riccione





Hotel Viscount **

100 m od pláže
klimatizace v ceně
TV, balkon
Wi-Fi u recepce zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel vhodný pro rodiny s dětmi i páry je
ideálně situován v klidné části letoviska
Riccione, 100 m od pláže a jen pár kroků
od pěší promenády Via Tasso s obchody,
kavárnami, dětskými hřišti a večerním trhem.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek, snídaňová místnost, restaurace, bar,
venkovní terasa s posezením, parkoviště a půjčovna kol zdarma, Wi-Fi ve veřejných prostorách hotelu zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přicena za osobu po slevě 12 % od

6.503,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
96

stýlek jsou vybaveny klimatizací, vlastní sociálním zařízením, TV, sejfem a balkonem.
Za poplatek dětská postýlka (5 Euro/den).
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž leží 100 m od hotelu.
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Riccione

Hotel Hollywood ***





200 m od pláže
klimatizace v ceně
TV, balkon
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

garáže.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s klimatizací, koupelnou se sprchou,
WC a fénem, satelitní TV, telefonem, sejfem, balkonem.
STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je od hotelu vzdálena 200 m.

POLOHA
Příjemný stylový hotel s kvalitními službami leží v oblíbeném letním letovisku
a městě módy Riccione, cca 200 m od
pláže.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek,
restaurace, bar, zahrady, venkovní terasa
s posezením, půjčovna kol, parkoviště,

cena za osobu po slevě 12 % od

5.095,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Riccione

Hotel Majorca ***






70 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/ LCD TV, sejf
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

konferenční místnost, parkovací místo
za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, satelitní
LCD TV, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází 70 m od hotelu.
POLOHA
Nedávno zrekonstruovaný tříhvězdičkový hotel se nachází na riviéře Romagnola v letovisku Riccione. Poblíž hotelu se
nachází říční přístav Rio Melo. Poloha hotelu nabízí širokou škálu obchodů, barů,
restaurací, kaváren a parků.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

cena za osobu po slevě 12 % od

8.175,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Riccione







Hotel Kent ***

přímo u pláže
klimatizace v ceně
plážový servis v ceně
TV, balkon
all inclusive v ceně
plážový servis v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel zaměřený na kvalitu a standard
poskytovaných služeb je situován přímo
na pláži letoviska Riccione, v blízkosti
hlavních nákupních ulic Viale Dante a
Viale Ceccarini (plná butiků nejvyhlášenějších italských designerů jako jsou
Gucci, Prada či Armani).
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, 2 výtahy, klimaall inclusive
tizované prostory hotelu, TV koutek,
restaurace s výhledem na moře, bar,
venkovní terasa s posezením, parkoviště zdarma, dětský koutek, místnost pro
matky s malými dětmi, Wi-Fi přístup na lem. Volný vstup do 400 m vzdáleného
internet v prostorách stanovených hote- vodního parku “Beach Village“ (čtyři bazény pro děti i dospělé, několik tobogánů,
animační programy - aerobic, vodní aerocena za osobu po slevě 12 % od
bic, taneční kurzy, skákací hrad, miniklub).
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, kouall inclusive
pelnou se sprchou, WC a fénem, LCD TV,
telefonem, sejfem, balkonem. Pokoje s
výhledem na moře za příplatek.
dítě do 2,99 let pobyt zdarma

9.495,-

STRAVA
All inclusive - snídaně formou bufetu,
obědy a večeře výběr z menu, salátový
bufet, nápoje u jídel - voda, nealko nápoje, víno.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma leží přímo před hotelem.

Riccione

Hotel Ascot ****






přímo u pláže
klimatizace v ceně
SAT/ TV, sejf
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 bazén
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný v centrální části letoviska Riccione. Nová promenáda u pláže stejně jako pláž sousedí
přímo s hotelem.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
venkovní bazén, Wi-Fi ve společných
prostorách zdarma, parkovací místo v garáži za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, satelitní TV,
Wi-Fi, balkonem za příplatek.
cena za osobu po slevě 12 % od

11.079,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu.

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Riccione

Hotel Vienna Touring ****





50 m od pláže
klimatizace v ceně
balkon, SAT/TV, sejf
vyhřívaný bazén s integrovanou
částí pro děti
 Wi-Fi ve společných 		
prostorách zdarma
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, SAT/TV,
minilednicí, telefonem, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází ve vzdálenosti 50 m
od hotelu.
POLOHA
Zrekonstruovaný čtyřhvězdičkový hotel
vyniká svou atmosférou historie mísící se
s moderním stylem.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, lobby bar, americký bar se zahradou, vyhřívaný bazén, posilovna, Wi-Fi ve společných prostorách, parkoviště
nebo garáž za poplatek.

cena za osobu po slevě 12 % od

13.103,polopenze

dítě do 3,99 let pobyt zdarma

Riccione

Hotel Abners ****






přímo u pláže
klimatizace v ceně
balkon
Wi-Fi na pokojích v ceně
vyhřívaný bazén 			
s integrovanou částí pro děti
 SAT/TV, sejf
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

Wi-Fi ve společných prostorách, SPA
(finská sauna, masáže, posilovna) a garáž za poplatek.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, SAT/TV,
minilednicí, telefonem, balkonem, Wi-Fi.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo u hotelu.
POLOHA
Čtyřhvězdičkový westernový hotel je
situovaný v přímém kontaktu s pláží a
mořem. Díky centrální poloze se nachází
v blízkosti Viale Ceccarini.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, americký bar, vyhřívaný bazén
s integrovanou částí pro děti, solárium,
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cena za osobu po slevě 12 % od

14.071,polopenze

dítě do 3,99 let pobyt zdarma
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Cattolica
Oficiální název:
Počet obyvatel:
Měna:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:

Catollica
16400
Euro (EUR)
italština
stejný jako v ČR
cca 15 hodin

Přímořské letovisko Cattolica přezdívané jako „královna Jadranu“ se nachází
nedaleko největšího evropského turistického centra - Rimini. Leží v oblasti Emilia
- Romagna, necelých 200 km od Benátek
a asi 350 km od Říma. Cattolica je město
módy. Jeho hlavní náměstí, Piazza Primo
Maggio, proslavila „zpívající fontána“. V
létě se zde každý večer pořádají neopakovatelná představení za doprovodu
hudby. Celé náměstí ožívá zejména s přicházejícím večerem a nocí.
Cattolica se může pyšnit nádhernými
plážemi, nepřebernou nabídkou ubytovacích kapacit a sportovišť. Za návštěvu
stojí přístav, ve kterém kotví více než
200 luxusních jachet.
Cattolica je vedle Riccione a Rimini
jedním z důležitých center turistického
ruchu v provincii Rimini a každá věková

kategorie si zde přijde na své. V minulosti
si zde stavěli své letní rezidence bohatí
Boloňané, kteří nešetřili chválou a tím přitáhli i další zájemce o tuto oblast. Ve třicátých letech jezdilo do Cattoliky okolo 20
000 turistů ročně. V blízkém Riccione si v
roce 1934 nechal postavit vilu italský fašistický diktátor Benito Mussolini. Ta dnes i
se svojí nádhernou zahradou a výhledem
na moře slouží jako galerie pro pořádání
sezónních výstav.

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v Cattolice
4
10

2

3
9
6

8

7

1
5

1 Hotel K2 **+
2 Hotel PLAZA ***
6 Hotel PHILADELPHIA *** 7 Hotel MADISON ***

bez stravy

100

3 Hotel DIPLOMAT ***
8 Hotel ACROPOLIS ***

4 Hotel CORMORAN **** 5 Hotel PINOCCHIO ***
9 Hotel NORD EST ***
10 Hotel ARAGOSTA ***
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Cattolica

Hotel Pinocchio ***






200 m od pláže
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích v ceně
klimatizace za poplatek
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek s klimatizací ( za poplatek ), Wi-Fi
( zdarma ), koupelnou se sprchou, WC,
sejfem, fénem, satelitní TV, telefonem a
balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
POLOHA
moře se nachází 200 m od hotelu. LehátTříhvězdičkový hotel je umístěný v cen- ka a slunečníky na soukromé pláži s matrální části letoviska Cattolica, kde se lým bazénkem za poplatek.
nabízí široké gastronomické i nákupní
možnosti. Hotel Pinocchio se nachází
1500 m od mořského akvária Acquario
di Cattolica.
cena za osobu po slevě 12 % od
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
malý bazén na soukromé pláži hotelu,
střešní terasa s lehátky, knihovna pro děti
a dospělé s přístupem na internet, vyhra- polopenze
zené dětské hřiště, tělocvična, Wi-Fi , parkoviště zdarma.
dítě do 2,99 let pobyt zdarma

7.031,-

Cattolica

Hotel Philadelphia ***





100 m od pláže
klimatizace zdarma
TV, balkon
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Hotel s 50-letou tradicí a smyslem pro
pohostinnost se nachází v klidné části
letoviska Cattolica na Viale Carducci, cca
100 m od pláže, v blízkosti nákupní zóny
a mořského aquaria “Le Navi“.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek,
restaurace, bar, venkovní terasa s posezením, Wi-Fi přístup na internet v prostorách stanovených hotelem, zdarma parkoviště, garáže a sejf na recepci.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením s fénem, TV, telefonem a balkonem. Klimatizace na vyžádání a zdarma, Wi-Fi.
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STRAVA
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž leží cca 100 m od hotelu. Na
pláži k dispozici bar, bazén, jacuzzi, fitness, stolní tenis, dětské hřiště, plážový
volejbal, hudební večery, DJ párty.

cena za osobu po slevě 12 % od

6.151,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Cattolica








Hotel K2 ***

200 m od pláže
ventilátor
TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
vířivka
all inclusive v ceně
plážový servis v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel se nachází v centrální čísti letoviska Cattolica v přímém
kontaktu s obchody a restauracemi.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
vířivka, posilovna, Wi-Fi u recepce zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s ventilátorem, koupelna se
sprchou, WC, sejfem, TV, Wi-Fi, minilednicí, balkonem.

cena za osobu po slevě 12 % od

7.911,all inclusive

dítě do 11,99 let pobyt zdarma

náš tip
all inclusive
1. dítě do 11,99 na přistýlce zdarma
2. dítě do 6,99 na přistýlce zdarma
STRAVA
All inclusive, snídaně formou bufetu, obědy, večeře formou výběru z menu. Nápoje během jídla.
PLÁŽ
Soukromá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře se nachází pouhých 200 m
od hotelu. Plážový servis v ceně.

Cattolica







Hotel Madison ***

70 m od pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi na pokojích zdarma
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v
centru promenády Viale Carducci plné
obchodů, kaváren a restaurací, která se
nachází v oblíbeném letovisku Cattolica.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
panoramatická terasa, bazén s integrovanou částí pro děti, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, Wi-Fi, telefonem, balkonem.
cena za osobu po slevě 12 % od

9.495,polopenze

STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází pouhých 70 m od hotelu.

dítě do 1,99 let pobyt zdarma
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Cattolica

Hotel Acropolis ***






20 m od pláže
klimatizace v ceně
balkon
bazén
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, telefonem, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází pouhých 20 m od hotelu.

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný 500 m
od centra města letoviska Cattolica, kde
se nabízí široké gastronomické i nákupní
možnosti.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
terasa, sauna, vířivka, parkoviště nebo
garáž za poplatek.

cena za osobu po slevě 12 % od

7.911,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Cattolica

Hotel Nord Est ****





přímo u pláže
klimatizace v ceně
SAT/TV, balkon
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 panoramatická terasa
 bazén
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek s klimatizací, koupelna se sprchou, WC, sejfem, satelitní TV, telefonem, minilednicí, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází přímo před hotelem.

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel je situovaný v klidné části centra letoviska Cattolica a je
700 m vzdálen od vyhlášeného mořského akvária Acquario Di Cattolica.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar,
panoramatická terasa, bazén, herna, posilovna, Wi-Fi v hotelu zdarma, parkoviště
nebo garáž za poplatek.
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cena za osobu po slevě 12 % od

10.287,polopenze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Cattolica







Hotel Plaza ***

50 m od pláže
klimatizace v ceně
plážový servis v ceně
all inclusive v ceně
TV, balkon
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Plně klimatizovaný třípatrový hotel leží
v letovisku Cattolica, přezdívaném “královna Jadranu“, pouhých 50 m od široké
písčité pláže.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek, restaurace, bar, venkovní bazén
(lehátka a slunečníky u bazénu zdarma),
venkovní terasa s posezením, dětské
hřiště, parkoviště a garáž zdarma (kromě srpna), půjčovna kol, taneční večery,
Wi-Fi přístup na internet zdarma, sauna
a jacuzzi zdarma v nedalekém hotelu
Aragosta.
cena za osobu po slevě 12 % od

7.911,-

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s klimatizací, koupelnou se sprchou, WC a fénem, TV,
telefonem, sejfem, balkonem, Wi-Fi přístupem na internet zdarma. Možnost až
2 přistýlek. Dětská postýlka na vyžádání
zdarma.
STRAVA
Program all inclusive zahrnuje snídaně,
obědy a večeře formou bufetu, salátový
bufet, nápoje během jídel.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma leží 50 m od hotelu.

all inclusive

all inclusive

dítě do 3,99 let pobyt zdarma

Cattolica

Hotel Diplomat *** superior







přímo u pláže
klimatizace v ceně
plážový servis v ceně
TV, balkon, minibar na pokoji
Wi-Fi ve společných prostorách
i na pokojích zdarma
 bazén
 all inclusive v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Několikapatrový hotel o celkové kapacitě 90 pokojů je situován v letovisku
Cattolica, přímo na písčité pláži.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, výtah, TV koutek,
panoramatická střešní restaurace, bar,
venkovní bazén s jacuzzi, sluneční terasa s lehátky a slunečníky zdarma, venkovní terasa s posezením, Wi-Fi přístup k
internetu v prostorách stanovených hotelem, půjčovna kol, parkoviště zdarma.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelcena za osobu po slevě 12 % od

8.351,all inclusive

dítě do 3,99 let pobyt zdarma
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nou se sprchou, WC a fénem, satelitní TV,
telefonem, sejfem, minibarem, balkonem.
STRAVA
All inclusive: plná penze - snídaně formou
bufetu, obědy a večeře výběr z menu, salátový bufet, nápoje během jídel.
PLÁŽ
Písčitá pláž s lehátky a slunečníky zdarma leží přímo před hotelem.

all inclusive
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Itálie

Cattolica

Hotel Aragosta ***









50 m od pláže
bazén
klimatizace v ceně
plážový servis v ceně
Wi-Fi na pokojích v ceně
SAT TV
balkon, výtah
all inclusive v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek s vlastním sociálním zařízením (koupelna se sprchou, WC ), klimatizace, SAT
TV, sejf a balkon, Wi-Fi.
STRAVA
All inclusive (snídaně, obědy a večeře
formou bufetu), nápoje během jídla, .
PLÁŽ
Písčitá hotelová pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálená 50 metrů od
hotelu. Plážový servis v ceně.

all inclusive

POLOHA
Hotel leží 50 m od pláže v letovisku Cattolica.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, TV místnost, výtah, klimatizovaná restaurace, bar, bazén,
whirlpool, sauna.

cena za osobu po slevě 12 % od

9.495,all inclusive

dítě do 2,99 let pobyt zdarma

Cattolica

Hotel Cormoran ****







přímo u pláže
bazén, whirpool
klimatizace v ceně
recepce 24 hodin
Wi-Fi za poplatek
SAT/TV, telefon, 			
balkon, výtah
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), klimatizace, sejf, minibar, SAT/TV, telefon s přímou volbou,
balkon s výhledem na moře. Možnost 2
přistýlek.
STRAVA
Polopenze – snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu + salátový bufet.
PLÁŽ
Písčitá pláž je přímo u hotelu. Slunečníky a lehátka na pláži za poplatek.

POLOHA
Moderní hotel s bazénem leží přímo u
pláže.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, bazén, whirpool,
klimatizovaná restaurace, společenská
místnost s TV, terasa, bar, výtah. Parkovací místa zdarma.
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cena za osobu po slevě 12 % od

9.935,polopenze

105

Nabídka výletů do okolí Rimini, Riccione a Cattolicy

Itálie

San Marino

Ravenna

Polodenní výlet do jednoho z nejmenších a nejzajímavějších států na světě.
Možnost výhodných nákupů ve zdejších
obchodech. Odjezdy ve 14.00 hodin, návrat ve večerních hodinách.
Cena 17 €.

Ravenna je vyhledávána zejména kvůli
nádherným mozaikám ze 6. století, které se nacházejí zejména v bazilice San
Vitale. Dalším navštěvovaným místem je
hrobka Dante Alighieriho, který v Ravenně zemřel 14. 9. 1321. Odjezd v 8.40 hodin,
návrat v 19.00 hodin.
Cena 42 €.

Mirabilandia

Fiabilandia

Celodenní výlet do zábavního parku.
Možnost návštěv zajímavých atrakcí a
animačních programů.
Cena 25 €.
Park můžete shlédnout na www.mirabilandia.it.

Zábavní park pro děti. Možnost návštěv
zajímavých atrakcí a animačních programů.
Park můžete shlédnout na www.fiabilandia.it.

Verucchio

Město bylo původně založeno rodem
Malatestů, dynastií, která vládla oblasti Rimini od středověku do období
renesance. Místní hrad, ve kterém je
k vidění spousta exponátů nalezených v tomto regionu, včetně slavného
trůnu, dnes představuje unikátní muzeum villanovské kultury pocházející
z doby železné. Vzdálenost 20 Km.
Cena 17 €.

Urbino

Montegridolfo

San Leo

Hrad s dávnou historií, o který díky své
výborné strategické poloze sváděli po
dlouhá staletí boje rody Malatestů a
Montefeltrů.

Hrad situovaný na skále, kde byl vězněn
hrabě Cagliostro, známý pro své okultní
pohnutky, ve kterém dnes naleznete stálou expozici. Vřele doporučujeme procházku městem, které nabízí nádherné
výhledy.

Překrásné středověké město s nádhernými panoramatickými výhledy. Urbino je
považováno za jedno z nejmalebnějších
měst z dob italské renesance. Palác Ducal
Falce je jeden z nejvýznamnějších staveb
pocházejících z renesančního období. Ve
velkém sále tohoto paláce máme možnost
shlédnout malby od Raffaella nebo Piera
della Francesca.
Cena 42 €.

Výlety je možné zakoupit na místě v měně Euro. Výlety jsou pořádány italskou agenturou.

Nabídka plážového servisu
Plážový servis (slunečník a 2 křesla) je možné si zakoupit přímo na pláži. Ceny se pohybují v rozmezí od 8 do 20 Euro na den podle sezóny.
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Itálie

San Benedetto
Oficiální název:
Počet obyvatel:
Měna:
Úřední jazyk:
Časový posun:
Cesta busem:

Úvod

Palmová riviéra
50000
Euro (EUR)
italština
stejný jako v ČR
cca 17 hodin

SAN BENEDETTO
město s dlouhou tradicí turismu je proslulé velkým množstvím palem (přes
5000), které mu dává nezaměnitelný tropický ráz. Téměř 6 km dlouhá palmová
promenáda je z jedné strany lemována
širokými písčitými plážemi, z druhé strany množstvím hotelů, kaváren, restaurací
a obchodů. Samozřejmostí jsou široké
možnosti vodních sportů, tenisové kurty,
bazény, dětská hřiště, řada společenských a kulturních akcí. Milovníci dobrého jídla mohou ochutnat vynikající rybí
speciality. Město s téměř 50.000 obyvateli má i živé obchodní centrum s historickým náměstím, které si zachovává
středověký charakter. Výhodná poloha
umožňuje navštívit památky i přírodní
krásy střední Itálie - věčné město Řím,
proslavená poutní místa Assisi a Loreto,
unikátní renesanční skvost Urbino, jeskyně Frasassi a mnohá jiná atraktivní místa.

Villa Rosa, Tortoreto
VILLA ROSA
menší turistické středisko, nacházející se
100 km jižně od Ancony, mezi letovisky
Martinsicuro a Alba Adriatica. Jedná se
o městečko s příjemnou přátelskou atmosférou, vhodné zejména pro klidnou
rodinnou dovolenou. Relaxaci, pohodu a
skvělé koupání si můžete užít na zdejších
udržovaných písečných plážích. V letovisku se nachází řada kaváren či pizzerií,
chcete-li si užít zábavy a nočního života,
můžete se projít do sousedního letoviska Alba Adriatica, se kterým je Villa Rosa
spojena promenádou lemovanou palmami i cyklistickou stezkou podél moře. V
posledních letech se Villa Rosa stává pro

české turisty jedním z nejoblíbenějších
míst Palmové riviéry.

nou palmami a borovicemi je vybudováno množství rezidencí, hotelů a penzionů.
V místě je velmi široká nabídka sportovTORTORETO
ních aktivit. Večery je možné trávit přídíky výhodné polozeu Jaderského moře jemným posezením v místních kavárnách,
na úpatí hory Tortoreto Alto je Tortore- barech či v typických italských restauto jedním z hojně navštěvovaných ital- racích. K dispozici je také 15 km dlouhá
ských přímořských střediscích. Zdejší 4 stezka vhodná pro cykloturistiku či inline
km dlouhá pláž a čisté moře přitahují bruslení. Pro malé i velké návštěvníky je
již od třicátých let množství italských určen místní Aquapark Onda Blu s řadou
i zahraničních turistů. V blízkosti pláže s různých atrakcí a vodních aktivit.
jemným pískem a promenádou lemova-

Rychlý přístup
z Vašeho tabletu
nebo smartphonu
přes QR kód

Rozmístění kapacit v San Benedettu
1

3
2

pláž

1 Rezidence DOLCE VITA
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2 Hotel MAESTRALE ***

3 Hotel MOCAMBO ***
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Rezidence Dolce Vita ***

Itálie

San Benedetto
POLOHA
Rezidence je situovaná v klidné části oblíbeného letoviska San Benedetto pouhých 50 m od písčité pláže s pozvolným
vstupem do moře. V těsné blízkosti se
nachází velký sportovní stadion Riviera
delle Palme.
UBYTOVÁNÍ
Rezidence je vybavená dětským hřištěm,
bazénem, terasou s lehátky a posezením,
výtahem, prádelnou a přístřeškem na
auto, který je na vyžádání.
K dispozici jsou apartmány typu bilo - 1
dvoulůžková ložnice, obývací pokoj s
rozkládací pohovkou, kuchyň s plně
vybavenou kuchyňskou linkou (nádobí,
sporák, lednice) a jídelnou, koupelnou se
sprchou, WC, sejfem, TV, balkonem.










50 m od pláže
klimatizace za poplatek
TV, sejf
Wi-Fi v ceně
plážový servis v ceně
výtah
bazén
balkon

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

cena za osobu po slevě 12 % od

2.417,bez stravy

Villa Rosa

Rezidence Mare Blu ***
POLOHA
Rezidence je vzdálena 350 m od písčité pláže s pozvolným vstupem do moře.
V blízkosti rezidence se nachází spousta
obchodů kaváren a vyžití pro děti v podobě trampolín, kolotočů a houpaček.
UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou apartmány typu bilo - 1
dvoulůžková ložnice, velký obývací pokoj
s jídelním koutem, vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou,
koupelna se sprchou, WC, sejf, fén, balkon, parkoviště.
Apartmány typu trilo - 2 dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, kuchyň s vybavenou kuchyňskou
linkou (nádobí, sporák, lednice) a jídelnou, koupelna se sprchou, WC, sejf, fén,
balkon, parkoviště.







350 m od pláže
klimatizace v ceně
balkon, sejf
Wi-Fi na recepci zdarma
bazén

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

cena za osobu po slevě 12 % od

1.611,bez stravy

Tortoreto

Rezidence Playa Sirena ***
POLOHA
Nová rezidence asi 50 m od pláže. Rezidence má recepci, halu, výtah, bazén
s terasou ke slunění, Wi-Fi, snack bar, garáže a parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Vkusně a komfortně vybavené apartmány s klimatizací, telefonem, sejfem, mikrovlnnou troubou, LCD TV, balkonem/
terasou - většina s bočním a přímým
výhledem na moře. K dispozici jsou 2
typy apartmánů. Apartmán typu trilo dvě dvoulůžkové ložnice, obývací pokoj
s plně vybavenou kuchyňskou linkou
(lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím
gaučem, sociální zařízení se sprchou a
WC, balkon. Max. obsazení 6 osob.
Apartmán typu bilo - jedna dvoulůžková
ložnice, obývací pokoj s plně vybavenou
kuchyňskou linkou (lednička, sporák, nádobí) a rozkládacím gaučem, sociální zařízení s umyvadlem, sprchou a WC, balkon.
Max. obsazení 4 osoby. Parkování pro
osobní auta zdarma.
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50 m od pláže
klimatizace a Wi-Fi v ceně
plážový servis v ceně
povlečení v ceně
plně vybavená kuchyňka
bazén
vlastní soc. zařízení 		
se sprchou a WC

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

cena za osobu po slevě 12 % od

1.465,bez stravy
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Itálie

San Benedetto









Hotel Maestrale ***

350 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace (za poplatek)
LCD TV
Wi-Fi na pokojích v ceně
výtah
balkon
polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v
klidné části letoviska San Benedetto
obklopené blízkými parky plné zeleně
a ptactva.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, jídelna, bar, výtah, malá tělocvična, dětské hřiště, herna, stolní tenis, Wi-Fi v hotelu a půjčovna
kol zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny klimatizací (za
poplatek), koupelnou se sprchou, WC,
LCD TV, Wi-Fi, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází 350 m od hotelu. Plážový servis (slunečník a 2 lehátka) na
hotelové pláži v ceně.

náš tip
plážový servis v ceně
dítě do 11,99 let na přistýlce zdarma

cena za osobu po slevě 12 % od

7.031,polopenze

dítě do 11,99 let pobyt zdarma
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Hotel Mocambo ***

Itálie

San Benedetto






80 m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
TV, balkon
Wi-Fi ve společných 		
prostorách zdarma
 výtah
 polopenze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Tříhvězdičkový hotel je situovaný v klidné části letoviska San Benedetto vzdálené pouhých 80 m od turistické hlavní
třídy letoviska.
VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná
restaurace s terasou, bazén, výtah, malá
tělocvična, herna, Wi-Fi ve společných
prostorách hotelu a půjčovna kol zdarma, parkoviště.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2
přistýlek jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, sejfem, TV, telefonem, balkonem.
STRAVA
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře formou výběru z menu, salátový
bufet. Možnost dokoupení plné penze.
PLÁŽ
Písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře se nachází 80 m od hotelu.

cena za osobu po slevě 12 % od

8.791,polopenze

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

111

Itálie

Villa Rosa









Hotel Park ***

150m od pláže
plážový servis v ceně
klimatizace v ceně
vhodné pro rodiny s dětmi
recepce 24 hodin
Wi-Fi v celém hotelu v ceně
SAT/TV, telefon, balkon, výtah
plná penze v ceně

SLEVA 12 %

při zakoupení zájezdu do 31. 1. 2016

POLOHA
Krásný a elegantní hotel s velkým bazénem leží asi 150m od pláže.
VYBAVENÍ
Hotel obklopen palmami má vstupní
halu s recepcí, bazén, whirpool, dětské
hřiště, klimatizovanou restauraci, společenskou místnost s TV, bar, výtah, WiFi,
venkovní parkoviště zdarma, plážový
servis v ceně.
UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s koupelnou (vana
nebo sprcha, WC), klimatizace, sejf, WiFi,
SAT/TV, telefon s přímou volbou, balkon.
Možnost 2 přistýlek.
STRAVA
Plná penze - snídaně formou bufetu,
obědy a večeře výběr z menu + salátový
bufet.
PLÁŽ
Privátní písčitá pláž je 150m od hotelu.
Slunečníky a lehátka na pláži zdarma.

velmi oblíbený hotel

cena za osobu po slevě 12 % od

8.791,plná penze

dítě do 2,99 let pobyt zdarma
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Itálie

Nabídka výletů na Palmové riviéře

Itálie

Loreto

Řím
Několik kilometrů od Ancony se nachází
městečko Loreto, jehož ústřední dominantou je v Itálii nejvýznamnější mariánský
poutní chrám Santuario della Santa Casa
(Svatyně Svaté chýše). Toto místo navštívily miliony poutníků, kteří sem přicházejí
z celého světa. Jeho původ se klade od
roku 1294, kdy po dobytí Palestiny muslimy bylo podle legendy přeneseno na

Loreto, San Marino

křídlech andělů právě sem. Na Svatyni
pracovali velmi významní umělci 15. a
16. století. Za vidění stojí také muzeum
Svaté chýše s uměleckými díly velké hodnoty a také Muzeum starobylých zbraní.
Cena výletu: 20 €, dítě 15 €.

Jeskyně Frasassi

Výlet do městečka Loreto spojený s návštěvou jednoho z nejmenších evropských států - San Marina.
Cena výletu: dospělý 25 €, dítě 20 € (doprava, průvodce).

Ascoli, Piceno

Celodenní prohlídka Říma s průvodcem
(Vatikán, bazilika Sv. Petra, Pantheon hrobka italských králů Fontana di Trevi,
Španělské náměstí, památník Viktora
Emanuela II. na Benátském náměstí,
Kapitolský pahorek, Forum Romanum,
Koloseum, atd.).
Cena: 35 €, dítě 22 € (zahrnuje dopravu,
průvodce, jízdenky MHD po Římě).

Výlet do známých krápníkových jeskyní, které jsou největší svého druhu v
Evropě a jsou vzdáleny 120 km od San
Benedetta.
Cena: 28 € (doprava, vstupné).

Aquapark Onda Blu

Hlavní město provincie Ascoli Piceno, založené ještě před vznikem Říma, se nachází
na úpatí Apenin, 30 km od San Benedetta.
Nalezneme zde jak svědectví římské doby,
tak i unikátní středověké památky. Jedinečnou stopou minulosti je ulice Via Salaria,
kde se dochovaly zbytky zejména středověkých staveb. Na slavném náměstí
Piazza del Popolo se pravidelně každý
rok konají jedny z nejúžasnějších historických slavností v Itálii. Slavná Quintana
se odehrává v prozářených středověkých
ulicích a mezi renezančními paláci, které
jsou často zdobené, jako třeba průčelí
zdejšího Dómu, rukou umělce Cola dell´Amatrice. Množstvím klášterů, kostelů, paláců a mostů je místo oprávněně nazýváno
„městem sta věží“.
Cena: 15 €, dítě 10 € (doprava, průvodce).

Pro zpestření Vašeho pobytu Vám doporučujeme navštívit Aquapark s mnoha
tobogány, skluzavkami, bazénem s umělými vlnami, vodními masážemi a velkým
prostorem se slunečníky a lehátky. Je
zde i minipark pro menší děti.
Aquapark je otevřen v období od 18.06.
do 03.09. Cena 15 € (doprava, celodenní vstupné).
Cena: 20 €, dítě 10 € (doprava, celodenní vstupné).

Výlet lodí podél pobřeží
Tříhodinová plavba podél pobřeží s ob- Cena výletu: dospělý 20 €, dítě 12 €
čerstvením a možností koupání ve vol- (tříhodinová plavba lodí, občerstvení,
ném moři.
koupání).
Plavky a ručníky si vezměte s sebou.

Výlety je možné zakoupit na místě v měně Euro. Ceny jsou orientační a mohou být v průběhu sezóny upraveny.
V sezóně je možné uplatnit slevy na dítě či skupinové slevy. Podmínkou uskutečnění výletu je účast minimálně 25 osob.
Výlety jsou pořádány italskou agenturou s česky mluvícím průvodcem.

Nabídka plážového servisu na Palmové riviéře
Plážový servis (slunečník a plážová křesla) je možné zapůjčit přímo na místě na pláži.
Ceny se pohybují v přepočtu přibližně od 8 do 20 € na den podle sezóny. Vstup na pláž je zdarma, plážový servis není povinný.

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7
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ITÁLIE – Bibione
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Villaggio LAURA***

38

125

Rezidence MARIA**+

13

119

Villas BEETHOVEN***

38

125

Rezidence CORMORAN***

13

119

Rezidence PUERTO DO SOL***

39

125

Rezidence RANIERI***

14

119

Rezidence MARCO POLO***

39

125

Rezidence SPORTING***

14

119

Hotel OLD RIVER***

40

125

Rezidence LAGUNA GRANDE***

15

119

ITÁLIE – Caorle

Rezidence CORSO***

15

119

Rezidence PANFILO***

43

126

Rezidence BRISTOL**+

16

119

Rezidence ONDA AZZURRA***

43

126

Rezidence NAUTILUS***

16

120

Rezidence SELENIS***

44

126

Rezidence CAVALINO***

17

120

Rezidence RIVIERA***

44

126

Rezidence MARA****

17

120

Villaggio LUNA 1***

45

126

Rezidence TIEPOLO***

18

120

Villaggio LUNA 2***

45

127

Rezidence TIZIANO***

18

120

ITÁLIE – Lido di Jesolo

Rezidence SCORPIOS***

19

120

Hotel FIRENZE**

47

128

Rezidence PLEIONE***

19

120

Hotel EDERA**

47

128

Rezidence MALTA***

20

121

Hotel OCEANIC***

48

128

Rezidence TINTORETTO***

20

121

Hotel SORRENTO***

48

128

Rezidence ROSA DEI VENTI****

21

121

Hotel TAMPICO***

49

128

Rezidence LE ALTANE****

21

121

Hotel ARENA***

49

128

Rezidence COLUMBUS/ IPPOCAMPO

22

121

Hotel ATENE***

50

128

Rezidence LYON***

22

121

Hotel RUBINO**

50

129

Rezidence SMERALDA***

23

121

Hotel ALDEBARAN***

51

129

Rezidence 3C***

23

122

Hotel INTERNATIONALE**

51

129

Rezidence ACAPULCO***

24

122

Hotel TERRAMARE***

52

129

Villaggio ACQUAVERDE***

24

122

Hotel COLONNA***

52

129

Villaggio MICHELANGELO***

25

122

Hotel PALME***

53

129

Villaggio EUROCLUB***

25

122

Hotel PICADILLY***

53

129

Villaggio AZZURRO***

26

122

Hotel ROBY***

54

129

Villaggio TIVOLI***

26

122

Hotel MADISON***

54

130

Villaggio PARADISO***

27

123

Hotel PORTOFINO***

55

130

Villaggio CAPISTRANO***

27

123

Hotel BOLIVAR***

55

130

Rezidence LUXOR****

28

123

Hotel PRESIDENT***

56

130

Rezidence EUROSTAR****

28

123

Hotel VIANELLO***

56

130

Rezidence DELLE TERME****

29

123

Hotel EDDY***

57

130

Rezidence TORRE DEL SOLE****

29

123

Hotel TOLEDO***

57

130

Villaggio MAJA****

30

123

Hotel MIAMI***

58

131

Villa GINEPRI****

30

123

Hotel JADRAN***

58

131

Villaggio MARCO POLO****

31

123

Hotel KENNEDY***

59

131

Villaggio PLANETARIUM****

32

123

Hotel GALASSIA***

59

131

Hotel MIRAMARE***

33

124

Hotel NELSON***

60

131

Hotel GRAN VENERE BEACH***

34

124

Hotel IMPERIAL PALACE***

60

131

Hotel LUNA****

35

124

Hotel AL MARE***

61

131

Hotel MIRAFIORI***

61

132

ITÁLIE – Lignano
Villaggio LA MERIDIANA***

37

125

Hotel HELIOS****

62

132

Villa DAL MORO***

37

125

Hotel MAJESTIC****

62

132
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Hotel AMBASCIATORI****

63

132

Hotel VILLA DEI FIORI***

87

139

Hotel CAMBRIDGE****

63

132

Hotel SOLE BLU***+

87

139

Hotel CELLINI****

64

132

Hotel CAMPEADOR***

88

139

Hotel LE SOLEIL****

64

132

Hotel BROWN/ATRIUM***

88

139

Hotel SALUS****

65

133

Hotel METROPOLE***

89

139

Hotel BRISTOL***+

65

133

Hotel SAN GIORGIO SAVOIA***

89

139

Hotel ORIENTAL PACIFIC****

66

133

Hotel DUE MARI****

90

139

Hotel BAIA DEL MAR****

66

133

Hotel ASCOT****

90

140

Hotel SUNSET****

91

140

ITÁLIE – Rimini
Hotel ADLER***

69

134

Hotel BAIA IMPERIALE****

91

140

Hotel TOLEDO**

69

134

Hotel GASTON****

92

140

Hotel VILLA LIVIA**+

70

134

Hotel PRESIDENT****

92

140

Hotel COSTA D´ORO***

70

134

Hotel MILTON****

93

140

Hotel PLAYA***

71

134

Hotel CORALLO***

93

140

Hotel LUCIANA***

71

134

ITÁLIE – Riccione

Hotel GATTEI***

72

134

Aparthotel NOHA****

95

141

Hotel MUTACITA***

72

134

Hotel SAN MARTINO**

96

141

Hotel REALE***

73

135

Hotel VISCOUNT**

96

141

Hotel BLU MOON***

73

135

Hotel HOLLYWOOD***

97

141

Hotel STOCKHOLM***

74

135

Hotel MAJORCA***

97

141

Hotel TELSTAR***

74

135

Hotel KENT***

98

141

Hotel AUSONIA***

75

135

Hotel ASCOT****

98

141

Hotel DOLCE VITA***

75

135

Hotel VIENNA TOURING****

99

142

Hotel CUBA***

76

135

Hotel ABNERS****

99

142

Hotel BETTY***

76

136

ITÁLIE – Cattolica

Hotel ALFREDOS***

77

136

Hotel PINOCCHIO***

101

143

Hotel JUNIOR***

77

136

Hotel PHILADELPHIA***

101

143

Hotel EUROPA***

78

136

Hotel K2***

102

143

Hotel FELDBERG***

78

136

Hotel MADISON***

102

143

Hotel RAFFAELLO***

79

136

Hotel ACROPOLIS***

103

143

Hotel PRESTIGE***

79

136

Hotel NORD EST****

103

143

Hotel BLUMEN***

80

137

Hotel PLAZA***

104

144

Hotel GALLILEO***

80

137

Hotel DIPLOMAT***+

104

144

Hotel RADAR***

81

137

Hotel ARAGOSTA***

105

144

Hotel IONES***

81

137

Hotel CORMORAN****

105

144

Hotel BAHAMA***

82

137

ITÁLIE – Palmová riviéra

Hotel BAMBY***

82

137

Rezidence DOLCE VITA***

109

145

Hotel FABIUS***

83

137

Rezidence MARE BLU***

109

145

Hotel APIS***

83

138

Rezidence PLAYA SIRENA***

109

145

Hotel EUROPA MARE***

84

138

Hotel MAESTRALE***

110

145

Hotel VANNUCCI***

84

138

Hotel MOCAMBO***

111

145

Hotel BELLARIVA FEELING***

85

138

Hotel PARK***+

112

145

Hotel ARTIDE***

85

138

Hotel RICCHI***+

86

138

Hotel DOGE***

86

138
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GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

GtWČOHW

VWU



SR]QiPND

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\
SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ
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PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD













































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\
SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt
SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt
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±



±



±



±


3RþHWGQtEXVHP





























3RþHWGQtYODVWQtGRSUDYD



























+RWHO58%,12

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\



VWU



























]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX





GtWČOHW

FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt NOLPDWL]DFH(XURGHQ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO$/'(%$5$1

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

SRORSHQ]H
















]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



GtWČOHW

FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LQDUHFHSFLNOLPDWL]DFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND





GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO,17(51$7,21$/

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD













































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LQDUHFHSFLSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



SR]QiPND
QHSRYLQQpSĜtSODWN\





GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\
SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVGRSU.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt SRNRMVEDONRQHP.þSRNRMSRE\W

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO7(55$0$5(

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD













































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDUHFHSFLSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

VWU







GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO&2/211$

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



























GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH
















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt NOLPDWL]DFH(XURGHQVHMI(XURGHQ SODWE\QDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ



]GDUPD

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO3$/0(

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQêPDOiOHGQLFH(XURGHQ SODWE\QDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO3,&&$',//<

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

SRORSHQ]H
















GtWČOHW















GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH



































































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQêPDOiOHGQLFH(XURGHQ QDY\åiGiQtSODWE\QDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO52%<

SRORSHQ]H
















]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX





GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVRED

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

MHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

GtWČOHW

VWU



SR]QiPND

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt
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3RþHWGQtEXVHP





























3RþHWGQtYODVWQtGRSUDYD



























+RWHO0$',621

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

SRORSHQ]H



VWU



























]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH
















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LQDUHFHSFLSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



GtWČOHW

FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt PDOiOHGQLþND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SRNRMVEDONRQHP.þSRNRMSRE\WNOLPDWL]DFH(XURSRE\W SODWEDQDPtVWČ GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ
SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO32572),12

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH





PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD





































GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPLGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVRED

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

MHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ :L)LXUHFHSFH(XURKRGLQ\

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO%2/,9$5

SRORSHQ]H
















]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



GtWČOHW

FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LXUHFHSFHPLQLEDUSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

NOLPDWL]DFH(XURGHQ QDY\åiGiQtSODWEDQDPtVWČ GČWVNiSRVWêOND]GDUPD QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO35(6,'(17

SRORSHQ]H
















]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO9,$1(//2

SRORSHQ]H
















GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH





FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD


























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LQDUHFHSFLSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX





GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

NOLPDWL]DFH(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO(''<

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



SR]QiPND



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVRED

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

MHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO72/('2

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD


GtWČOHWQDSĜLVWêOFH



























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH



























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)L LQDSRNRML SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX
GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVRED

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

MHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

VWU



SR]QiPND

FHQD]DKUQXMH



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

SR]QiPND

SR]QiPND

VWU



QHSRYLQQpSĜtSODWN\

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



]GDUPD

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

GtWČOHW

VWU



SR]QiPND

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



VSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

FHQD]DKUQXMH

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

VWU













[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tEČKHPMtGODQHRPH]HQRXNRQ]XPDFLPLQHUiOQtYRG\DYtQDNOLPDWL]DFLSOiåRYêVHUYLVSRNRM

FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND



]GDUPD

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\
SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ
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SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt
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3RþHWGQtEXVHP





























3RþHWGQtYODVWQtGRSUDYD



























+RWHO0,$0,

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\



VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



























GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH
















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND
QHSRYLQQpSĜtSODWN\

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\
DXWREXVGRSUDYD.þRVMHGQROĤåSRNRM.þ QDY\åiGiQt NOLPDWL]DFH(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ GČWVNiSRVWêOND]GDUPD QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO-$'5$1

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



SR]QiPND











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD













VWU


]GDUPD



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVMHGQROĤåSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO.(11('<

SRORSHQ]H
















]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



GtWČOHW

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\













[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)L LQDSRNRML SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

FHQD]DKUQXMH

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



]GDUPD

FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



SR]QiPND



]GDUPD

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQêGČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO*$/$66,$

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\










]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

VWU


]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)L LQDSRNRML SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

FHQD]DKUQXMH

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

SR]QiPND
QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SRNRMVYêKOHGHPQDPRĜH.þSRNRMSRE\WOHGQLþNDQDSRNRML(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

+RWHO1(/621



SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML









GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

SRORSHQ]H








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\










]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

VWU


]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





















































GtWČOHWQDSĜLVWêOFH



DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH













[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNLOPDWL]DFL:L)L LQDSRNRML SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQêGČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

+RWHO,03(5,$/3$/$&(

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML









GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH

SRORSHQ]H








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

















PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD













































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVRED

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

MHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML









GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



SR]QiPND
QHSRYLQQpSĜtSODWN\
SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

FHQD]DKUQXMH

VWU



SR]QiPND

+RWHO$/0$5(




SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\










]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

VWU









]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD





























































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)L LQDSRNRML SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



]GDUPD



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\
DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt
SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt
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3RþHWGQtEXVHP





























3RþHWGQtYODVWQtGRSUDYD



























+RWHO0,5$),25,

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



VWU



























GtWČOHWYSRVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFLSOiåRYêVHUYLVSRNRM:L)LXUHFHSFHVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO+(/,26

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD




























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH



























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)L LQDSRNRML SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

VWU



GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

FHQD]DKUQXMH






GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO0$-(67,&

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH

VWU











]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



SR]QiPND



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO$0%$6&,$725,3$/$&(

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHWYSRVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND







]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



]GDUPD

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO&$0%5,'*(

SRORSHQ]H






























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













GtWČOHWQDSĜLVWêOFH













DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



GtWČOHW



DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ
RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU





































































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)L LQDSRNRMtFK SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND





GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPLGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

3$5.+27(/&(//,1,

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\










]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

VWU


]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO/(62/(,/

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD




























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH



























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH
SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

VWU



GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

QHSRYLQQpSĜtSODWN\
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[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)L LQDSRNRML SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX






SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQêSRNRMVERþQtPYêKOHGHPQDPRĜH.þSRNRMSRE\W
SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt
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3RþHWGQtEXVHP





























3RþHWGQtYODVWQtGRSUDYD



























+RWHO6$/86

SRORSHQ]H

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\










]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD



VWU


]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH
FHQD]DKUQXMH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNLOPDWL]DFL:L)L LQDSRNRMtFK SOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

OHKiWNRXED]pQX(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ SDUNRYDFtPtVWR(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

+RWHO%5,672/



SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

VXSHULRU

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

















GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LXUHFHSFHSOiåRYêVHUYLVSRNRMVSRWĜHEXHQHUJLtVOXåE\GHOHJiWDSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND
QHSRYLQQpSĜtSODWN\
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PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\



GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

SR]QiPND



]GDUPD



]GDUPD

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ
SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê
SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

www.ancora.cz I call centrum +420 583 550 370-1, 386-7

139

,7È/,(5,0,1,
7HUPtQ\
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±



±



±


3RþHWGQtEXVHP





























3RþHWGQtYODVWQtGRSUDYD



























+RWHO$6&27

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD




































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLED]pQVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



GtWČOHWQDSĜLVWêOFH
DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH









FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND



]GDUPD

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQêSDUNPtVWR(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO6816(7

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH















[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tQiSRMHEČKHPMtGOD YRGDYtQR NOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLED]pQVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND



GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ SRX]HQDY\åiGiQt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOiåRYêVHUYLV VOXQHþQtNNĜHVOD (XURGHQ SODWEDQDPtVWČ GČWVNiSRVWêOND]GDUPD SRX]HQDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO%$,$,03(5,$/(

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD




































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLED]pQVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



GtWČOHWQDSĜLVWêOFH
DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH









FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND



]GDUPD

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

GČWVNiSRVWêOND]GDUPD SRX]HQDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO*$6721

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML
GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU



























]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD




































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLED]pQVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX



GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH





FHQD]DKUQXMH
QHSRYLQQpSĜtSODWN\



]GDUPD

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO35(6,'(17

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH












































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLED]pQSOiåRYêVHUYLV VOXQHþQtNNĜHVOD





DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH
FHQD]DKUQXMH
FHQD]DKUQXMH



VOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDSRE\WDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

GČWVNiSRVWêOND]GDUPD SRX]HQDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

+RWHO0,/721

SRORSHQ]H

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD
































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLED]pQSOiåRYêVHUYLV VOXQHþQtNNĜHVOD





GtWČOHWQDSĜLVWêOFH
DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH













FHQD]DKUQXMH
FHQD]DKUQXMH

GtWČOHWQDSRNRMLVHGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

QiSRMHXMtGOD(XURRVRED SODWEDQDPtVWČ DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

YVWXSGRZHOOQHVVFHQWUD(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ SRNRMVERþQtPYêKOHGHPQDPRĜH.þRVREDSRE\W

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

+RWHO&25$//2



]GDUPD

VOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

VXSHULRU

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML

DOOLQFOXVLYH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\

VWU



























GtWČQDSĜLVWêOFH





























GtWČQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH















[XE\WRYiQtVDOOLQFOXVLYH VQtGDQČREČG\IRUPRXEXIHWXYHþHĜHYêEČU]PHQXVDOiWRYêEXIHWQiSRMHXMtGHOYRGDYtQRQHRPH]HQiNRQ]XPDFHQiSRMĤ

FHQD]DKUQXMH

XEDUXRGKRGYRGDNiYDSLYRYtQROHKNpQiSRMH QH]DKUQXMHVLOQpDONRKROLFNpQiSRMH NOLPDWL]DFLED]pQ[SOiåRYêVHUYLVSRNRM

FHQD]DKUQXMH

VOXQHþQtNNĜHVOD :L)LQDSRNRMLVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQêSRNRMVEDONRQHP.þSRNRMSRE\WSRNRMVEDONRQHPVERþQtPYêKOHGHP

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

QDPRĜH.þSRNRMSRE\WSRNRMVEDONRQHPVSĜtPêPYêKOHGHPQDPRĜH.þSRNRMSRE\WGČWVNiSRVWêOND]GDUPD SRX]HQDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

5,0,1,,1)250$&(.&(1Ë.8
&(1$=$+518-(
[XE\WRYiQt QiVWXSQtGHQVRERWD VWUDYRYiQt GOHQDEtGN\ VOXåE\VWiOpKRGHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURSĜtSDG~SDGNX
&(1$1(=$+518-(
.RPSOH[QtFHVWRYQtSRMLãWČQtYþHWQČOpþHEQêFKYêORKDVWRUQD]iMH]GXGHQQt.þGHQQt.þ2VRE\VWDUãtOHWO]HSRMLVWLW]DSĜtSODWHN
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VWU
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3RþHWGQtEXVHP





























3RþHWGQtYODVWQtGRSUDYD



























12+$

DSDUWPiQ\W\SXELOR

REVD]HQtRVREDPL









REVD]HQtRVREDPL
YODVWQtGRSUDYD











FHQD]DKUQXMH

EH]VWUDY\
















FHQDYþHWQČGRSUDY\
































GHQQČYVWXSGRYRGQtKRSDUNX%HDFK9LOODJH PRGKRWHOX ED]pQILWQHVV:L)LNOLPDWL]DFLVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

ILQiOQt~NOLG(XURDSDUWPiQSRYOHþHQtDUXþQtN\(XURRVREDSRE\W

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

YUDWQiNDXFH(XURDSDUWPiQSRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWQHSODWt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SRORSHQ]H
















GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH















DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH





FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\






]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LXUHFHSFHVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX





SOQiSHQ]H.þRVREDDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVRED
MHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND]GDUPD SRX]HQDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt






]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH





FHQD]DKUQXMH

SRORSHQ]H




PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD















































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]t:L)LXUHFHSFHNOLPDWL]DFLVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

SOQiSHQ]H.þRVREDDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVRED
MHGQROĤåNRYêSRNRM.þ QDY\åiGiQt GČWVNiSRVWêOND(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt






]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD























]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD










































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFLVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX







GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH







SOQiSHQ]H.þRVREDDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ SRX]HQDY\åiGiQt

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

SRORSHQ]H








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

















VWU









]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD










































[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tNOLPDWL]DFLVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX











GtWČOHWQDSĜLVWêOFH

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH







FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\






GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPDGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GČWVNiSRVWêONDSURGtWČOHW(XURGHQ SODWEDQDPtVWČ

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SOQiSHQ]H.þRVREDDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRM.þ SRX]HQDY\åiGiQt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SRNRMVERþQtPYêKOHGHPQDPRĜH.þSRNRMSRE\W

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

+RWHO.(17



GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPDGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GČWVNiSRVWêONDSURGtWČOHW]GDUPDQDY\åiGiQt

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SR]QiPND

VWU





FHQD]DKUQXMH

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\




SR]QiPND

SRORSHQ]H




RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPDGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

+RWHO0$-25.$

VWU



QHSRYLQQpSĜtSODWN\

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPDGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

+RWHO+2//<:22'

VWU



QHSRYLQQpSĜtSODWN\

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML





SR]QiPND

+RWHO9,6&2817





SOiåRYêVHUYLV(XURSRE\W]DSĤMþHQtNROD(XURGHQUH]HUYRYDQpSDUNRYLãWČ(XURGHQ

+RWHO6$10$57,12

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML



VWU

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML









GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

DOOLQFOXVLYH








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\










]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

VWU


]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























GtWČOHWQDSĜLVWêOFH





























DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH













[XE\WRYiQtVDOOLQFOXVLYH VQtGDQČIRUPRXEXIHWXREČG\DYHþHĜHYêEČU]PHQXVDOiWRYêEXIHWQiSRMHXMtGHOYRGDQHDONRQiSRMHYtQR

FHQD]DKUQXMH

NOLPDWL]DFLSOiåRYêVHUYLVSRNRM VOXQHþQtNNĜHVOD VOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

SR]QiPND

GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPDGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

DXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê

QHSRYLQQpSĜtSODWN\

SRNRMVERþQtPYêKOHGHPQDPRĜH.þSRNRMSRE\W SRYLQQêSĜtSODWHNXWĜtOĤåNRYêFKDþW\ĜOĤåNRYêFKSRNRMĤ

SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ

+RWHO$6&27

SRE\WRYiWD[D(XURRVRED GtWČGROHWWD[XQHSODWt

RVREDYHOĤåNRYpPSRNRML









GtWČOHW

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

GtWČOHWQDSĜLVWêOFH







DRVREDRGOHWQDSĜLVWêOFH



FHQD]DKUQXMH
SR]QiPND
QHSRYLQQpSĜtSODWN\
SRYLQQpSRSODWN\QDPtVWČ



SRORSHQ]H








]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD









PRåQRVWDXWREXVRYpGRSUDY\










]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

]GDUPD

























[XE\WRYiQtVSRORSHQ]tYRGDEČKHPMtGODNOLPDWL]DFL:L)LQDSRNRMLED]pQVOXåE\GHOHJiWDVSRWĜHEXHQHUJLtSRMLãWČQt&.SURWL~SDGNX

VWU


]GDUPD



GtWČOHWQDSRNRMLVHGYČPDGRVSČOêPLRVREDPLVOHYD]H]iNODGQtFHQ\GČWVNiSRVWêOND]GDUPD SRX]HQDY\åiGiQt
SOQiSHQ]H.þRVREDDXWREXVRYiGRSUDYD.þRVREDMHGQROĤåNRYêSRNRMQHQtPRåQê
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SMLOUVA O ZÁJEZDU

uzavřená ve smlyslu zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.
Všechny zájezdy pořádané spol. ANCORA - cestovní kancelář s.r.o. jsou plně pojištěny ve smyslu
zákona č. 159/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY
ANCORA - cestovní kancelář s.r.o.

zastoupená obchodním zástupcem, č. prodejce

Fialova 3, 787 01 Šumperk

IČO: 268 66 641 DIČ: CZ 268 66 641

bank. spojení: KB 48943841/0100

tel: (+420) 583 550 370, 371 fax: (+420) 583 559 996
e-mail: prihlasky@ancora.cz
web: www.ancora.cz

1. Zákazník (objednavatel a účastník zájezdu)

příjmení, jméno

datum narození

ulice

město

PSČ

telefon, mobil

email

státní příslušnost

Další zákazníci (účastníci zájezdu):

příjmení, jméno

datum narození

státní příslušnost

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zájezd

Rezervační číslo = var. symbol platby

termín zájezdu

země

letovisko

ubytování

kategorie

typ pokoje/apartmánu

stravování

nástupní místo/odlet

doprava

Popis účtované ceny

Počet

transfer z

Cena za osobu

základní cena

Cestovní pojištění GENERALI za 30 Kč/osoba/den:

Cena celkem

Povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Celkem Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prohlášení pojištěného (v případě zakoupení Cestovního pojištění GENERALI za 30 Kč/osoba/den)
V případě uzavření cestovního pojištění vzniká smluvní vztah mezi účastníkem zájezdu (dále jen "pojištěný") a pojišťovnou GENERALI a.s. Tento je doložen uzavřenou pojistnou smlouvou, jejíž plné znění je k dispozici u pojistníka k osobnímu nahlédnutí.
CK ANCORA v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, případně výši finančních nároků z tohoto smluvního vztahu.
Pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou. Pojistné částky naleznete v katalozích a na oficiálním webu CK ANCORA.
V případě vzniku škodné události zprošťuje pojištěný státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský
záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení nebo záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti a zavazuje se poskytnout pojistiteli kontakt na něj bez zbytečného odkladu. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních
probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, zdravotních případně jiných úředních
spisů o něm vedených a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Pojištěný dále zmocňuje pojistitele k jednání o jeho zdravotním stavu
s ošetřujícími lékaři a zdravotnickým zařízením.
Pojištěný souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifikační údaje a údaje o zdravotním stavu byly zpracovávány správcem Generali
Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky z. č. 101/2000 Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového právního vztahu, a dále po dobu
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Pojištěný souhlasí s předáním a poskytováním svých osobních údajů a údajů o zdravotním stravu subjektům mezinárodního koncernu
Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Pojištěný
dále prohlašuje, že byl ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. informován o svých právech a o povinnostech pojistitele jako správce údajů,
zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona.

Jiné požadavky / přání klienta - bez záruky ze strany CK:
Platební podmínky:

Předání pokynů na cestu proběhne:

1. záloha:

splatnost dne:

zasláním na e-mail zákazníka

2. záloha:

splatnost dne:

prostřednictvím obchodního zástupce

doplatek:

splatnost dne:

Zákazník tímto potvrzuje, že se seznámil s příslušným katalogem a platným ceníkem CK, s nabídkou na
www.ancora.cz eventuelně s dodatečnou písemnou nabídkou zájezdu (nabídkový list, letáky) a rovněž i s
hlavní charakteristikou znaků letoviska, ubytovacího místa, letoviska, ubytovacího místa, polohy ubytování,
kategorie a stupně vybavenosti ubytování a že tato je nedílnou součástí této smlouvy.
Zákazník dále potvrzuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován o pasových a vízových požadavcích,
lhůtách pro jejich vyřízení a o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt vyžadovány. Zákazník souhlasí
se zpracováním osobních údajů dle čl. 11 Všeobecných smluvních podmínek.
Zákazník rovněž potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí se zněním Všeobecných smluvních podmínek, které
jsou nedílnou součástí této smlouvy a že je mu znám rozsah sjednaného cestovního pojištění.
Cestovní smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami (tj. spol. ANCORA cestovní kancelář s.r.o. nebo zplnomocněným obchodním zástupcem a objednavatelem zájezdu).

osobně v sídle CK ANCORA
Datum podpisu:
ANCORA - cestovní kancelář s.r.o.

(nebo v případě zmocnění obchodní zástupce)

Podpis zákazníka:

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH
Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech jsou platné pro
všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu provozované společností ANCORA-cestovní kancelář s.r.o., IČO: 26866641,
se sídlem Šumperk, Fialova 416/3, PSČ 787 01 (dále jen cestovní kancelář ANCORA) a tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo jiné
smlouvy uzavřené mezi zákazníkem (rozumí se fyzická nebo právnická osoba nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu
uzavřena) a cestovní kanceláří ANCORA.
1. Vznik a předmět smluvního vztahu
1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří ANCORA a zákazníkem
vzniká na základě zákazníkem (případně jeho zástupcem) podepsané písemné smlouvy o zájezdu potvrzené cestovní kanceláří
ANCORA., případně jejím zplnomocněným zástupcem na základě
zmocnění uděleného v písemné plné moci. Podpisem smlouvy o
zájezdu zákazník zároveň potvrzuje, že pro účely přepravy v rámci
smlouvy o zájezdu mu byly předloženy přepravní podmínky pro cestující, zavazadla a zboží vydané příslušnou přepravní společností a
že jsou práva a povinnosti vyplývající z těchto přepravních podmínek
pro něj závazné.
1.2 Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem, dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, přepravními a zvláštními
podmínkami.
1.3 Otázky neupravené smlouvou o zájezdu, všeobecnými a jinými
podmínkami se řídí platnými právními předpisy České republiky, Evropské unie a mezinárodními smlouvami.
1.4 Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti smluvních
stran při prodeji zájezdů ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), nebo ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných
služeb cestovního ruchu jako i služeb dle individuálního požadavku
zákazníka.
2. Ceny zájezdů
2.1 Ceny zájezdů jsou konečné a zahrnují dopravu, letištní a bezpečnostní taxy, palivový a emisní příplatek, transfery z a na letiště v místě
pobytu, ubytování v základním typu pokoje dle popisu v katalogu,
stravování podle smlouvy o zájezdu, služby delegáta a další služby
uvedené ve smlouvě o zájezdu.
2.2 Cenová garance cestovní kanceláře ANCORA a možnost případného navýšení ceny.
Ceny zájezdů jsou kalkulovány na základě měnových kurzů platných
ke dni vydání aktuálního katalogu a katalogového ceníku. Cestovní
kancelář ANCORA disponuje mechanismy, které tlumí dosah výkyvů
jednotlivých měn na ceny zájezdů a je schopna z vlastních zdrojů
a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10% pokles kurzu české koruny vzhledem k aktuálním katalogovým cenám
bez změny ceny zájezdu. V případě, že by pokles kurzu koruny byl
vyšší, bude cestovní kancelář ANCORA nucena přistoupit k ukončení
platnosti ceníků uveřejněných v katalogu a vydání ceníků nových,
(jejichž forma nemusí být pouze tištěná), kalkulovaných na základě
nových kurzů. Nové ceny by se v tomto případě týkali všech zákazníků, kteří zaplatili pouze zálohu, nikoliv však doplatek či celou cenu
zájezdu a pro nové rezervace.
2.3 Cestovní kancelář ANCORA je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud oznámení o zvýšení ceny odešle
zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu
podle předchozí věty je možné zvýšit pouze z následujících důvodů:
a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot. Ceny zájezdů jsou vázány na cenu pohonných hmot a to zejména u leteckých
zájezdů na cenu leteckého paliva, jehož cena se odvíjí od měsíčního
průměru nejvyšších denních cen Jet FOB Barges Rotterdam Higg.
Cena paliva použitá pro kalkulaci leteckých zájezdů je 900 USD/MT.
V případě, že dojde k navýšení průměrné ceny leteckého paliva nad
950 USD/MT, je cestovní kancelář ANCORA oprávněna zvýšit cenu
pro každou osobu včetně dětí o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že za každé 1% cenového nárůstu nad 950 USD/MT bude
cena zájezdu zvýšena o:
aa) 40 Kč pro všechny lety v délce trvání letu v jednom směru z místa
odletu do místa cílového letiště do 3,5 hodiny
ab) 100 Kč pro všechny lety v délce trvání v jednom směru z místa
odletu do místa cílového letiště nad 3,5 hodiny
b) zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a bezpečnostních poplatků. Cestovní kancelář ANCORA je v tomto případě
oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající
zvýšené platbě
c) zvýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%. V tomto případě bude
zvýšení ceny zájezdu provedeno o částku odpovídající procentu
navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdů
Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny
zájezdu uhradit cestovní kanceláři ANCORA rozdíl v ceně zájezdu.
Pokud zákazník navýšenou cenu zájezdu neuhradí, má cestovní kancelář právo od smlouvy o zájezdu odstoupit.
3. Platební podmínky
3.1. Cestovní kancelář ANCORA má právo na zaplacení objednaných
služeb před jejich poskytnutím.
Platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem
připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře ANCORA nebo
zaplacením v hotovosti v sídle cestovní kanceláře ANCORA případně
u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce cestovní kanceláře
ANCORA. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem
má cestovní kancelář ANCORA právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3.
3.2 Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši minimálně 50% z celkové ceny zájezdu. Záloha je splatná při podpisu
smlouvy o zájezdu. V případě nákupu v režimu „first moment„ hradí
zákazník pouze zálohu ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu s tím, že
druhá záloha ve výši 30 % z celkové ceny zájezdu musí být uhrazena
nejpozději do 60 dnů před odjezdem/odletem.
3.3 Doplatek zájezdu musí být uhrazen tak, aby nejpozději 30 dní
před začátkem zájezdu byl připsán na účet cestovní kanceláře ANCORA. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní
před začátkem zájezdu je celková cena zájezdu splatná ihned.
3.4 Při uzavření smlouvy o zájezdu u obchodního zástupce složí
zákazník zálohu na účet obchodního zástupce. Stejným způsobem
uhradí zákazník nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu doplatek.
Poplatky za změny v knihování a poplatky za odstoupení od smlouvy
(odstupné) jsou splatné ihned.
3.5 Zákazník má nárok na poskytnutí služeb při včasném zaplacení
ceny zájezdu v celé sjednané výši.
4. Práva a povinnosti zákazníka
4.1 K základním právům zákazníka patří:
a) právo na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud bez zavinění
cestovní kanceláře ANCORA ve smyslu ust. občanského zákoníku
v platném znění zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo
na jejich úhradu
b) právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu
c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny
zájezdu
d) právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb
odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v čl. 6 (odstupné)
e) právo písemně oznámit cestovní kanceláři ANCORA, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je
současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí se smlouvou o
zájezdu a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Původní a
nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny
zájezdu a poplatků spojených s překnihováním dle čl. 6 a to před
zahájením zájezdu
f) právo na reklamaci v souladu s článkem 7 (reklamace)
g) právo na ochranu osobních dat, která uvádí ve smlouvě o zájezdu
a dalších dokumentech před nepovolanými osobami
h) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném
pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku, obsahující
označení pojišťovny a způsob oznámení pojistné události
i) právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které
jsou pro zákazníka důležité a které jsou cestovní kanceláři ANCORA
známy, pokud již nejsou obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán.
4.2 K základním povinnostem zákazníka patří:
a) poskytnout cestovní kanceláří ANCORA součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a
pravdivě uvádět údaje ve smlouvě a předložit doklady požadované
cestovní kanceláří pro zajištění zájezdu
b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob,
jejichž zdravotní stav to vyžaduje. U osoby starší 15 let a mladší 18 let
je uzavření smlouvy o zájezdu bez dohledu a doprovodu zákonného
zástupce podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce
s uzavřením smlouvy o zájezdu.
c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 2 těchto podmínek a zaplacení
prokázat dokladem
d) převzít od cestovní kanceláře ANCORA doklady potřebné pro
čerpání služeb (letenky, cestovní pokyny), řádně si je zkontrolovat,
řídit se jimi a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.). Doporučuje se ověřit si 24 hodin před odletem
letové časy
e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných
zemí pobytu
f) dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů

země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu
a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu
zájezdu s tím, že cestovní kancelář ANCORA nenese žádnou odpovědnost za následky, které klient způsobil vlastní nezodpovědností.
Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto
ustanovení, nese zákazník
g) zaplatit dle uzavřené smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu
v termínech dle pokynů cestovní kanceláře
h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění nejlépe na místě zástupci cestovní kanceláře ANCORA a poskytnout potřebnou součinnost k jejich
odstranění
i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb cestovní kanceláře
ANCORA či poškodit jméno cestovní kanceláře ANCORA nebo jejího
zástupce
j) uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím či jiném zařízení, kde čerpal služby dle smlouvy o zájezdu
k) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb
l) řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře ANCORA, dodržovat
stanovený program a dodržovat platné předpisy v navštívené zemi
m) u právnických osob - seznámit účastníky s těmito Všeobecnými
podmínkami i s dalšími důležitými informacemi, informovat o rozsahu
a kvalitě služeb, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny,
5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky
5.1 Změny a odchylky jednotlivých služeb cestovní kanceláře ANCORA od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech
přípustné. Jedná se zejména o změnu druhu dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, případně mezipřistání.
5.2 Cestovní kancelář ANCORA není odpovědná za nesplnění svých
závazků a povinností a škodu způsobenou porušením právní povinnosti, pokud toto porušení bylo způsobeno zákazníkem nebo třetí
osobou, která není spojena s poskytovatelem zájezdu, pokud tuto
skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná,
nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani
při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat.
5.3 Cestovní kancelář ANCORA si vyhrazuje právo zrušit zájezd a
odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu
účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů. Cestovní kancelář ANCORA je oprávněna v takovém případě zrušit zájezd nejpozději však
21 dnů před zahájením zájezdu a v téže lhůtě je cestovní kancelář
povinna o této skutečnosti informovat zákazníka. Cestovní kancelář
ANCORA si dále vyhrazuje právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby
a odstoupit od smlouvy o zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze
na ni rozumně požadovat. Dojde-li ke zrušení zájezdu a odstoupení
dle tohoto článku 5.3 není cestovní kancelář ANCORA odpovědna za
takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv jiné pokuty.
5.4 Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání služeb
cestovního ruchu, které jsou předmětem smluvního vztahu se zákazníkem, cestovní kancelář ANCORA neposkytne služby nebo
jejich podstatnou část řádně a včas, nebo zjistí, že všechny služby
cestovního ruchu nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a
včas poskytnout, třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je cestovní
kancelář ANCORA povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně
provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat příp., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je povinna zabezpečit náhradní
program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo se přibližující
původně dohodnutým podmínkám a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu.
Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než
prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než uvedené
ve smlouvě, je cestovní kancelář ANCORA povinna vrátit zákazníkovi
rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb
zajistit ani prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší kvality než
uvedené ve smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je
cestovní kancelář ANCORA povinna bez zbytečného odkladu vrátit
zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je i doprava, je cestovní kancelář ANCORA povinna poskytnout zákazníkovi
dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž
zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, je cestovní
kancelář ANCORA povinna:
- v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně,
- v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně
uhradit z vlastních prostředků
5.5 Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odlet, má cestovní
kancelář ANCORA nárok na plnou úhradu ceny zájezdu.
6. Odstoupení od smlouvy, odstupné
6.1 Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od
smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy za zájezd bez účtování jakéhokoliv odstupného:
a) pokud nepřijme návrh cestovní kanceláře ANCORA na změnu
smlouvy o zájezdu
b) pokud cestovní kancelář ANCORA poruší své povinnosti stanovené smlouvou o zájezdu nebo zákonem
6.2 Doporučujeme, aby zákazník oznámení o odstoupení od smlouvy
zákazník sepsal formou záznamu v prodejním místě, kde zájezd zakoupil nebo na toto prodejní místo zašle oznámení o odstoupení od
smlouvy doporučenou poštou, popř. jiným prokazatelným způsobem.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem sepsání záznamu,
příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si
zákazník službu zakoupil nebo na adresu sídla cestovní kanceláře
ANCORA.
6.3 Odstoupí-li zákazník od smlouvy a důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy není porušení povinností cestovní kanceláře ANCORA
stanovené smlouvou nebo odstoupí-li cestovní kancelář ANCORA od
smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři
ANCORA odstupné ve výši:
- do 60. dne před odjezdem (autobusové zájezdy, zájezdy vlastní
dopravou) - 500 Kč za osobu
- do 60. dne před odletem - 1000 Kč za osobu
- od 59. dne do 30. dne před odjezdem/odletem - 20 % z konečné
ceny sjednané smlouvou o zájezdu
- od 29. dne do 15. dne před odjezdem/odletem - 50 % z konečné
ceny sjednané smlouvou o zájezdu
- od 14. dne do 10. dne před odjezdem/odletem - 75 % z konečné
ceny sjednané smlouvou o zájezdu
- od 9. dne do 3. dne před odjezdem/odletem - 90 % z konečné ceny
sjednané smlouvou o zájezdu
- od 2 dnů a méně před odjezdem/odletem a dále v případech, kdy
zákazník nenastoupí na zájezd, zruší-li zájezd v den odjezdu/odletu,
nedostaví se k odjezdu/odletu nebo odjezd/odlet zmešká - 100 %
z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu.
6.4 Cestovní kancelář ANCORA má právo jednostranně započíst
odstupné se vzájemnou pohledávkou zákazníka na vrácení zálohy
nebo zaplacené ceny zájezdu.
6.5 Cestovní kancelář ANCORA může mimo jiné, odstoupit od smlouvy o zájezdu v těchto případech :
a) před zahájením zájezdu z důvodu zrušení zájezdu cestovní kanceláří ANCORA - zákazník je o takovém zrušení neprodleně informován
a je mu nabídnuta nová smlouva o zájezdu
b) z důvodu porušení povinnosti zákazníkem. Pokud zákazník ohrožuje život a zdraví své nebo ostatních zákazníků nebo pracovníků
cestovní kanceláře popř. hrubým způsobem vážně narušuje průběh
cesty nebo pobytu, pak zákazníkovi v takovém případě nevzniká
nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány
a dále je zákazník povinen uhradit cestovní kanceláři ANCORA
veškeré vícenáklady, které cestovní kanceláři ANCORA vznikly a
případnou škodu
c) v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým cestovní kancelář
ANCORA nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (stávky,
nepříznivé počasí, válečný stav, povstání, vzpoury, přírodní katastrofy,
zemětřesení, sopečná činnost, atd.). Cestovní kancelář ANCORA má
v tomto případě právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je cestovní kancelář ANCORA povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět.
6.6 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu tj. souhrn základní
ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních
služeb.
6.7 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady cestovní
kanceláře ANCORA a smluvně sjednané nebo právním předpisem
stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
6.8 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného
počtu započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy.
Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na
příslušný zájezd, pobyt apod.
6.9 Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka.
V případě změny jména cestujícího (pokud to bude možné) účtuje
cestovní kancelář 300 Kč za každou změnu.
7. Reklamace, odpovědnost za škody
7.1 Cestovní kancelář ANCORA odpovídá zákazníkovi za porušení
závazků vyplývajících z uzavřené smlouvy o zájezdu.
7.2 V případě, že zájezd neprobíhá dle smluvních podmínek a roz-

sah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, než bylo
sjednáno ve smlouvě o zájezdu, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné podmínky, má zákazník právo provést reklamaci. Zákazník
uplatňuje reklamaci včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla
být sjednána náprava včas na místě samém. Uplatnění reklamace na
místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem
času se ztěžuje průkaznost i objektivní posouzení a řádné vyřízení
reklamace. Uplatnění reklamace může zákazník provést ústně nebo
písemně popř. jiným vhodným způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, není-li v právních předpisech stanovena lhůta jiná, resp. od čerpání služeb cestovního ruchu nebo
v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd
ukončen podle smlouvy o zájezdu.
7.3 Cestovní kancelář ANCORA je povinna přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, v sídle nebo
místě podnikání, u obchodního zástupce cestovní kanceláře ANCORA (pokud smlouva o zájezdu byla uzavřena jeho prostřednictvím),
případně v místě poskytované služby u průvodce nebo u jiného pověřeného pracovníka cestovní kanceláře ANCORA.
7.4 Cestovní kancelář ANCORA je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení o
datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění
zamítnutí reklamace.
7.5 Zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace prokázat zakoupení služby, která je předmětem reklamace (stejnopisem
smlouvy o zájezdu, dokladem o úhradě zájezdu či doplňkové služby,
apod.). Uplatní-li zákazník na místě v průběhu čerpání služeb právo z
odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které mu již poskytnuty byly, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny
poskytující služby nebo jiný cestovní kanceláře ANCORA pověřený
pracovník povinen po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech
do tří dnů.
7.6 Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů
od prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem. Doporučuje se
písemné podání reklamace, ve kterém zákazník uvede své osobní
údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob jejího vyřízení.
Jestliže zákazník zároveň předá delegátovi, vedoucímu provozovny
nebo jinému cestovní kanceláří ANCORA pověřenému pracovníkovi písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, bude tato
skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. Reklamační
protokol podepíše průvodce zájezdu, vedoucí provozovny nebo jiný
cestovní kanceláří ANCORA pověřený pracovník i zákazník. Zákazník
obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu. Zákazník je
povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace,
doporučuje se zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše
apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup
do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný
pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace. V případech, kdy
je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá
vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v
případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. Jinak cestovní kancelář poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté
služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech stanovených
v právních předpisech či v případech výslovně sjednaných s cestovní
kanceláří ANCORA od smlouvy odstoupit.
7.7 Cestovní kancelář ANCORA nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si
zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. Za
předmět reklamace se taktéž nepovažují škody a majetkové újmy
vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění
pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z
rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře ANCORA není v těchto případech dána ze zákona.
Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý
na činnosti a postupu cestovní kanceláře ANCORA (vis major) nebo k
okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela
nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří ANCORA zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu
nebo slevu z ceny těchto služeb.
7.8 Náhrada škody, týkající se letecké dopravy, je omezena v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké
přepravě se tak odpovědnost za škodu řídí Úmluvou o sjednocení
některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999
(tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002
ze dne 13. května 2002.
7.9 Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující
přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, zrušení
či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde
ke škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe
ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán
protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou
společností. Cestovní kancelář ANCORA neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s
poskytováním zájezdu nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo
být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.
8. Povinné smluvní pojištění
Cestovní kancelář ANCORA je povinna po celou dobu své činnosti
mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku cestovní kanceláře
(tato smlouva je uzavřena u Generali pojišťovny a.s, Bělehradská
132, Praha 2) na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění
v případech kdy cestovní kancelář ANCORA z důvodu svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do
České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou
částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční
pouze zčásti.
Cestovní kancelář ANCORA je povinna předat zákazníkovi současně
se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento
doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu. V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa
pobytu v zahraničí zpět do české republiky, pokud je tato doprava
součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy
z místa pobytu do České republiky vč. nezbytného ubytování a stravování do dobu odjezdu. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti
cestovní kanceláři přecházejí na pojišťovnu a to až do výše plnění,
které mu pojišťovna poskytla.
9. Cestovní pojištění
Pokud není v katalozích uvedeno jinak, v cenách zájezdů není zahrnuto komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, převoz, přeložení, repatriace, vyslání opatrovníka, ztráta dokladů, zprostředkování
finanční pomoci, připojištění smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu, připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci
třetí osoby, pojištění zavazadel a storna zájezdu). Cestovní kancelář
ANCORA nabízí za poplatek komplexní cestovní pojištění, jehož typ
a výše pojistného plnění jsou uvedeny v katalozích cestovní kanceláře ANCORA. Pojistná smlouva vzniká mezi cestujícím a pojišťovnou.
Cestovní kanceláři v případě pojistné události nepřísluší posuzovat
existenci, případně výši finančních nároků z pojistného vztahu. Znamená to, že případnou pojistnou událost řeší zákazník přímo s pojišťovnou. V případě zrušení zájezdu ze strany zákazníka není možné
částku uhrazenou za cestovní pojištění vrátit, neboť za počátek pojištění se považuje den sepsání smlouvy o zájezdu. Cestovní pojištění
je možné sjednat pouze při uzavírání smlouvy o zájezdu, není možné
je uzavřít dodatečně.
10. Další podmínky
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah
či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.
10.1 Servis a služby
Úroveň a rychlost služby poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě
obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a
určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a
milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních
podmínek a nemusí vždy odpovídat očekávaným standardům.
10.2 Hygiena
Kulturní hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž
se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí.
10.3 Ubytování
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období
před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost,
že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech
příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v ubytovacím
zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly
v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních
hotelích mohou být pokoje jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost
a poloha pokojů nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zaříze-

ní není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé deklarované
vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení,
které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou
pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář nemá na něj obvykle vliv.
Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi
malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj
s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda
nebo lehátko. Zahájením zájezdu se rozumí první úkon vyplývající
ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení u přepážky letecké společnosti. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoje
v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00
hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po 14.00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání
pokoje. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě
nočních letů i tehdy, je-li zákazník ubytován do 12.00 hodin následujícího dne. První a poslední den jsou určeny k přepravě a nejsou
určeny k vlastní dovolené. Délka pobytu na místě je přímo závislá na
počtu uhrazených nocí. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou
přináší stavební činnost, na kterou nemá cestovní kancelář ANCORA
vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsíce
a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den nebo je
stavební činnost po delší přestávce obnovena. V těchto případech
nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti.
Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i
večerní zábava, bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost
mezi jednotlivými místnostmi.
10.4 Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno
v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládaná centrálně a její
zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí
hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně
nebo pouze v hlavní sezóně.
10.5 Stravování a nápoje
V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní
zvyky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se
většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra.
Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávané formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu
a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj,
džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to
vše opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie
může být nabídka omezena pouze na některé z uvedených položek.
Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu. Nápoje nikdy nejsou zahrnuty v ceně, není-li
uvedeno jinak - např. v hotelech s programem all inclusive. Rozsah,
sortiment, místa a doba čerpání programu all inclusive jsou určovány
vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu ve
Vašem hotelu. U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a
ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá obvykle ze základního nádobí. Není možno vždy očekávat plně vybavenou
kuchyňku. Pokojový minibar není součástí all inclusive. Bývá naplněn
na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či
potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. U každého zájezdu je
uveden počet uhrazených noclehů. Počtu noclehů odpovídá i nárok
na stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem
či pozdní jednoduchou večeří. Stravování začíná a končí společně
s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve
po 14 hodině a poslední nejpozději v 12.00 hodin. Upozorňujeme na
skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce (pokoji),
musí vždy čerpat shodný systém stravování.
10.6 Pláže
Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodu
klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Režim
plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků na hotelové pláži nikde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, že část hostů
tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje o vzdálenosti od
ubytovacího zařízení jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační
a vzdálenost na pláž je měřena od nejbližšího místa areálu ubytovacího zařízení k okraji pláže. Je nutno vzít na vědomí, že vzhledem
k rozsáhlosti některých ubytovacích komplexů může být vzdálenost
jednotlivých pokojů (apartmánů, bungalovů) od pláže rozdílná. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy, často
hlučnému obyvatelstvu.
10.7 Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít
v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván a tato skutečnost
závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Ne všechny hotely
mají bazén s čistícím/filtračním zařízením a proto musí být při vyšších
teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že
může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu. Předpokládá se,
že část klientely tráví čas na pláži nebo při jiných aktivitách.
10.8 Voda a elektrické napětí
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření.
Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelích se solárním topením teče občas
vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným
(krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou.
S tím pak souvisí i výpadek klimatizace. Elektrické napětí a zásuvky
ne vždy odpovídají české normě.
10.9 Hmyz
K jižním zemím patří i všude přítomný hmyz. Přes intenzivní snahy
hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji
volně ležet potraviny.
10.10 Víza a pasy
Držitelé cestovních dokladů jiných státu jsou povinni si zajistit sami
potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví
nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení nese zákazník. Většina států vyžaduje, aby
cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země.
11. Zpracování osobních údajů
11.1 Podpisem smlouvy o zájezdu nebo podpisem objednávky zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění cestovní
kancelář ANCORA zpracovávala a shromažďovala jeho osobní údaje
poskytnuté ji za účelem zajištění zájezdu a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního ruchu
poskytovaných cestovní kanceláří ANCORA. Za tímto účelem budou
data zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu.
Po uplynutí této lhůty je povinna cestovní kancelář tyto údaje zákazníka zlikvidovat. Poskytnutá osobní data zákazníka budou zpracovávána cestovní kanceláří ANCORA automatizovaně i manuálně a
v elektronické i tištěné formě.
11.2 Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze
zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna
smlouva o zájezdu.
11.3 Zákazník má právo na opravu osobních údajů a na informace
o osobních údajích, které cestovní kancelář ANCORA zpracovává,
a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o ochraně
osobních údajů.
11.4 Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je cestovní kancelář
povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména
právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
11.5 Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat
kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma odmítnout
souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé
jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním
sdělení cestovní kanceláře dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb.
v platném znění.
11.6 V případě, že zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu i ve prospěch
třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů a pokud uděluje za tyto třetí osoby souhlas
ke zpracování osobních údajů prohlašuje, že je k poskytnutí takového souhlasu zmocněn.
12. Závěrečná ustanovení
12.1 Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2013
s tím, že ruší platnost všech Všeobecných podmínek předchozích.
Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu potvrzuje, že jsou mu Všeobecné podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.
12.2 Je-li nebo stane-li se kterékoliv ustanovení smlouvy o zájezdu,
těchto Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří
součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoliv ustanovení
smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek,
které tvoří součást smlouvy o zájezdu.
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