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Klient je povinen se při provedení rezervace seznámit s Všeobecnými prodejními 
podmínkami, které regulují veškeré vztahy mezi námi - pořádající cestovní kanceláří 
a Vámi - našimi klienty. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí závazné objednávky 
a jsou k dispozici na všech prodejních místech. Pokud není uvedeno jinak, ceny jsou 
kalkulovány za ubytovací jednotku a týden (sobota - sobota). Ceny zahrnují DPH. Při 
kalkulaci byl použit kurzovní lístek ČNB z 17.10. 2019. 
Po zaplacení pobytu a nejpozději 14 dní před odjezdem klient obdrží voucher potvrzu-
jící termín a rozsah objednaných a řádně zaplacených služeb. Zároveň obdrží podrobné 
cestovní instrukce včetně popisu či mapy příjezdu, v případě cest do zahraničí vč. cen 
pohonných hmot, dálničních poplatků, popř. trajektů. O klidný průběh Vaší dovolené 
a pomoc při nenadálých událostech v zahraničí se o Vás postarají naši smluvní italští 
partneři v destinacích, ve kterých se nalézají námi nabízené objekty. Pro případ řešení 
nečekaných problémů při Vaší cestě do místa pobytu je každou sobotu až do 19:00 
hod. k dispozici asistenční servis CK B&K Tour (telefonní číslo obdržíte v cestovních 
instrukcích). 
Veškeré nabízené kapacity jsme osobně zhlédli, můžeme se tedy zaručit za absolutní 
korektnost popisů jednotlivých objektů. Pro maximální orientaci při výběru vhodného 
ubytování právě pro „Vaši dovolenou“ jsme doplnili podrobné informace. 
Všechny nabízené objekty jsou vybaveny dle vkusu majitele a především se zřetelem 
na rekreační účel objektu. Nábytek je zpravidla účelný, ale vždycky praktický a vyho-
vující rekreačním potřebám pobytu. Ložnice mohou být menší a lůžka mohou být umís-
těna i za sebou. Upozorňujeme, že přistýlka v některých případech nebývá standardní 
lůžko (může to být např. pohovka v obytné místnosti, či rozkládací křeslo). Kuchyně 
a kuch. kouty jsou vybaveny lednicí, vařičem nebo sporákem a nádobím (hrnce, příbo-
ry, talíře, skleničky apod. pro max. kapacitu objektu) k rekreačnímu vaření a stolování. 
Pokud není uvedeno jinak, náleží vždy k apartmánu jedno parkovací místo, další mís-
ta jsou na vyžádání či za poplatek. V některých objektech cena nezahrnuje závěreč-
ný úklid nebo spotřebu energií, hosté provádějí závěrečný úklid sami nebo je toto 
zpoplatněno povinným poplatkem na místě. Pokud nebude úklid proveden dostateč-
ně a nebude řádně uklizen kuchyňský kout, je možné, že bude stržena určitá suma 
za úklid z kauce. Věnujte prosím pozornost těmto informacím (podrobnosti naleznete 
v příslušných cen. tabulkách nebo nájezdových pokynech) a vezměte si s sebou dosta-
tečnou finanční rezervu. 
V Itálii mají města právo kdykoliv zavést tzv. místní poplatek (pobytovou taxu - platba 
na místě). Je-li tento poplatek zaveden, je jeho výše uvedena v cenových tabulkách. Bě-
hem roku se ale mohou tyto poplatky změnit. Tuto skutečnost nemůže naše CK ovlivnit, 
vždy záleží na místních podmínkách. Informace o pobytových taxách slouží tedy jako 
orientační. Přesné informace budou uvedeny v nájezdových pokynech před odjezdem. 
Doporučujeme nepít místní kohoutkovou vodu, ale pouze vodu balenou. Psi, kočky 
a fretky musí být označeni tetováním nebo mikročipem a musí mít platné očkování 
proti vzteklině. Potvrzení nesmí být starší 20 dnů. Dále potřebují platný cestovní pas 
(vystavují veterinární lékaři). Psi na veřejnosti musí být na vodítku.

SYSTEMATIKA KATALOGU

Název objektu  ................................................................................. Villaggio SOLMARE

Umístění objektu  ..................................................................................... Rosolina Mare

Počet lůžek  ................................................................................................. Objekt: 4 os.

Kód objektu  ........................................................................................................... 22907

- standard vyhovující potřebám
 rekreačního pobytu

- kvalitní

- velmi kvalitní

1)  .........................................  * možnost koupání

2)  ..........................................  * nejbližší obchod

3)  .....................................  * nejbližší restaurace

4)  ...........................  v objektu k dispozici bazén

5)  ..................................  domácí zvíře povoleno

6)  ..............................................  k dispozici WiFi

7)  ...................................... možnost klimatizace

NÁŠ DOJEM

* vzdálenost v kilometrech 

(pokud není vzdálenost uvedena, 

je udané vybavení součástí objektu)

0,9 0,3 0,3 

1 2 3 4 5 6 7

DOPRAVA AUTEM
Pobyty a zájezdy v tomto katalogu jsou určeny pro klienty s vlastní dopravou. Podrobnou trasu (vč. 
aktuálních cen dálničních poplatků, mýtného, pohonných hmot apod.) do Vašeho letoviska od nás 
obdržíte e-mailem nebo poštou ihned poté, co doplatíte Vaši dovolenou (nejpozději 14 dní před Va-
ším odjezdem). Dovolujeme si Vás upozornit, že k cestě potřebujete platný řidičský průkaz a doklad 
o pojištění vozidla (zelená karta).

DOPRAVA AUTOBUSEM
K většině našich ubytovacích kapacit Vám nabízíme v termínech 29.5. - 19.9. možnost zajištění autobusové 
dopravy. Využíváme služeb prověřených přepravců, přeprava má charakter pravidelné autobusové linky 
(tzn. bez hostesek či autobusových delegátů, místenky se nevystavují na konkrétní sedadla - lze však 
přihlédnout k přáním či zdravotním problémům klientů). Vzhledem k nízké ceně jsou obsazována všechna 
místa v autobuse (vč. poslední řady sedadel). Každý cestující (i malé děti) musí mít své sedadlo. CK si 
vyhrazuje právo vyloučit z přepravy osoby podnapilé či vulgárně se chovající vůči ostatním osobám a to 
bez nároku na jakoukoli náhradu. V ceně za osobu je zahrnuta i přeprava 1 příručního zavazadla do 5 kg 
a 1 zavazadla o hmotnosti 15-20 kg (v zavazadlovém prostoru). Domácí zvířata není možné přepravovat. 
CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, případně i změnu trasy a svozů i v den odjezdu v důsled-
ku kontinuálního prodeje do posledního dne. Z uvedených nástupních míst může CK organizovat svozy 
i ve spolupráci s jinou CK a mezi příjezdem k místu přesedání a odjezdem autobusu může vzniknout 
i větší časová prodleva. Jako svozové dopravní prostředky jsou vedle autobusů využívány i mikrobusy, 
osobní automobily. Pokud je na trase menší počet osob než 6, má CK právo na změnu nástupního místa 
na co nejbližší nástupní místo na trase autobusu (bez nároku na náhradu jízdného). CK si vyhrazuje právo 
nahradit svoz proplacením jízdného pravidelné hromadné dopravy (autobusové linky, vlak). CK si vyhrazuje 
právo ve výjimečných případech svoz zcela zrušit (zrušení svozu nemůže být uznáno jako důvod ke zrušení 
celého zájezdu). CK si vyhrazuje právo na možnost přestupu klientů z autobusu do osobního automobilu 
či mikrobusu v cílové zemi pobytu (přestup se uskuteční v cílové zemi pobytu a následně budou klienti 
rozvezeni do jednotlivých letovisek). Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí trasa vždy vést 
nejkratším směrem k hraničnímu přechodu. CK nenese odpovědnost za případné zpoždění a za následky 
z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo skutečností, kterou CK nemohla ovlivnit ani jí zabránit. 

Lokalita
BENÁTSKÁ 

RIVIÉRA
EMILIA 

ROMAGNA
PALMOVÁ 
RIVIÉRA

GARGANO

Letovisko

Bibione, Caorle, 
Cavallino, Lignano,

Eraclea Mare, 
Lido di Jesolo, 
Rosolina Mare, 

Porto Santa Margherita

Lido Adriano

Alba Adriatica, 
Martinsicuro, 

San Benedetto, 
Silvi Marina, 

Tortoreto Lido, 
Villarosa

Peschici, 
Vieste

Zpáteční 
jízdenka 
pro 1 os.

2 090 Kč 2 290 Kč 2 690 Kč 2 890 Kč

SVOZOVÁ A NÁSTUPNÍ MÍSTA

zdarma Brno, Mikulov, Praha

250 Kč Beroun, České Budějovice, Dobříš, Chomutov, Písek, Vyškov

400 Kč
Hradec Králové, Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Ústí nad Labem, 
Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Poděbrady, Prostějov, Teplice, Turnov

Další nástupní místa lze zajistit po domluvě s CK.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Našim klientům vycházíme maximálně vstříc při platbě vybraného pobytu či zá-
jezdu jinou formou než přímou úhradou. 

POUKÁZKY A ŠEKY
a) SODEXO PASS – Holiday Pass, Flexi Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass
b) EDENRED CZ – Edenred Holiday, Edenred Multi a Edenred Compliments
c) UP ČESKÁ REPUBLIKA – Šek dovolená, Unišek, Unišek +, Unišek+FKSP, Cadhoc

Poukázky mohou být uplatněny až do celkové výše ceny pobytu (při zakoupení přímo v CK 
B&K Tour). Platbu poukázkami lze kombinovat se slevami uvedenými v katalogu do max. výše 
5 % (max. 400 Kč pro pobyty v ČR a na Slovensku). Poukázky musí být uplatněny v jejich plné 
hodnotě. V případě storna pobytu nebude ve výši uplatněných poukázek vrácena hotovost, 
klient si však může objednat jiný pobyt či zájezd do doby platnosti poukázky.

BENEFITNÍ PROGRAMY
Vaši dovolenou můžete rovněž uhradit formou benefi tních programů BENEFITY a. s., BENEFIT 
PLUS, ePass, eVoucher, Flexi Pass CARD, Edenred Benefi ty Café, Gallery Beta nebo Gusto Kar-
ta. Platí pro pobyty a zájezdy zakoupené přímo v CK B&K Tour. Platbu benefi tními programy 
lze kombinovat s jinými slevami uvedenými v katalogu do max. výše 5 % (max. 400 Kč pro 
pobyty v ČR a na Slovensku).

FONDY FKSP
Zajistíme pro Vás fakturaci na zaměstnavatele a tím i proplacení dovolené z fondu FKSP. 
Příspěvky z fondů FKSP lze kombinovat se slevami uvedenými v katalogu bez omezení.

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP

POUKÁZKY NA DOVOLENOU, 
BENEFIT PROGRAMY, FKSP



Condominio TIZIANO cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem se nachází v klidné uli-
ci, blízko centra Bibione Spiaggia. Každý apartmán je 
vybaven klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované 
parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21250
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuch. 
a jídelní kout, ložnice s manželským a samostatným lůž-
kem, koupelna s WC, balkon. 

80 m
OD PLÁŽE

0,08 0,15 0,15
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Rezidence EUROSTAR cena od 17 892 Kč *
Moderní rezidence v Bibione Spiaggia s bazénem pro 
dospělé a děti se nachází pouhých 50 metrů od pláže, 
na klidném místě a zároveň asi 150 metrů od centra Via 
Costellazioni s obchody a nejrůznějšími komerčními akti-
vitami. Apartmány jsou moderně zařízené a nabízejí veš-
keré pohodlí. Kuchyň je vybavena myčkou nádobí, mikro-
vlnnou troubou, kávovarem, velkou lednicí s mrazákem, 
v každém pokoji je také samostatný klimatizační systém, 
LCD televize se satelitním příjmem, připojení Wi-Fi zdar-
ma v apartmánech a ve společných prostorách. Rezidence 
nabízí vyhrazená krytá parkovací místa v přízemí a v ga-
ráži v suterénu. V celé rezidenci je klientům k dispozici vý-
tah. V přízemí je pro hosty k dispozici prádelna s pračkou, 
žehlička a žehlicí prkno (za poplatek). Možnost pobytu 
domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 5 os. č. 21232
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 7 os. č. 21229
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Bibione je překrásné městečko na pobřeží Jaderského moře v severovýchodní Itálii, jímž protéká 
říčka Tagliamento, podle které se nazývá i tento překrásný region - „San Michele al Tagliamen-

to“. Pro turisty je Bibione rozděleno do 4 částí - Pineda, Lido del Sole, Spiaggia a Lido dei Pini. 
Nejrušnější a hlavní částí je Spiaggia, kde se také nachází lázeňský komplex Bibione Thermae. Lido 
dei Pini, Lido del Sole a Bibione Pineda patří ke klidnějším částem; jsou tak vhodné především pro 
ty z Vás, kteří si chtějí užít ničím nerušenou dovolenou - ani zde však nebudete ochuzeni o typickou 
atmosféru letoviska. 8 km dlouhá písečná pláž je v létě zaplněna řadami slunečníků a lehátek. Pří-
stup do moře je velice pozvolný, pláž je tak maximálně vhodná pro rodiny s malými dětmi. Za svoji 
čistotu byla pláž již několikrát oceněna Modrou vlajkou. Ve východní části Bibione najdete psí pláž 
PLUTO, která je přizpůsobena pobytu s domácími mazlíčky dle směrnic ENPA.
Tipy pro volný čas: V oblasti mezi Bibione a Caorle, od říčky Tagliamente až po bažinatou oblast 
Valgrande a Vallesina a lagunu u Caorle, naleznete soustavu cyklistických stezek o délce 58 km. 
Zajisté si nenecháte ujít některý z poznávacích výletů přímo do Benátek, ať již zvolíte cestu po moři 
či po souši, čeká Vás nepřekonatelný zážitek. Nezapomenutelný je i výlet Aquleia - Trieste - Mira-
mare, zde poznáte krásu římské kultury i pozdější vývoj křesťanství. Jen pár kilometrů od Bibione 
se nachází letovisko Lignano, kde naleznete různé atrakce jako je například aquapark AquaSplash 
nebo zábavní park Gulliverlandia.

BIBIONE

Rezidence LUXOR cena od 11 214 Kč *
Velmi pěkná rezidence je umístěna na okraji Bibione 
Spiaggia přímo u pláže a současně v těsné blízkosti cent-
ra a nákupní zóny. Rezidence má výtah, bazén a bazének 
pro děti. Apartmány jsou vybaveny TV+SAT, klimatizací, 
Wi-Fi, mikrovlnnou troubou, kávovarem a trezorem. 
V přízemí za recepcí se nachází prádelna (placená služ-
ba). V prvním patře se nachází krytá odpočinková zóna 
s pokojíčky a dětskými hrami. 
Objekt: studio 2 os. č. 21202
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: studio 3 os. č. 21281
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkl. pohovkou pro 1 os. a manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 21203
Obytná místnost s kuch. koutem a rozkl. lůžkem pro 2 os., 
ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21282
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna se sprchou a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21204
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůž-
ky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,03 0,1 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Rezidence CAVALLINO cena od 9 198 Kč *
Renovovaný apartmánový dům s pěkně zařízenými 
apartmány leží v klidné části Bibione Lido Dei Pini. V blíz-
kosti se nachází sportovní centrum Beverly Hill s bazénem, 
vířivkou, tenisovými kurty, trampolínou a hřištěm na ma-
lou kopanou. V domě je k dispozici výtah. Apartmány mají 
TV-SAT, klimatizaci Wi-Fi a mikrovlnnou troubu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Par-
kování pro 1 auto na apartmán v podzemní garáži.
Objekt: studio 3 os.  č. 21236
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a roz-
kládací pohovkou pro 1 os., kuchyňský kout vybavený 
lednicí a sporákem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon. 
Objekt: 6 os.  č. 21237
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem vybaveným lednicí a sporákem, 
ložnice s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Kou-
pelna se sprchou a WC. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21238
Obytná místnost s rozkl. gaučem pro 2 os. a kuchyň. 
koutem vybaveným lednicí a sporákem, ložnice s man-
žel. lůžkem, ložnice s rozkl. gaučem pro 2 osoby nebo 
patrovým lůžkem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Condominio SOLARIUM cena od 12 411 Kč *
Apartmánový dům s centrální polohou v Bibione Spia-
ggia pouhých 100 metrů od pláže. Apartmány jsou vy-
baveny TV, velkou ledničkou s mrazicím boxem a klima-
tizací. Možnost pobytu domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21201
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,9 0,3 0,3

Villa SAN MARCO  cena od 14 679 Kč *
Malá vilka kousek od centra Bibione v části Lido dei Pini, 
pouhých 500 metrů od pláže, s vlastní zahrádkou. Hosté 
mají k dispozici TV, pračku, mikrovlnnou troubu, klimati-
zaci a parkovací místo. Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem za poplatek 40 EUR/pobyt. Ubytování pouze neděle 
- neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 6 os č. 21214
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,5 0,2 0,2

Villaggio DIANA cena od 13 293 Kč *
Malé villlaggio při pláži v oblasti Lido del Sole. Hostům je 
k dispozici SAT+TV a vyhrazené partkovací stání. Apartmá-
ny v přízemí mají vyhrazenou zahrádku, apartmány v prv-
ním patře balkon. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21284
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon nebo zahrádka.

0,1 0,15 0,15

Rezidence STELLA cena od 10 080 Kč *
Rezidence Stella se nachází v Bibione Lido del Sole, cca 
150 m od hezké písečné pláže. Apartmány jsou pěkně 
vybaveny a disponují mikrovlnnou troubou, klimatizací 
a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Klientům je k dispozici nekryté parkoviště.
Objekt: 6 os.  č. 21220
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce s palandou, koupelna s WC, balkon.

0,15 0,3 0,3

Condominio FERARI cena od 17 640 Kč *
Velmi pěkné a prostorné apartmány s bazénem v Bibio- 
ne Spiaggia jsou vzdálené od moře 250 m. Hostům je 
k dispozici TV, velká lednice s mrazicím boxem, klima-
tizace a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 7 os. č. 21218
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se samost. a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,25 0,25

Villaggio DELFINO cena od 11 214 Kč *
Řadové vilky leží v klidné části Bibione - Lido del Sole 
obklopené parkem s borovým porostem. Apartmány jsou 
vybaveny TV-SAT, klimatizací, mikrovlnnou troubou a mají 
balkon nebo terasu. Možnost pobytu domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os.  č. 21210
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuch. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem a samost. lůžkem, 
koupelna se sprch. koutem a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21211
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem, ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou 
a WC, balkon nebo terasa. 

0,35 0,2 0,2

Rezidence LA FENICE cena od 11 718 Kč *
Pěkná rezidence s bazénem pro dospělé a děti v cent-
rální poloze Bibione dei Pini pouhých 400 metru od plá-
že. Apartmány jsou vybaveny klimatizací, TV, ledničkou 
s mrazicím boxem a trezorem. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 7 os.  č. 21283
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.0,4 0,3 0,3

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 45, 46 a 47.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA
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Condominio TIZIANO cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem se nachází v klidné uli-
ci, blízko centra Bibione Spiaggia. Každý apartmán je 
vybaven klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované 
parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21250
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuch. 
a jídelní kout, ložnice s manželským a samostatným lůž-
kem, koupelna s WC, balkon. 

80 m
OD PLÁŽE

0,08 0,15 0,15

44

Rezidence EUROSTAR cena od 17 892 Kč *
Moderní rezidence v Bibione Spiaggia s bazénem pro 
dospělé a děti se nachází pouhých 50 metrů od pláže, 
na klidném místě a zároveň asi 150 metrů od centra Via 
Costellazioni s obchody a nejrůznějšími komerčními akti-
vitami. Apartmány jsou moderně zařízené a nabízejí veš-
keré pohodlí. Kuchyň je vybavena myčkou nádobí, mikro-
vlnnou troubou, kávovarem, velkou lednicí s mrazákem, 
v každém pokoji je také samostatný klimatizační systém, 
LCD televize se satelitním příjmem, připojení Wi-Fi zdar-
ma v apartmánech a ve společných prostorách. Rezidence 
nabízí vyhrazená krytá parkovací místa v přízemí a v ga-
ráži v suterénu. V celé rezidenci je klientům k dispozici vý-
tah. V přízemí je pro hosty k dispozici prádelna s pračkou, 
žehlička a žehlicí prkno (za poplatek). Možnost pobytu 
domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 5 os. č. 21232
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 7 os. č. 21229
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Bibione je překrásné městečko na pobřeží Jaderského moře v severovýchodní Itálii, jímž protéká 
říčka Tagliamento, podle které se nazývá i tento překrásný region - „San Michele al Tagliamen-

to“. Pro turisty je Bibione rozděleno do 4 částí - Pineda, Lido del Sole, Spiaggia a Lido dei Pini. 
Nejrušnější a hlavní částí je Spiaggia, kde se také nachází lázeňský komplex Bibione Thermae. Lido 
dei Pini, Lido del Sole a Bibione Pineda patří ke klidnějším částem; jsou tak vhodné především pro 
ty z Vás, kteří si chtějí užít ničím nerušenou dovolenou - ani zde však nebudete ochuzeni o typickou 
atmosféru letoviska. 8 km dlouhá písečná pláž je v létě zaplněna řadami slunečníků a lehátek. Pří-
stup do moře je velice pozvolný, pláž je tak maximálně vhodná pro rodiny s malými dětmi. Za svoji 
čistotu byla pláž již několikrát oceněna Modrou vlajkou. Ve východní části Bibione najdete psí pláž 
PLUTO, která je přizpůsobena pobytu s domácími mazlíčky dle směrnic ENPA.
Tipy pro volný čas: V oblasti mezi Bibione a Caorle, od říčky Tagliamente až po bažinatou oblast 
Valgrande a Vallesina a lagunu u Caorle, naleznete soustavu cyklistických stezek o délce 58 km. 
Zajisté si nenecháte ujít některý z poznávacích výletů přímo do Benátek, ať již zvolíte cestu po moři 
či po souši, čeká Vás nepřekonatelný zážitek. Nezapomenutelný je i výlet Aquleia - Trieste - Mira-
mare, zde poznáte krásu římské kultury i pozdější vývoj křesťanství. Jen pár kilometrů od Bibione 
se nachází letovisko Lignano, kde naleznete různé atrakce jako je například aquapark AquaSplash 
nebo zábavní park Gulliverlandia.

BIBIONE

Rezidence LUXOR cena od 11 214 Kč *
Velmi pěkná rezidence je umístěna na okraji Bibione 
Spiaggia přímo u pláže a současně v těsné blízkosti cent-
ra a nákupní zóny. Rezidence má výtah, bazén a bazének 
pro děti. Apartmány jsou vybaveny TV+SAT, klimatizací, 
Wi-Fi, mikrovlnnou troubou, kávovarem a trezorem. 
V přízemí za recepcí se nachází prádelna (placená služ-
ba). V prvním patře se nachází krytá odpočinková zóna 
s pokojíčky a dětskými hrami. 
Objekt: studio 2 os. č. 21202
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: studio 3 os. č. 21281
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkl. pohovkou pro 1 os. a manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os. č. 21203
Obytná místnost s kuch. koutem a rozkl. lůžkem pro 2 os., 
ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21282
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 1 os. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna se sprchou a WC. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21204
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem 
pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůž-
ky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,03 0,1 0,05

30 m
OD PLÁŽE

Rezidence CAVALLINO cena od 9 198 Kč *
Renovovaný apartmánový dům s pěkně zařízenými 
apartmány leží v klidné části Bibione Lido Dei Pini. V blíz-
kosti se nachází sportovní centrum Beverly Hill s bazénem, 
vířivkou, tenisovými kurty, trampolínou a hřištěm na ma-
lou kopanou. V domě je k dispozici výtah. Apartmány mají 
TV-SAT, klimatizaci Wi-Fi a mikrovlnnou troubu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Par-
kování pro 1 auto na apartmán v podzemní garáži.
Objekt: studio 3 os.  č. 21236
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a roz-
kládací pohovkou pro 1 os., kuchyňský kout vybavený 
lednicí a sporákem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon. 
Objekt: 6 os.  č. 21237
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem vybaveným lednicí a sporákem, 
ložnice s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Kou-
pelna se sprchou a WC. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21238
Obytná místnost s rozkl. gaučem pro 2 os. a kuchyň. 
koutem vybaveným lednicí a sporákem, ložnice s man-
žel. lůžkem, ložnice s rozkl. gaučem pro 2 osoby nebo 
patrovým lůžkem. Koupelna se sprchou a WC. Balkon.

0,1 0,1 0,1

100 m
OD PLÁŽE

Condominio SOLARIUM cena od 12 411 Kč *
Apartmánový dům s centrální polohou v Bibione Spia-
ggia pouhých 100 metrů od pláže. Apartmány jsou vy-
baveny TV, velkou ledničkou s mrazicím boxem a klima-
tizací. Možnost pobytu domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21201
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,9 0,3 0,3

Villa SAN MARCO  cena od 14 679 Kč *
Malá vilka kousek od centra Bibione v části Lido dei Pini, 
pouhých 500 metrů od pláže, s vlastní zahrádkou. Hosté 
mají k dispozici TV, pračku, mikrovlnnou troubu, klimati-
zaci a parkovací místo. Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem za poplatek 40 EUR/pobyt. Ubytování pouze neděle 
- neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 6 os č. 21214
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Předzahrádka s posezením.

0,5 0,2 0,2

Villaggio DIANA cena od 13 293 Kč *
Malé villlaggio při pláži v oblasti Lido del Sole. Hostům je 
k dispozici SAT+TV a vyhrazené partkovací stání. Apartmá-
ny v přízemí mají vyhrazenou zahrádku, apartmány v prv-
ním patře balkon. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21284
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. 
lůžkem a samost. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon nebo zahrádka.

0,1 0,15 0,15

Rezidence STELLA cena od 10 080 Kč *
Rezidence Stella se nachází v Bibione Lido del Sole, cca 
150 m od hezké písečné pláže. Apartmány jsou pěkně 
vybaveny a disponují mikrovlnnou troubou, klimatizací 
a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Klientům je k dispozici nekryté parkoviště.
Objekt: 6 os.  č. 21220
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce s palandou, koupelna s WC, balkon.

0,15 0,3 0,3

Condominio FERARI cena od 17 640 Kč *
Velmi pěkné a prostorné apartmány s bazénem v Bibio- 
ne Spiaggia jsou vzdálené od moře 250 m. Hostům je 
k dispozici TV, velká lednice s mrazicím boxem, klima-
tizace a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 7 os. č. 21218
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se samost. a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,25 0,25

Villaggio DELFINO cena od 11 214 Kč *
Řadové vilky leží v klidné části Bibione - Lido del Sole 
obklopené parkem s borovým porostem. Apartmány jsou 
vybaveny TV-SAT, klimatizací, mikrovlnnou troubou a mají 
balkon nebo terasu. Možnost pobytu domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os.  č. 21210
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuch. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem a samost. lůžkem, 
koupelna se sprch. koutem a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21211
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem, ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou 
a WC, balkon nebo terasa. 

0,35 0,2 0,2

Rezidence LA FENICE cena od 11 718 Kč *
Pěkná rezidence s bazénem pro dospělé a děti v cent-
rální poloze Bibione dei Pini pouhých 400 metru od plá-
že. Apartmány jsou vybaveny klimatizací, TV, ledničkou 
s mrazicím boxem a trezorem. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 7 os.  č. 21283
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.0,4 0,3 0,3

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 45, 46 a 47.
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Villa CLAUDIA cena od 14 427 Kč *
Villa se nachází v zelené a klidné oblasti Lido del Sole a svým hostům nabízí prostornou společnou zahradu, bazén 
pro dospělé a děti a vyhrazené parkovací místo. Pláž a veškerá občanská vybavenost jsou v docházkové vzdálenosti 
pěšky. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 8 os. č. 21259
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, rozkl. pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s patrovým a 2 samost. lůžky. Samostatné WC. Koupelna s WC a sprch. koutem. Předzahrádka s posezením.

Villa LINDA cena od 13 293 Kč *
Dvoupodlažní vila v Bibione Lido del Sole, s vlastní 
zahradou a zahradním grilem. Nachází se 400 metrů 
od písečné pláže. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Kryté parkovací místo na po-
zemku. Ubytování pouze neděle - neděle, bez možnosti 
autobusové dopravy.
Objekt: 7 os. č. 21268
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídel-
ním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. 
Samostatné WC. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Předzahrádka s posezením.

0,4 0,3 0,3

Condominio CORSO cena od 7 560 Kč *
Budova stojí na klidném místě v blízkosti náměstí Piaz-
zale Zenith v části Lido dei Pini. Apartmány a studia 
jsou vybaveny klimatizací, televizí a trezorem. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: studio 4 os. č. 21266
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 2x 
rozkládací pohovka pro celkem 4 os. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os. č. 21291
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 21267
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,03 0,3 0,3

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100 - 500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

BIBIONE

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 46 a 47.

Villaggio TIVOLI cena od 10 521 Kč *
Komfortně zařízené řadové vilky se nacházejí v části 
Bibione Spiaggia zhruba 350 m od lázeňské promenády, 
500 m od pláže a 250 m od centra. Hosté mají k dispozici 
2 bazény, tenisové kurty, soukromé parkovací místo, malý 
pozemek s grilem a dětské hřiště. Některé apartmány 
jsou typu mezonet. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 21219
Obytná místnost se 2 rozkl. lůžky (každé pro 2 osoby) 
a kuchyň. koutem vybaveným sporákem, lednicí a mik-
rovlnnou troubou, koupelna se sprchou a WC, terasa.
Objekt: 5 os. č. 21206
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem (nebo palandou), koupelna se sprchou a WC. 
Objekt: 6 os. č. 21207
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon. 
Objekt: 7 os. č. 21280
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se samost. a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,5 0,25 0,25

Condominio TINTORETTO  cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem situovaný v klidné čás-
ti Bibione Spiaggia, pouhých 50 m od krásné písečné 
pláže. Ideální ubytování pro všechny, kteří tráví dovole-
nou převážně lenošením u moře. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Pro každý 
apartmán je rezervované 1 parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21217
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce s patrovým lůžkem, koupelna s WC, balkon.

0,05 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence DE LA MARIUTE cena od 12 411 Kč *
Velmi pěkná rezidence s bazénem se nachází pouhých 
100 m od pláže v části Bibione Spiaggia. V pěkně vyba-
vených apartmánech je k dispozici TV, trezor, klimatizace, 
lednice s mrazákem. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Zastřešené parkovací místo.
Objekt: 5 os.  č. 21260
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. 
a s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem 
a rozkládacím křeslem pro 1 os., koupelna s WC, balkon.

0,1 0,4 0,4

Villaggio ORCHIDEA cena od 12 852 Kč *
Malé villaggio umístěné 350 m od pláže v Bibione Lido 
del Sole. Hezky zařízené apartmány jsou v přízemí nebo 
patře. Apartmány v přízemí mají předzahrádku apartmá-
ny v patře balkon. Všechny apartmány mají vlastní 
gril. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 21216
Obytná místnost s rozkl.pohovkou pro 2 os. a s kuchyň-
ským koutem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice se 2 sa-
most. lůžky, koupelna s WC, předzahrádka nebo balkon.

0,35 0,2 0,15

Condominio SKORPIOS cena od 10 080 Kč *
Apartmánový dům s výtahem přímo u pláže v klidné části 
Bibione Lido dei Pini. Apartmány a studia jsou vybaveny 
TV, mikrovlnnou troubou a některé studia mají výhled 
na moře. Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 3 os.  č. 21225
Obytná místnost s kuchyňským koutem, rozkládacím 
lůžkem pro 2 os. a rozkládacím lůžkem pro 1 os., kou-
pelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 21226
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkl. lůžkem pro 
2 os., ložnice s manž. lůžkem, ložnice se 2 lůžky, koupelna 
se sprchou a WC, balkon. 

0,03 0,1 0,1

30 m
OD PLÁŽE

Villa FRIULI cena od 9 198 Kč *
Apartmánový dům s pěknou zahradou se nachází 
na klidném místě Bibione Lido del Sole, pouze 150 m 
od pláže. V apartmánech je k dispozici TV+SAT, klimatiza-
ce, trezor a balkon. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 21222
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jídelní 
kout, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna se sprchou a WC. 

0,15 0,3 0,3

Villa LUNA cena od 8 694 Kč *
Malá vila bez výtahu situovaná v Bibione Spiaggia, 
nedaleko centra města a 350 metrů od pláže. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 21262
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,35 0,4 0,35

Rezidence VALBELLA cena od 7 119 Kč *
Velký turistický komplex několika budov v klidné oblas-
ti, asi 1 000 metrů od pláže. Hostům je k dispozici cca 
12 bazénů pro dospělé i děti, dětské hřiště s pískoviš-
těm, hřiště na fotbálek, na plážový volejbal a tenisové 
kurty. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. Ubytování pouze 
neděle - neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: studio 4 os. č. 21270
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, 
manželským lůžkem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 5 os. č. 21290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon.
Objekt: 5 os. č. 21272
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.

1 0,3 0,3

0,6 0,45 0,45

Condominio JOLLY cena od 9 639 Kč *
Velmi pěkně a moderně zařízené apartmány v části  
Bibione del Sole, které jsou vzdáleny cca. 100 m od pí-
sečné pláže. Hostům je v apartmánu k dispozici klima-
tizace a parkovací místo. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: 5 os. č. 21208
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským a samost. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21209
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,2 0,2

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Condominio ACQUARIUS cena od 10 521 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný a moderně zařízený apartmán se nachází 300 metrů od pláže v Bibione Spiaggia. Hostům 
je k dispozici mikrovlnná trouba, BTV a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
pobyt. Kryté parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21299
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Soukromá zahrada s posezením.

0,3 0,2 0,2

Villa ACCADEMIA cena od 12 411 Kč *
Villa se nachází pouhých 250 metrů od pláže v Lido del 
Sole. Hosté mají k dispozici pěknou terasu s posezením, 
mikrovlnnou troubu, TV a bazén. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 6 os. č. 21261
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,15 0,15

46

Rezidence ACQUAVERDE cena od 11 718 Kč *
Moderní rezidence s bazénem se nachází pouhých 
100 metrů od pláže Bibione Spiaggia. Apartmány jsou 
vybaveny televizí, klimatizací, velkými terasami s pose-
zením. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 5 os. č. 21277
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21278
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,15 0,15

Rezidence LE ALTANE cena od 19 278 Kč *
Nedávno postavená rezidence v Bibione Lido del Sole, 
s bazénem pro děti a dospělé, se nachází v klidné  
oblasti a je ponořena do původních piniových lesí-
ků této oblasti. Za rezidencí se nachází dětské hřiště 
s minigolfem, trampolíny, tenisová a fotbalová hřiště. 
Hostům je k dispozici pračka, mikrovlnná trouba a kli-
matizace. Parkovací místa se nachází v podzemní gará-
ži, kde také začíná výtah. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Apartmány mohou 
být mezonetového typu.
Objekt: 6 os. č. 21287
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením. 

0,3 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 45 a 47.

BIBIONE

Rezidence SPORTING cena od 9 198 Kč *
Komplex budov s výtahem v klidné zalesněné části 
letoviska Bibione Lido del Sole s bazénem, bazénem 
pro děti, dětským hřištěm a stolním tenisem. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo na apartmán.
Objekt: 4 os.  č. 21242
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21243
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 os. a kuchyň. kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovou postelí 
nebo 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,4 0,2 0,2

Condominio CORMORAN cena od 9 198 Kč *
Moderně zařízená rezidence v klidnější části Bibione Lido 
del Sole pouhých 50 m od pláže. Apartmány jsou vybave-
ny TV-SAT, klimatizací, Wi-Fi a trezorem. Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervo-
vané parkovací místo.
Objekt: 4 os.  č. 21212
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21213
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os. ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,05 0,1 0,05

50 m
OD PLÁŽE

Condominio ATOLLO cena od 8 000 Kč *
Komplex třípatrových budov s výtahem, ležící v klidné 
části na samém konci Lido dei Pini. K dispozici je spo-
lečná zahrada a rezervované parkovací místo. Apartmán 
je řešený jako mezonet. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: studio 4 os.  č. 21248
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., pa-
landou pro 2 osoby a s kuchyňským koutem, koupelna 
s WC, soukromá zahrádka.
Objekt: 4 os.  č. 21247
Přízemi: obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., 
kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon. 1. patro: 
ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Villaggio MICHELANGELO cena od 10 773 Kč *
Pěkný komplex řadových domků s bazénem pro dospělé 
i děti se nachází v části Bibione Spiaggia. Rekreačně 
vybavené apartmány s TV a klimatizací, jsou umístěny 
v rozlehlé zahradě nedaleko centra i pláže. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 21279
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 21233
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, 
balkon, společná zahrada. 

0,6 0,1 0,4

Rezidence RANIERI  cena od 7 560 Kč *
Rezidence s výtahem je situována v klidné části Lido del 
Sole v těsné blízkosti pláže. V jednoduše vybavených 
apartmánech a studiích je k dispozici TV-SAT, mikrovlnná 
trouba, trezor, klimatizace, Wi-Fi a v koupelně vysoušeč 
vlasů a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Zastřešené parkovací místo.
Objekt: studio 3 os. č. 21285
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manželské lůžko a rozkl. křeslo pro 1 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 21286
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manžel. lůžko a rozkl. pohovka pro 2 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 21234
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a s kuchyň. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21235
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence VIVALDI  cena od 16 506 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný apartmánový dům se na-
chází přímo u pláže Lido del Sole. Apartmány jsou mo-
derně zařízeny a nabízejí veškerý komfort. Kuchyňský 
kout je vybaven myčkou nádobí, indukční varnou des-
kou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a velkou lednicí 
s mrazákem. Apartmány mají mimoto klimatizaci, LCD 
televizi se satelitním příjmem italských a zahraničních 
programů, bezpečnostní dveře, bezplatné Wi-Fi připoje-
ní, pračku a sítě proti komárům v každém okně.
Objekt: 6 os. č. 21257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,3 0,3

Rezidence MARINA PICCOLA cena od 7 560 Kč *
Rezidence vzdálená pouhých 100 metrů od pláže v Lido 
dei Pini. Apartmány a studia jsou jednoduše, ale nově 
vybavené. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, TV 
a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 21273
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,3 0,3

Condominio NAUTILUS cena od 11 214 Kč *
Moderní čtyřpatrová budova situovaná v centru leto-
viska Bibione Spiaggia, pouze 100m od krásné písečné 
pláže a pár kroků od náměstí Piazza Fontana. Hostům 
jsou k dispozici vkusně vybavené apartmány s TV+SAT, 
klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21252
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a sa-
mostatným lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21253
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, terasa.

0,1 0,15 0,1

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

20 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE



Condominio ACQUARIUS cena od 10 521 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný a moderně zařízený apartmán se nachází 300 metrů od pláže v Bibione Spiaggia. Hostům 
je k dispozici mikrovlnná trouba, BTV a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
pobyt. Kryté parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21299
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Soukromá zahrada s posezením.

0,3 0,2 0,2

Villa ACCADEMIA cena od 12 411 Kč *
Villa se nachází pouhých 250 metrů od pláže v Lido del 
Sole. Hosté mají k dispozici pěknou terasu s posezením, 
mikrovlnnou troubu, TV a bazén. Možnost pobytu s do-
mácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Vyhrazené 
parkovací stání.
Objekt: 6 os. č. 21261
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,25 0,15 0,15

46

Rezidence ACQUAVERDE cena od 11 718 Kč *
Moderní rezidence s bazénem se nachází pouhých 
100 metrů od pláže Bibione Spiaggia. Apartmány jsou 
vybaveny televizí, klimatizací, velkými terasami s pose-
zením. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Vyhrazené parkovací stání.
Objekt: 5 os. č. 21277
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21278
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,15 0,15

Rezidence LE ALTANE cena od 19 278 Kč *
Nedávno postavená rezidence v Bibione Lido del Sole, 
s bazénem pro děti a dospělé, se nachází v klidné  
oblasti a je ponořena do původních piniových lesí-
ků této oblasti. Za rezidencí se nachází dětské hřiště 
s minigolfem, trampolíny, tenisová a fotbalová hřiště. 
Hostům je k dispozici pračka, mikrovlnná trouba a kli-
matizace. Parkovací místa se nachází v podzemní gará-
ži, kde také začíná výtah. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Apartmány mohou 
být mezonetového typu.
Objekt: 6 os. č. 21287
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. 2x ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením. 

0,3 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 45 a 47.

BIBIONE

Rezidence SPORTING cena od 9 198 Kč *
Komplex budov s výtahem v klidné zalesněné části 
letoviska Bibione Lido del Sole s bazénem, bazénem 
pro děti, dětským hřištěm a stolním tenisem. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo na apartmán.
Objekt: 4 os.  č. 21242
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21243
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 os. a kuchyň. kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovou postelí 
nebo 2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,4 0,2 0,2

Condominio CORMORAN cena od 9 198 Kč *
Moderně zařízená rezidence v klidnější části Bibione Lido 
del Sole pouhých 50 m od pláže. Apartmány jsou vybave-
ny TV-SAT, klimatizací, Wi-Fi a trezorem. Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervo-
vané parkovací místo.
Objekt: 4 os.  č. 21212
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21213
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůž-
kem pro 2 os. ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,05 0,1 0,05

50 m
OD PLÁŽE

Condominio ATOLLO cena od 8 000 Kč *
Komplex třípatrových budov s výtahem, ležící v klidné 
části na samém konci Lido dei Pini. K dispozici je spo-
lečná zahrada a rezervované parkovací místo. Apartmán 
je řešený jako mezonet. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt.
Objekt: studio 4 os.  č. 21248
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., pa-
landou pro 2 osoby a s kuchyňským koutem, koupelna 
s WC, soukromá zahrádka.
Objekt: 4 os.  č. 21247
Přízemi: obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., 
kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon. 1. patro: 
ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Villaggio MICHELANGELO cena od 10 773 Kč *
Pěkný komplex řadových domků s bazénem pro dospělé 
i děti se nachází v části Bibione Spiaggia. Rekreačně 
vybavené apartmány s TV a klimatizací, jsou umístěny 
v rozlehlé zahradě nedaleko centra i pláže. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 21279
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Balkon s posezením.
Objekt: 6 os.  č. 21233
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, 
balkon, společná zahrada. 

0,6 0,1 0,4

Rezidence RANIERI  cena od 7 560 Kč *
Rezidence s výtahem je situována v klidné části Lido del 
Sole v těsné blízkosti pláže. V jednoduše vybavených 
apartmánech a studiích je k dispozici TV-SAT, mikrovlnná 
trouba, trezor, klimatizace, Wi-Fi a v koupelně vysoušeč 
vlasů a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Zastřešené parkovací místo.
Objekt: studio 3 os. č. 21285
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manželské lůžko a rozkl. křeslo pro 1 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: studio 4 os. č. 21286
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, manžel. lůžko a rozkl. pohovka pro 2 os. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 4 os.  č. 21234
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a s kuchyň. 
koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 5 os. č. 21235
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence VIVALDI  cena od 16 506 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný apartmánový dům se na-
chází přímo u pláže Lido del Sole. Apartmány jsou mo-
derně zařízeny a nabízejí veškerý komfort. Kuchyňský 
kout je vybaven myčkou nádobí, indukční varnou des-
kou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a velkou lednicí 
s mrazákem. Apartmány mají mimoto klimatizaci, LCD 
televizi se satelitním příjmem italských a zahraničních 
programů, bezpečnostní dveře, bezplatné Wi-Fi připoje-
ní, pračku a sítě proti komárům v každém okně.
Objekt: 6 os. č. 21257
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,02 0,3 0,3

Rezidence MARINA PICCOLA cena od 7 560 Kč *
Rezidence vzdálená pouhých 100 metrů od pláže v Lido 
dei Pini. Apartmány a studia jsou jednoduše, ale nově 
vybavené. Hostům je k dispozici mikrovlnná trouba, TV 
a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 2 os. č. 21273
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21274
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,3 0,3

Condominio NAUTILUS cena od 11 214 Kč *
Moderní čtyřpatrová budova situovaná v centru leto-
viska Bibione Spiaggia, pouze 100m od krásné písečné 
pláže a pár kroků od náměstí Piazza Fontana. Hostům 
jsou k dispozici vkusně vybavené apartmány s TV+SAT, 
klimatizací a Wi-Fi. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21252
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a sa-
mostatným lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21253
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, terasa.

0,1 0,15 0,1

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

20 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Condominio ISOLA CLARA cena od 7 560 Kč *
Apartmánový dům s výtahem je vzdálený 100 metrů 
od pláže v Bibione Spiaggia. Hostům je k dispozici TV 
a klimatizace. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 21288
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním 
koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a 2 samost. lůžka. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21298
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,2 0,2
Rezidence MALTA cena od 10 521 Kč *
Apartmánový dům se nachází v centrální lokalitě jen 
50 metrů od pláže Lido dei Pini. Apartmány jsou vyba-
veny BTV a klimatizací. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21292
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,05 0,2 0,2

Condominio IL FARO cena od 11 907 Kč *
Moderně zařízený apartmán, v budově s výtahem, 
se nachází v centrální poloze Bibione asi 350 metrů 
od pláže Lido dei Pini. Hostům je k dispozici mikrovlnná 
trouba, myčka, pračka, elektrické rolety, vytápění pod-
lah, Wi-Fi a klimatizace. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 21289
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon s posezením.

0,35 0,2 0,2
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Villaggio ACERI cena od 9 639 Kč *
Velmi pěkný komplex apartmánů (21221) a vilek 
(21215) se nachází na okraji Bibione Spiaggia. Hostům 
je k dispozici bazén s bazénem pro děti a udržovaná 
zahrada. Každý apartmán má klimatizaci, TV a trezor. 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 21221
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprcho-
vým koutem. Balkon nebo předzahrádka s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21215
Přízemí: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice se 
2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
I. patro: Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

0,9 0,4 0,4

Condominio TONIN  cena od 8 000 Kč *
Apartmánový dům se nachází 100 m od pláže Bibione 
Spiaggia a v centru města. Apartmány jsou rekreačně za-
řízené a mají TV a klimatizaci. Možnost pobytu s domá-
cím zvířetem za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 21296
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídel-
ním koutem, 2x rozkládací pohovkou celkem pro 4 os. 
Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 5 os. č. 21239
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním koutem, 
rozkl. pohovka pro 1 os. Ložnice s manžel. a patrovým lůž-
kem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon s posezením.
Objekt: 6 os. č. 21240
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,1 0,1 0,1

Villaggio OLIMPIA cena od 11 718 Kč *
Villaggio leží v oploceném parku plném zeleně a nachází 
se cca 900 m od hezké písečné pláže Bibione Spiaggia. 
Jednotlivé vilky disponují soukromou zahradou s krbem. 
Hostům jsou k dispozici 2 bazény pro dospělé (jeden je 
olympijský) i bazén pro děti, hřiště na basketbal a vo-
lejbal, tenisové kurty (za poplatek na místě). Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. 
Rezervované parkovací místo. Ubytování pouze neděle - 
neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 6 os. č. 21230
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,9 0,4 0,4

Condominio BRISTOL  cena od 7 560 Kč *
Budova se nachází v centrální části Bibione Spiaggia 
za náměstím Piazza Fontana, 50 m od pláže. Apartmány 
jsou vybaveny klimatizací. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u ob-
jektu.
Objekt: studio 2 os. č. 21256
Velká obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. 

0,05 0,3 0,3

Villa HEIDE cena od 14 679 Kč *
Malá vilka v centrální poloze Bibione je vzdálena pou-
hých 50 metrů od pláže. Hostům je k dispozici SAT+TV, 
velká lednice s mrazicím boxem, trezor, mikrovlnná 
trouba klimatizace a soukromá zahrada k užívání. Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
pobyt. Parkování u objektu. Ubytování pouze neděle - 
neděle, bez možnosti autobusové dopravy.
Objekt: 4 os. č. 21269
Obytná místnost s vybaveným kuchyň. a jídelním kou-
tem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůž-
ky. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa s posezením.

0,05 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis do 5.6. 
a od 5.9.2020, klimatizaci, Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uve-
dena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 7 EUR/os.), plážový servis v období 6.6.-4.9.2020, závěrečný úklid klienti prove-
dou sami nebo za poplatek 35-70 EUR (dle velikosti apartmánu). Fakultativní příplatky: přistýlka 15 EUR/den, 
dětská postýlka 21 EUR/týden, domácí zvíře 40 EUR/týden. Kauce: 100 EUR, 100-500 EUR skupina mladých lidí 
a pobyt s domácím mazlíčkem. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojiště-
ní naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Další apartmány z letoviska Bibione naleznete na straně 44, 45 a 46.

BIBIONE

Condominio TIEPOLO cena od 11 214 Kč *
Apartmánový dům s výtahem se nachází v centru Bibione Spiaggia jen 50 m od pláže. Apartmány mají prostornou te-
rasu se zahradním nábytkem, TV+SAT, klimatizaci a mikrovlnnou troubu. V domě lze využít připojení k Wi-Fi. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 21223
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem a samostat. 
lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os. č. 21224
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,05 0,1 0,05

50 m
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100 m
OD PLÁŽE

50 m
OD PLÁŽE

50 m
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100 m
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Villa MARA cena od 13 986 Kč *
Pěkný apartmánový dům s výtahem umístěný v centru 
Bibione Spiaggia pouhých 150 m od pláže. Apartmány 
jsou komfortně zařízeny mají TV-SAT, klimatizaci, mikro-
vlnnou troubu a myčku. Možnost pobytu s domácím zvíře-
tem za popl. 40 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 21205
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložni-
ce se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon.

0,15 0,1 0,1
Rezidence ALEMAGNA  cena od 10 521 Kč *
Komplex budov s bazénem pro dospělé a děti a spo-
lečnou zahradou, která se nachází 400 metrů od pláže 
v Lido del Sole. Apatmány jsou vybaveny klimatizací, 
trezorem a zahradou. Možnost pobytu s domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/pobyt. Kryté parkovací místo 
na apartmán.
Objekt: 6 os.  č. 21258
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem a sa-
mostatným lůžkem, koupelna s WC, balkon nebo terasa.

0,4 0,3 0,3

Villaggio LIA  cena od 10 773 Kč *
Villaggio s bazénem pro dospělé a děti v centrální poloze pouhých 800 metrů od pláže Bibione Spiaggia. Apartmá-
ny jsou vybaveny TV, ledničkou s mrazicím boxem, pračkou a klimatizací. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č.21115
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s posezením.

0,8 0,3 0,3
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Rezidence LE BRICOLE cena od 14 931 Kč *
Moderní rezidence s bazénem je složena z 52 apartmánů a je situovaná cca 250 m od krásné pláže s pozvolným 
vstupem. Apartmány v přízemí disponují malou zahrádkou, apartmány v patře mají balkon. Hostům je k dispozici 
Wi-Fi (za poplatek 5 EUR/den, limit na surfování 15-20 GB) a klimatizace (za poplatek 35 EUR/týden). 
Objekt: 4+2 os. č. 23003
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,25 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, Wi-Fi. Cena neza-
hrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí 
mít vlastní), plážový servis 65 EUR/týden, závěrečný úklid 50 EUR. Fakultativní příplatky: zvíře 35 EUR/týden. 
Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění nalez-
nete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou 
u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Menší klidné letovisko Porto Garibaldi s turistickými lákadly jako jsou kavárny, cukrárny, pizze-
rie a restaurace s rybími specialitami je ideální pro rodinnou dovolenou a to nejen díky dobré 

dostupnosti z České republiky, ale i díky plážím z jemného písku. Zajímavostí tohoto kraje a naším 
tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi Porto Garibaldi a Lido Estenzi, přes který se můžete 
přepravit taxi-loďkou. V blízkosti je pak korzo s módními obchůdky a bohatým nočním životem. 
Ve městě naleznete i tenisové kurty a diskotékové kluby. 
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naleziště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

PORTO GARIBALDI

Rezidence DORIA I cena od 10 332 Kč *
Moderně vybavená rezidence se nachází pouhých 150 m od pláže. Nákupní třída Carducci Boulevard je vzdálena 500 m. 
Apartmány jsou nově zařízeny a vybaveny mikrovlnnou troubou, lednicí a plynovým sporákem. Hostům je k dispozici 
společná zahrada s grilem. Možnost parkování u objektu zdarma. Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem (za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20318
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 20321
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky nebo palandou, koupelna s WC, terasa.

Lido Estensi je klasické italské letní středisko s tradičním rybářským přístavem. Naláká Vás zejmé-
na na své krásné písečné pláže, ale i na proslulé centrum nočního života, zábavy a nákupů - ulici 

Carducci Boulevard. Zajímavostí tohoto kraje a naším tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi 
Lido Estenzi a Porto Garibaldi, přes který se můžete přepravit taxi-loďkou.
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naležiště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

0,15 0,2 0,2

Rezidence DORIA II cena od 10 332 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům situovaný za promenádou přímo u moře. Apartmány jsou moderně a nově 
vybaveny. Přímo před objektem se nachází dětský park. Možnost parkování v okolí objektu zdarma. Hostům je k dis-
pozici společná zahrada s grilem a zahradním nábytkem.Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
(za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20314
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, 
balkon nebo zahrada.
Objekt: 6 os.  č. 20316
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s rozkládací lůžkem pro 2 os. nebo palandou, koupelna s WC, balkon nebo zahrada.

0,03 0,3 0,3

PŘÍMO
NA PLÁŽI

LIDO ESTENSI

Rezidence BELVEDERE cena od 6 552 Kč *
Moderní šestipatrová rezidence leží v blízkosti pláže 
i centra letoviska. Pokud Vás omrzí moře, můžete využít 
bazén, který je součástí rezidenčního areálu. Přímo u re-
zidence je malý dětský zábavní park. V přízemí areálu je 
možnost připojení k Wi-Fi. Parkování u objektu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem (po domluvě zdarma).
Objekt: 6 os. č. 21001
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, lož-
nice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchovým 
koutem a s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít 
vlastní nebo za poplatek 15 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid 45 EUR (ku-
chyňský kout uklízejí klienti sami v opačném případě bude požadován extra poplatek). Fakultativní příplatky: 
přistýlka nebo postýlka 40 EUR/týden. Kauce: 70 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

50 m
OD PLÁŽE

Moderní přímořské letovisko se širokými písčitými plážemi a pozvolným vstupem do moře je 
velmi oblíbené mezi mladými lidmi pro svoji správnou míru odpočinku a zábavy. V tomto 

středisku, které patří k nejmodernějším v okolí historického města Ravenny (13 km), najdete řadu 
obchodů, restaurace, kavárny, diskotéky, sportovní zařízení, tenisové hřiště, bazény, můžete si za-
hrát plážový volejbal či malý fotbal a pro milovníky in-line bruslení jsou zde i vyhrazené dráhy. 
Zcela určitě si nenechte ujít návštěvu vyhlášeného trhu, kde můžete nakoupit nejen italské ovoce, 
zeleninu a jiné dobroty, ale i milé dárečky a suvenýry pro Vaše blízké.
Tipy pro volný čas: Vydejte se do největšího italského zábavního centra Mirabilandia, které se 
nachází v okrajové části Ravenny. Je to park se 43 atrakcemi, živými představeními, 17 bary a re-
stauracemi a 12 obchody se suvenýry. Navštívit můžete i tematický park „Itálie v miniatuře“, kde 
na Vás čeká 272 nejvýznamnějších italských památek v miniaturách. Pro děti je zábava zaručena 
i v místním malém vodním parku Auai Auai s tobogány. Monumentální Ravenna nebo plavba podél 
pobřeží končící v přístavu Cesenatico s návštěvou akvária a terária. Za návštěvu stojí i jeskyně Fra-
sassi nedaleko města Genga asi 60 km od Ancony či ministát San Marino, který je vzdálen 60 km.

LIDO ADRIANO 

Cavallino je menší letovisko přímo navazující na Lido di Jesolo. Na rozdíl od něj nabízí ale 
klidnější atmosféru. Na jižním cípu poloostrova najdete mys Punta Sabbioni, který je ideálním 

výchozím bodem k návštěvě blízkých Benátek, ostrovů Murano, Burano a dalších atraktivních míst 
benátské laguny. Poloostrov Cavallino je velkým přírodním parkem, protkaným bezpočtem říček 
a kanálů, je praktickým příkladem citlivého přístupu k přírodě, kde vedle turistického zázemí je 
zachován prostor pro jedinečnou flóru a faunu.
Tipy pro volný čas: Necelých 5 km od letoviska se nachází přístav Punta Sabbioni, ze kterého 
je jen kousek do Benátek. Navštívit lze také ostrovy Murana a Burano. Aquapark v Lido di Jesolo 
(10 km). Caorle (40 km). 

CAVALLINO

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Villag-
gio Lido. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.) a ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.), závě-
rečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 50 EUR). Fakultativní příplatky: klimatizace 35 EUR/týden, 
Wi-Fi 5 EUR/den (limit na surfování 15-20 GB). Kauce: 200 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.

Villaggio LIDO cena od 16 000 Kč *
Villaggio situované na malebném slunném pobřeží Cavallina je složeno z několika řadových vilek a bungalovů. 
Uprostřed komplexu se nachází bazén s lehátky. Privátní jemně písčitá pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 
450 m od villaggia. Hosté mají k dispozici plážový servis (v ceně) a Wi-Fi v okolí bazénu (v apartmánech není). 
Objekt: studio 2+2 os.  č. 23014
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 4+2 os. č. 23002
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4+1 os. č. 23001
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,45 0,2 0,2
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Rezidence LE BRICOLE cena od 14 931 Kč *
Moderní rezidence s bazénem je složena z 52 apartmánů a je situovaná cca 250 m od krásné pláže s pozvolným 
vstupem. Apartmány v přízemí disponují malou zahrádkou, apartmány v patře mají balkon. Hostům je k dispozici 
Wi-Fi (za poplatek 5 EUR/den, limit na surfování 15-20 GB) a klimatizace (za poplatek 35 EUR/týden). 
Objekt: 4+2 os. č. 23003
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,25 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, Wi-Fi. Cena neza-
hrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí 
mít vlastní), plážový servis 65 EUR/týden, závěrečný úklid 50 EUR. Fakultativní příplatky: zvíře 35 EUR/týden. 
Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění nalez-
nete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou 
u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Menší klidné letovisko Porto Garibaldi s turistickými lákadly jako jsou kavárny, cukrárny, pizze-
rie a restaurace s rybími specialitami je ideální pro rodinnou dovolenou a to nejen díky dobré 

dostupnosti z České republiky, ale i díky plážím z jemného písku. Zajímavostí tohoto kraje a naším 
tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi Porto Garibaldi a Lido Estenzi, přes který se můžete 
přepravit taxi-loďkou. V blízkosti je pak korzo s módními obchůdky a bohatým nočním životem. 
Ve městě naleznete i tenisové kurty a diskotékové kluby. 
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naleziště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

PORTO GARIBALDI

Rezidence DORIA I cena od 10 332 Kč *
Moderně vybavená rezidence se nachází pouhých 150 m od pláže. Nákupní třída Carducci Boulevard je vzdálena 500 m. 
Apartmány jsou nově zařízeny a vybaveny mikrovlnnou troubou, lednicí a plynovým sporákem. Hostům je k dispozici 
společná zahrada s grilem. Možnost parkování u objektu zdarma. Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem (za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20318
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, terasa.
Objekt: 6 os.  č. 20321
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky nebo palandou, koupelna s WC, terasa.

Lido Estensi je klasické italské letní středisko s tradičním rybářským přístavem. Naláká Vás zejmé-
na na své krásné písečné pláže, ale i na proslulé centrum nočního života, zábavy a nákupů - ulici 

Carducci Boulevard. Zajímavostí tohoto kraje a naším tipem na výlet je uměle vyhloubený kanál mezi 
Lido Estenzi a Porto Garibaldi, přes který se můžete přepravit taxi-loďkou.
Tipy pro volný čas: Vodní park Jo-Lido (3 km) s tobogány, bazény a jinými vodními radovánkami, 
animací, diskotékou, volejbalem a dalšími aktivitami, najdete tu i občerstvení, bar či místo pro po-
řádání pikniků a barbecue. Největší zábavní park v Itálii Mirabilandia (35 km) Vám nabízí množství 
atrakcí pro malé i velké, živá představení, bary a restaurace či obchody se suvenýry. Organizované 
výlety do delty řeky Pád, historicky významné městečko Comacchio ležící na laguně, kde se nachází 
naležiště z dob Etrusků (5 km), Ravenna (30 km), ministát San Marino (120 km), delfinárium a aqua-
park v Riccione (100 km), Itálie v miniatuře v Rimini (90 km) či Benátky (100 km).

0,15 0,2 0,2

Rezidence DORIA II cena od 10 332 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům situovaný za promenádou přímo u moře. Apartmány jsou moderně a nově 
vybaveny. Přímo před objektem se nachází dětský park. Možnost parkování v okolí objektu zdarma. Hostům je k dis-
pozici společná zahrada s grilem a zahradním nábytkem.Wi-Fi v ceně. Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
(za poplatek 35 EUR/pobyt). Zvýhodněná cena plážového servisu (65 EUR/týden).
Objekt: 4 os.  č. 20314
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna s WC, 
balkon nebo zahrada.
Objekt: 6 os.  č. 20316
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s rozkládací lůžkem pro 2 os. nebo palandou, koupelna s WC, balkon nebo zahrada.

0,03 0,3 0,3

PŘÍMO
NA PLÁŽI

LIDO ESTENSI

Rezidence BELVEDERE cena od 6 552 Kč *
Moderní šestipatrová rezidence leží v blízkosti pláže 
i centra letoviska. Pokud Vás omrzí moře, můžete využít 
bazén, který je součástí rezidenčního areálu. Přímo u re-
zidence je malý dětský zábavní park. V přízemí areálu je 
možnost připojení k Wi-Fi. Parkování u objektu. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem (po domluvě zdarma).
Objekt: 6 os. č. 21001
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, lož-
nice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchovým 
koutem a s WC, balkon.0,05 0,2 0,2

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít 
vlastní nebo za poplatek 15 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid 45 EUR (ku-
chyňský kout uklízejí klienti sami v opačném případě bude požadován extra poplatek). Fakultativní příplatky: 
přistýlka nebo postýlka 40 EUR/týden. Kauce: 70 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 

50 m
OD PLÁŽE

Moderní přímořské letovisko se širokými písčitými plážemi a pozvolným vstupem do moře je 
velmi oblíbené mezi mladými lidmi pro svoji správnou míru odpočinku a zábavy. V tomto 

středisku, které patří k nejmodernějším v okolí historického města Ravenny (13 km), najdete řadu 
obchodů, restaurace, kavárny, diskotéky, sportovní zařízení, tenisové hřiště, bazény, můžete si za-
hrát plážový volejbal či malý fotbal a pro milovníky in-line bruslení jsou zde i vyhrazené dráhy. 
Zcela určitě si nenechte ujít návštěvu vyhlášeného trhu, kde můžete nakoupit nejen italské ovoce, 
zeleninu a jiné dobroty, ale i milé dárečky a suvenýry pro Vaše blízké.
Tipy pro volný čas: Vydejte se do největšího italského zábavního centra Mirabilandia, které se 
nachází v okrajové části Ravenny. Je to park se 43 atrakcemi, živými představeními, 17 bary a re-
stauracemi a 12 obchody se suvenýry. Navštívit můžete i tematický park „Itálie v miniatuře“, kde 
na Vás čeká 272 nejvýznamnějších italských památek v miniaturách. Pro děti je zábava zaručena 
i v místním malém vodním parku Auai Auai s tobogány. Monumentální Ravenna nebo plavba podél 
pobřeží končící v přístavu Cesenatico s návštěvou akvária a terária. Za návštěvu stojí i jeskyně Fra-
sassi nedaleko města Genga asi 60 km od Ancony či ministát San Marino, který je vzdálen 60 km.

LIDO ADRIANO 

Cavallino je menší letovisko přímo navazující na Lido di Jesolo. Na rozdíl od něj nabízí ale 
klidnější atmosféru. Na jižním cípu poloostrova najdete mys Punta Sabbioni, který je ideálním 

výchozím bodem k návštěvě blízkých Benátek, ostrovů Murano, Burano a dalších atraktivních míst 
benátské laguny. Poloostrov Cavallino je velkým přírodním parkem, protkaným bezpočtem říček 
a kanálů, je praktickým příkladem citlivého přístupu k přírodě, kde vedle turistického zázemí je 
zachován prostor pro jedinečnou flóru a faunu.
Tipy pro volný čas: Necelých 5 km od letoviska se nachází přístav Punta Sabbioni, ze kterého 
je jen kousek do Benátek. Navštívit lze také ostrovy Murana a Burano. Aquapark v Lido di Jesolo 
(10 km). Caorle (40 km). 

CAVALLINO

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Villag-
gio Lido. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti 
musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.) a ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.), závě-
rečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 50 EUR). Fakultativní příplatky: klimatizace 35 EUR/týden, 
Wi-Fi 5 EUR/den (limit na surfování 15-20 GB). Kauce: 200 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění.

Villaggio LIDO cena od 16 000 Kč *
Villaggio situované na malebném slunném pobřeží Cavallina je složeno z několika řadových vilek a bungalovů. 
Uprostřed komplexu se nachází bazén s lehátky. Privátní jemně písčitá pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 
450 m od villaggia. Hosté mají k dispozici plážový servis (v ceně) a Wi-Fi v okolí bazénu (v apartmánech není). 
Objekt: studio 2+2 os.  č. 23014
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem, manželským lůžkem a rozkládací pohovkou 
pro 2 osoby. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 4+2 os. č. 23002
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4+1 os. č. 23001
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,45 0,2 0,2
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Rezidence LAURA  cena od 7 875 Kč *
Velmi pěkný apartmán vzdálený 300 m od písečné pláže. Hostům je k dispozici pračka, TV, ve všech oknech sítě proti 
komárům a klimatizace (do 10 kWh/den v ceně, nad 10 kWh/den poplatek 0,5 EUR/kWh). Parkování před objektem.
Objekt: 4 os. č. 20416
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizaci do 10kWh/
den vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), 
ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 
5 EUR/os.), plážový servis, závěrečný úklid klienti provedou sami nebo za poplatek 40-80 EUR dle velikosti apartmá-
nu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 30 EUR/týden (na vyžádání), klimatizace poplatky jsou uvedeny 
u jednotlivých popisků, domácí zvíře 30-40 EUR/týden. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší in-
formace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací 
ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Condominio BARBAZZA cena od 7 560 Kč *
Účelně a jednoduše zařízené apartmány s renovovaný-
mi kuchyněmi situované v domě v centru města, 250 m 
od písečné pláže. Apartmány jsou vybaveny TV, klima-
tizací (platba podle skutečné spotřeby 0,5 EUR/kW). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popla-
tek 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. 
Objekt: 5 os.  č. 20405
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a s ku-
chyň koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s palandou, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,05 0,05 Bungalov DANCALIA  cena od 14 112 Kč *
Útulný bungalov situovaný v piniovém lesíku necelých 
150 m od písečné pláže. Bungalov je vybaven TV, prač-
kou, klimatizací (do 10 kW/den v ceně, nad 10 kW zpo-
platněno 0,5 EUR/kW) a síťkami v oknech proti komárům. 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 20423
Obytná místnost s rozkl. pohovkou a kuchyňským kou-
tem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna s WC a sprchovým koutem, zahrada.

0,15 0,4 0,4

Rezidence SOTTO  cena od 13 419 Kč *
Moderní rezidence s bazény pro dospělé a pro děti v bez-
prostřední vzdálenosti od moře necelých 50 m. Apartmá-
ny jsou vybaveny TV a mikrovlnou troubou. Parkování 
v areálu.
Objekt: 6 os. č. 20420
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s pa-
landou, koupelna s WC a sprchovým koutem, terasa.

0,05 0,3 0,3

Bungalov BOSCOVERDE cena od 17 388 Kč *
Rekreačně zařízené bungalovy umístěné v borovicovém 
lese pouhých 80 m od hezké písečné pláže. Domky jsou 
situovány v klidné zóně vzdálené 500 m od centra. 
Objekty jsou vkusně a jednoduše zařízeny. Hostům je 
k dispozici patio s příjemným posezením. Klimatizace 
(za poplatek 5 EUR/den). Parkování na pozemku. Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
30 EUR/pobyt (pouze na vyžádání při rezervaci).
Objekt: 5 os.  č. 20502
Přízemí: Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 1 os. 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou 
a WC, patio se zahradním nábytkem, 2 parkovací místa.
Objekt: 5 os.  č. 20525
Přízemí: Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 1 os. a kuch. 
koutem, ložnice s manž. lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna se sprchou a WC, klimatizace (za popl. 
5 EUR/den), patio se zahr. nábytkem, 1 parkovací místo.

0,08 0,5 0,5

ERACLEA MARE

Rezidence CICLAMINI cena od 13 104 Kč *
Moderní rezidence s vkusně vybavenými apartmány situovaná 300 m od písečné pláže s pozvolným vstupem 
a 100 m od nejbližších obchodů. Hostům je k dispozici venkovní bazén, klimatizace (za poplatek 5 EUR/den) a velká 
terasa se zahradním nábytkem. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 20506
První patro. Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os., kuchyň. kout vybavený plyn. sporákem, el. troubou, 
lednicí, mrazákem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna (sprcha) s WC. Terasa se zahradním nábytkem.

0,3 0,1 0,1

Pro svůj klid a množství hájů a parků je toto přímořské letovisko nazývané „zelená perla Be-
nátska“. Eraclea Mare je ideálním místem pro rodinnou dovolenou, kde si můžete vychutnávat 

zvuk mořských vln a hrát si s dětmi na rozlehlé pláži. Klidné letovisko nabízí ve svém centru dosta-
tečné množství obchodů, restaurací a cukráren. Za návštěvu stojí tzv. Mort Lagoon - laguna, která 
se táhne mezi Eracleou Mare a ústím řeky Piave. Stále čistá voda je charakterizována mělkými 
a klidnými vodami s písčitým dnem. 
Tipy pro volný čas: Zelení borových hájů, skryta před přímými paprsky slunce, prochází stezka 
„Well-being path“, kde se milovníci pohybu mohou věnovat různým druhům sportu. Od června 
do září nabízí místní přístav kurzy plachtění pro dospělé i děti. Pro milovníky koní zde jezdecký 
klub nabízí kurzy a výlety na koních do přírody i k laguně. Vodní a zábavní park Aquafollie v Caorle 
(20 km) s tobogány a atrakcemi pro děti i dospělé, aquapark Aqualandia v Lido di Jesolo (20 km). 
Těm, kteří dávají přednost kultuře a historii, doporučujeme návštěvu světově proslulých Benátek 
a přístavního města Terstu.

80 m
OD PLÁŽE

Rezidence GINESTRA cena od 8 190 Kč *
Moderní dvoupatrová rezidence s venkovním bazénem 
a zahradou leží v klidné části letoviska nedaleko boro-
vicového lesa Pineta, je situovaná cca 350 m od hezké 
písečné pláže s pozvolným vstupem. Hostům je k dispo-
zici TV, klimatizace (do 10 kW/den v ceně, nad 10 kW zpo-
platněno 0,5 EUR/kW). Možnost pobytu s malým domá-
cím zvířetem za popl. 40 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os.  č. 20413
I. patro: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os., kuchyňským a jídelním koutem s BTV. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem, 
WC. Terasa. II. patro: ložnice se 2 samostatnými lůžky.

0,35 0,1 0,15

Casa MARGHERITA cena od 12 789 Kč *
Apartmány v nově zařízené řadové vile ležící na klidném 
místě 350 m od pláže. Apartmán je vybaven pračkou, TV 
a terasou se zahr. nábytkem a grilem. Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 30 EUR/pobyt. Parkování 
před objektem.
Objekt: 6 os. č. 20516
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyň. koutem. Ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s palandou, koupelna se sprchou a s WC.

0,35 0,1 0,15

Pláž v letovisku Eraclea Mare

50 m
OD PLÁŽE

Villa ALICE cena od 8 190 Kč *
Pěkná vilka s vkusně vybavenými apartmány situovaná 
přímo na turistické promenádě pár kroků od obchodů 
a restaurací, cca 350 m od písečné pláže. Apartmány 
disponují TV, aut. pračkou, Wi-Fi (v ceně), klimatizací 
(do 10 kW/den v ceně, nad 10 kW zpoplatněno 0,5 EUR/
kW) a prostornou terasou se zahradním nábytkem. Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/pobyt. Parkování u objektu. 
Objekt: 8 os.  č. 20408
I. patro. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os. a s kuchyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna se 
sprchou a WC, 2 balkony.

0,35 0,2 0,2

0,3 0,2 0,15

Condominio BERLINO cena od 9 513 Kč *
Budova s pěkným apartmánem a studiem vzdálená 
od centra města 10 metrů. V blízkosti ubytování je klien- 
tům k dispozici pekárna, zmrzlinový bar, různé obchody 
a restaurace. Po krátké procházce v borovém lese se 
ocitnete u moře (cca 250 m). Hostům možnost využívání 
klimatizace u studia 20538 (za poplatek 35 EUR/týden). 
Možnost pobyt s domácím zvířetem za poplatek 30 EUR/
pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: studio 4 os. č. 20538
Přízemí. Prostorná obytná místnost s kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovkou pro 2 os. a man-
želským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 20539
III. patro. Prostorná obytná místnost s kuchyňským kou-
tem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 
Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,25 0,08 0,2

NOVINKA

NOVINKA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Rezi-
dence Condor. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/
os.), plážový servis kromě Rezidence Condor, povinný poplatek za úklid 45-90 EUR, dle velikosti a typu apartmánu. 
Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, klimatizace 40 EUR/týden (nutno objednat při rezervaci), 
Wi-Fi 25 EUR/25 hodin na vyžádání, malé domácí zvíře 40 EUR/týden, velké domácí zvíře 60 EUR/týdeh. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence LEPANTO  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska Viale Le-
panto cca 250 m od krásné písečné pláže a cca 400 m 
od centra města a pěší promenády. Apartmány jsou 
vybaveny TV, lednicí s mrazákem, klimatizací (poplatek 
40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 5 os.  č. 23417
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,4 0,4

Rezidence GALLERIA cena od 6 867 Kč *
Moderní apartmánový dům situovaný pouhých 70 m 
od písečné pláže s pozvolným vstupem. Nově zařízené 
apartmány nabízí příjemné ubytování v blízkosti centra 
letoviska. Apartmány jsou vybaveny TV, mikrovlnnou 
troubou, klimatizací (poplatek 40 EUR, na vyžádání), 
Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno 
parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23410
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

PORTO SANTA MARGHERITA

Menší přímořské letovisko Porto Santa Margherita bylo zbudováno v 70. letech a dnes patří 
k největším přístavům jachet a plachetnic na severním Jadranu. Atraktivní přístavní městečko 

je jednou z nejmodernějších částí Caorle, od jehož historického centra je odděleno ústím říčky 
Livenza. Přes říčku je zajišťována pravidelná celodenní trajektová přeprava, do centra Caorle též 
zajíždí místní autobusová doprava, a to až do pozdních nočních hodin. Letovisko se pyšní zejmé-
na 18 km dlouhou písečnou pláží, která dosahuje místy šířky přes 100 m a je tvořena výhradně 
jemným pískem. Místní veřejné i soukromé pláže s pozvolným a bezpečným vstupem do moře 
tak nabízejí veškerý komfort, který ocení především rodiny s dětmi. Město je také známé díky své 
bohaté vegetaci a parkům plných zeleně.

Rezidence GARDEN  cena od 8 820 Kč *
Hezká rezidence situovaná v klidné části letoviska obklo-
pená zelení, cca 250 m od pláže. Hostům je k dispozici 
malá zahrada v areálu budovy, venkovní bazén pro do-
spělé a menší bazének pro děti. Apartmány jsou vkusně 
zařízeny a disponují TV, klimatizací (poplatek 40 EUR, 
na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžá-
dání), terasou s markýzou (na vyžádání). Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden 
a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Každý apartmán má 
jedno parkovací místo. 
Objekt: 6 os.  č. 23413
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence LA ZATTERA cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence situovaná v centrální části letoviska 
a 100 m od písečné pláže s pozvolným vstupem. Hostům 
je k dispozici výtah, oplocené parkoviště a venkovní ba-
zén. Apartmány jsou účelně a prakticky zařízeny. Dispo-
nují TV a terasou. K dispozici klimatizace (popl. 40 EUR/
týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, na vy-
žádání). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 23409
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice s manž. lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Rezidence CONDOR  cena od 8 820 Kč *
Apartmánová rezidence s výtahem situovaná v klidné 
části letoviska přímo u soukromé pláže. Díky své polo-
ze je vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou 
k dispozici pěkné a vkusně zařízené apartmány disponu-
jící BTV a terasou. Každý apartmán má jedno parkovací 
místo a plážový servis (slunečník a 2 lehátka v ceně). 
K dispozici klimatizace (poplatek 40 EUR/týden, na vy-
žádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden.
Objekt: 5 os.  č. 23414
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Výklenek s patrovým 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 23437
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s patrovým a sa-
mostatným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,02 0,5 0,5

PLÁŽOVÝ 
SERVIS 
V CENĚ

20 m
OD PLÁŽE

Rezidence PORTESIN  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází na rozhraní Corso Venezia a Via-
le Lepanto, cca 70 m od pláže blízko pěší promenády 
s bazénem pro dospělé i děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, lednicí s mrazákem, Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 4 os.  č.23415
Obytná místnost se 2 rozkl. pohovkami pro 4 os. kuchyň. 
a jídelní kout. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa.
Objekt: 5 os.  č. 23416
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. 
a jídelním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence AURORA  cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska 400 m od plá-
že a kousek od pěší promenády. V rezidenci jsou dva výta-
hy, bazén s bazénkem pro děti. K dispozici klimatizace (po-
platek 40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/tý-
den. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 4 os.  č. 23406
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,3 0,3

Rezidence GHIRLANDINA  cena od 3 906 Kč *
Apartmánový dům ležící v klidné části letoviska obklope-
ný zelení. Rezidence se nachází 250 m od pláže a 300 m 
od pěší zóny. Hostům je k dispozici tenisový kurt a ven-
kovní bazén s bazénem pro děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, trezorem, pračkou (na vyžádání), klimatizací (popl. 40 
EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 2 os.  č. 23403
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 23404
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. kou-
tem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem a sa-
most. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 23405
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, kuchyň. 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky nebo patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,3 0,3

Rezidence ACAPULCO cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence s prostorným bazénem a bazénkem 
pro děti je umístěna 450 m od pláže a kousek od pěší 
promenády. V domě jsou dva výtahy. Každý apartmán je 
vybaven TV a mikrovlnnou troubou. K dispozici klima-
tizace (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s ma-
lým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a vel-
kým zvířetem 60 EUR/týden. Vyhrazené parkovací místo 
(na vyžádání při rezervaci). 
Objekt: 4 os.  č. 23401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 6 os.  č. 23402
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským koutem a jídelním jídelním koutem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem nebo patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,45 0,2 0,2

Rezidence GOLETTA  cena od 6 867 Kč *
Moderně zařízená rezidence se nachází v centrální 
části letoviska Corso Pisa cca 350 m od písečné pláže. 
Apartmány jsou vybaveny TV, lednicí s mrazákem, kli-
matizací (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým 
domácím zvířetem za popl. 40 EUR/týden a velkým zvíře-
tem 60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23418
Obytná místnost s pohovkou, kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským a 1 samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,35 0,1 0,1
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, plážový servis u Rezi-
dence Condor. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/
os.), plážový servis kromě Rezidence Condor, povinný poplatek za úklid 45-90 EUR, dle velikosti a typu apartmánu. 
Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, klimatizace 40 EUR/týden (nutno objednat při rezervaci), 
Wi-Fi 25 EUR/25 hodin na vyžádání, malé domácí zvíře 40 EUR/týden, velké domácí zvíře 60 EUR/týdeh. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence LEPANTO  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska Viale Le-
panto cca 250 m od krásné písečné pláže a cca 400 m 
od centra města a pěší promenády. Apartmány jsou 
vybaveny TV, lednicí s mrazákem, klimatizací (poplatek 
40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 5 os.  č. 23417
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,4 0,4

Rezidence GALLERIA cena od 6 867 Kč *
Moderní apartmánový dům situovaný pouhých 70 m 
od písečné pláže s pozvolným vstupem. Nově zařízené 
apartmány nabízí příjemné ubytování v blízkosti centra 
letoviska. Apartmány jsou vybaveny TV, mikrovlnnou 
troubou, klimatizací (poplatek 40 EUR, na vyžádání), 
Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno 
parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23410
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

PORTO SANTA MARGHERITA

Menší přímořské letovisko Porto Santa Margherita bylo zbudováno v 70. letech a dnes patří 
k největším přístavům jachet a plachetnic na severním Jadranu. Atraktivní přístavní městečko 

je jednou z nejmodernějších částí Caorle, od jehož historického centra je odděleno ústím říčky 
Livenza. Přes říčku je zajišťována pravidelná celodenní trajektová přeprava, do centra Caorle též 
zajíždí místní autobusová doprava, a to až do pozdních nočních hodin. Letovisko se pyšní zejmé-
na 18 km dlouhou písečnou pláží, která dosahuje místy šířky přes 100 m a je tvořena výhradně 
jemným pískem. Místní veřejné i soukromé pláže s pozvolným a bezpečným vstupem do moře 
tak nabízejí veškerý komfort, který ocení především rodiny s dětmi. Město je také známé díky své 
bohaté vegetaci a parkům plných zeleně.

Rezidence GARDEN  cena od 8 820 Kč *
Hezká rezidence situovaná v klidné části letoviska obklo-
pená zelení, cca 250 m od pláže. Hostům je k dispozici 
malá zahrada v areálu budovy, venkovní bazén pro do-
spělé a menší bazének pro děti. Apartmány jsou vkusně 
zařízeny a disponují TV, klimatizací (poplatek 40 EUR, 
na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžá-
dání), terasou s markýzou (na vyžádání). Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden 
a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Každý apartmán má 
jedno parkovací místo. 
Objekt: 6 os.  č. 23413
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence LA ZATTERA cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence situovaná v centrální části letoviska 
a 100 m od písečné pláže s pozvolným vstupem. Hostům 
je k dispozici výtah, oplocené parkoviště a venkovní ba-
zén. Apartmány jsou účelně a prakticky zařízeny. Dispo-
nují TV a terasou. K dispozici klimatizace (popl. 40 EUR/
týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, na vy-
žádání). Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 23409
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuch. a jí-
delním koutem. Ložnice s manž. lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Terasa.

0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Rezidence CONDOR  cena od 8 820 Kč *
Apartmánová rezidence s výtahem situovaná v klidné 
části letoviska přímo u soukromé pláže. Díky své polo-
ze je vhodná zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou 
k dispozici pěkné a vkusně zařízené apartmány disponu-
jící BTV a terasou. Každý apartmán má jedno parkovací 
místo a plážový servis (slunečník a 2 lehátka v ceně). 
K dispozici klimatizace (poplatek 40 EUR/týden, na vy-
žádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden.
Objekt: 5 os.  č. 23414
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Výklenek s patrovým 
lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 23437
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s patrovým a sa-
mostatným lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,02 0,5 0,5

PLÁŽOVÝ 
SERVIS 
V CENĚ

20 m
OD PLÁŽE

Rezidence PORTESIN  cena od 4 914 Kč *
Rezidence se nachází na rozhraní Corso Venezia a Via-
le Lepanto, cca 70 m od pláže blízko pěší promenády 
s bazénem pro dospělé i děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, lednicí s mrazákem, Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 4 os.  č.23415
Obytná místnost se 2 rozkl. pohovkami pro 4 os. kuchyň. 
a jídelní kout. Koupelna s WC a sprch. koutem. Terasa.
Objekt: 5 os.  č. 23416
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. 
a jídelním koutem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,07 0,1 0,1

70 m
OD PLÁŽE

Rezidence AURORA  cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází v klidné části letoviska 400 m od plá-
že a kousek od pěší promenády. V rezidenci jsou dva výta-
hy, bazén s bazénkem pro děti. K dispozici klimatizace (po-
platek 40 EUR, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem 
za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/tý-
den. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 4 os.  č. 23406
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,4 0,3 0,3

Rezidence GHIRLANDINA  cena od 3 906 Kč *
Apartmánový dům ležící v klidné části letoviska obklope-
ný zelení. Rezidence se nachází 250 m od pláže a 300 m 
od pěší zóny. Hostům je k dispozici tenisový kurt a ven-
kovní bazén s bazénem pro děti. Apartmány jsou vybaveny 
TV, trezorem, pračkou (na vyžádání), klimatizací (popl. 40 
EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (poplatek 25 EUR/25 ho-
din, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím 
zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: studio 2 os.  č. 23403
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 5 os.  č. 23404
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. kou-
tem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem a sa-
most. lůžkem. Koupelna s WC a sprch. koutem. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 23405
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, kuchyň. 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Ložnice se 2 samostatnými lůžky nebo patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,25 0,3 0,3

Rezidence ACAPULCO cena od 6 237 Kč *
Pěkná rezidence s prostorným bazénem a bazénkem 
pro děti je umístěna 450 m od pláže a kousek od pěší 
promenády. V domě jsou dva výtahy. Každý apartmán je 
vybaven TV a mikrovlnnou troubou. K dispozici klima-
tizace (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s ma-
lým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a vel-
kým zvířetem 60 EUR/týden. Vyhrazené parkovací místo 
(na vyžádání při rezervaci). 
Objekt: 4 os.  č. 23401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňský a jídelní kout. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 6 os.  č. 23402
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským koutem a jídelním jídelním koutem. Ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem nebo patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,45 0,2 0,2

Rezidence GOLETTA  cena od 6 867 Kč *
Moderně zařízená rezidence se nachází v centrální 
části letoviska Corso Pisa cca 350 m od písečné pláže. 
Apartmány jsou vybaveny TV, lednicí s mrazákem, kli-
matizací (popl. 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (popl. 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým 
domácím zvířetem za popl. 40 EUR/týden a velkým zvíře-
tem 60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán. 
Objekt: 6 os.  č. 23418
Obytná místnost s pohovkou, kuchyňským a jídelním 
koutem. 2x ložnice s manželským a 1 samostatným 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,35 0,1 0,1

51

Rezidence HOLIDAY  cena od 4 914 Kč *
Velmi hezká rezidence situovaná poblíž pěší zóny Corso Genova, cca 250 m od pláže. Hostům je k dispozici ven-
kovní bazén. Apartmány jsou vkusně zařízeny a disponují BTV, klimatizací (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), 
Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: studio 4 os. č. 23423
Obytná místnost se 2 rozkl. pohovkami, kuchyň. a jídelním koutem. Koupelna se sprch. koutem a WC. Terasa.
Objekt: 5 os. č. 23424
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským a samostatným 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a s WC. Terasa.
Objekt: 6 os. č. 23425
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se třemi samost. lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a s WC. Terasa.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za po-
platek 10 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis, povinný poplatek 
za úklid 50-90 EUR, dle velikosti a typu apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 40 EUR/týden (nutno objednat při rezervaci), Wi-Fi 25 EUR/25 hodin na vyžádání, malé domácí zvíře 
40 EUR/týden, velké domácí zvíře 60 EUR/týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových 
relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, 
např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nej-
levnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence LEMENE cena od 6 237 Kč *
Moderně zařízená rezidence s bazénem, se nachází 
v centrální části letoviska Viale Lepanto cca 250 m 
od písečné pláže. Apartmány jsou vybaveny TV, ledni-
cí s mrazákem, klimatizací (za poplatek 40 EUR/týden, 
na vyžádání), Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 4 os. č. 23421
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.

0,25 0,25 0,25

Rezidence MIRAMARE cena od 13 104 Kč *
Moderně zařízená rezidence se nachází v centrální části 
letoviska Viale Lepanto přímo u písečné pláže. Apartmá-
ny jsou vybaveny TV, lednicí s mrazákem, klimatizací 
(40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (25 EUR/25 hodin, 
na vyžádání). Možnost pobytu s malým domácím zví-
řetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 
60 EUR/týden. Jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os. č. 23419
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. 
a kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem 
a samostatným lůžkem (v některých ložnicích může být 
místo samost. lůžka palanda). Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Terasa.
Objekt: 6 os. č. 23420
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem a samostatným lůžkem. Ložnice s palandou. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.

0,08 0,15 0,15

Rezidence NICESOLO  cena od 6 237 Kč *
Velmi pěkná rezidence s bazénem je umístěna 200 m 
od pláže a kousek od pěší promenády. Každý apartmán 
je vybaven TV, mikrovlnnou troubou a pračkou. Klima-
tizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi 
(za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno parkovací 
místo na apartmán.
Objekt: 4 os. č. 23428
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa.

0,2 0,25 0,25

Rezidence CHIMERE cena od 15 750 Kč *
Velice pěkná apartmánová rezidence přímo u pláže 
u klidného piniového hájku. Díky své poloze je vhodná 
zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou k dispozici pěk-
né a vkusně zařízené apartmány disponující BTV a tera-
sou. Klimatizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádá-
ní), Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 
40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno 
parkovací místo na apartmán.
Objekt: 5 os. č. 23431
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice 
s palandou. Koupelna se sprch. koutem a WC. Terasa.

0,02 0,3 0,3

Villa SVIZEZERO  cena od 8 820 Kč *
Vkusně a moderně zařízená vilka obklopená zele-
ní, se nachází v  části letoviska Via Aleman cca 450 m 
od písečné pláže. Apartmány jsou vybaveny TV, lednicí 
s mrazákem, mikrovlnnou troubou, klimatizací (za po-
platek 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (za poplatek 
25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu s malým 
domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden a velkým 
zvířetem 60 EUR/týden. Hostům k dispozici soukromá 
zahrada, na které mohou parkovat.
Objekt: 5 os. č. 23433
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. a samost. lůžkem. 
Koupelna se sprchovým koutem a WC. zahrada.

0,45 0,2 0,2

Rezidence MARCO POLO  cena od 6 237 Kč *
Apartmánová rezidence situovaná v klidné části le-
toviska kousek od pláže. Díky své poloze je vhodná 
zejména pro rodiny s dětmi. Hostům jsou k dispozici 
pěkné a vkusně zařízené byty disponující BTV a terasou. 
Klimatizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), 
Wi-Fi (za popl. 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/
týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jedno parkovací 
místo na apartmán.
Objekt: 5 os. č. 23426
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem (v některých ložnicích může být 
místo samost. lůžka palanda). Koupelna se sprchovým 
koutem a s WC. Terasa.
Objekt: 7 os. č. 23427
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Ložnice se samostatným lůž-
kem nebo s palandou. Koupelna se sprchovým koutem 
a s WC. Terasa.

0,08 0,45 0,45

PORTO SANTA MARGHERITA

Rezidence BELLAVISTA cena od 6 237 Kč *
Moderní apartmánový dům nedaleko centra měs-
ta, pouhých 150 m od písečné pláže. Nově zařízené 
apartmány nabízí příjemné ubytování v blízkosti centra 
letoviska. Disponují BTV a mikrovlnnou troubou. Mož-
nost klimatizace (za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádá-
ní), Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za popla-
tek 40 EUR/týden a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Jed-
no parkovací místo na apartmán.
Objekt: 6 os. č. 23422
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s palandou. Koupelna se sprchovým 
koutem a WC. Terasa.

0,15 0,25 0,25

80 m
OD PLÁŽE

20 m
OD PLÁŽE

80 m
OD PLÁŽE

0,25 0,35 0,35

Villa IRIDE  cena od 12 474 Kč *
Velice pěkný a útulný apartmán ve vilce v klidné čtvrti 
cca 350 m od pláže. Apartmány jsou vybaveny BTV, mi-
krovlnnou trubou a pračkou (na vyžádání). Klimatizace 
(za poplatek 40 EUR/týden, na vyžádání), Wi-Fi (za po-
platek 25 EUR/25 hodin, na vyžádání). Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 40 EUR/týden 
a velkým zvířetem 60 EUR/týden. Hostům k dispozici sou-
kromá zahrada, na které mohou parkovat.
Objekt: 6 os. č. 23434
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s rozkládacím dvoulůžkem. Koupelna se 
sprchovým koutem a WC. Zahrada.

0,35 0,25 0,25
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Villa KETTY  cena od 6 615 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě ležícím 100 m od moře 
a 150 m od centra města. Hosté mají k dispozici klima-
tizaci (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem malé rasy za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
před objektem.
Objekt: 6 os. č. 20767
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,15 0,15

Rezidence NETTUNO cena od 6 867 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází v druhém poschodí patrového domu s výtahem. Hostům je k dispozici klimatizace 
(za poplatek 25 EUR/týden) a pračka. Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 8 os. č. 20763
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,05 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 35 EUR). Fakultativní příplatky: zapůjčení TV 25 EUR/týden, pračka 
30 EUR/týden, postýlka/přistýlka 25 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden, domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 54, 55 a 56.

ROSOLINA MARE

Rosolina Mare je jedno z předních letovisek delty řeky Pád. Leží na konci panoramatické cesty 
na pravém břehu řeky Adige, mezi dvěmi významnými historickými centry Itále - Benátkami 

a Ravennou. Nezapomenutelné barvy, ticho a vůně divoké přírody, překrásné stezky vedoucí po-
vodím delty, magická mozaika barev, modré moře, písčité pláže a romantický západ slunce, to vše 
zcela jistě zanechá nejednu vzpomínku v srdci každého návštěvníka. Několik kilometrů zlatých 
písčitých pláží vybízí ke slunění a koupání. Rosolina Mare je ideálním místem pro podnikání výletů 
do okolních měst, zábavních parků či do přírodního parku „Delta del Po“ (delta řeky Pád), která je 
domovem mnoha vzácných druhů ptáků, zvířat i květin.
Tipy pro volný čas: Milovníci historie a monumentálních staveb si jistě nenechají utéci možnost 
navštívit slavné Benátky - město na moři. Každý kdo hledá dobrodružství a zábavu jistě neodolá 
a navštíví zábavní park Mirabilandia v Ravenně (cca 100 km). Mirabilandia se rozkládá na obrov-
ské ploše, naleznete zde 3 jezera s více než 10ti vodopády, několik desítek atrakcí od kolotočů pro 
ty nejmenší až po obří horskou dráhu, na kterou musí sbírat odvahu i leckterý dospělý. Milovníkům 
historických monumentů doporučujeme navštívit nádherné 3000 let staré město Padova. Každý, 
koho jen trochu oslovil příběh Romea a Julie, zajisté rád navštíví Veronu. V ulicích města na Vás 
dýchne historie a smutný příběh Shakespearovy tragédie. 

Villa LUCREZIA cena od 4 914 Kč *
Řadové domky se společnou zahradou se nacháze-
jí 250 m od písečné pláže a 900 m od centra. Apt. jsou 
rozděleny do dvou podlaží. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místo po-
blíž apartmánu.
Objekt: 6 os.  č. 20738
Přízemí: Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. 
a kuch. koutem, terasa. 1. patro: Ložnice s manžel. lůžkem 
a patrovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,8 0,8

Condominio CHIARA cena od 4 914 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný dům umístěný v klidnější části 
letoviska leží 200 m od pláže a 900 m od centra. Apartmá-
ny se nachází v přízemí, 1. a 2. patře a jsou vybaveny 
klimatizací (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 20715
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželskou postelí a samostatným 
lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 20720
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2 ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os.  č. 20717 
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem a samostatným lůžkem, ložnice s pat-
rovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, 2x balkon. 
Objekt: 7 os.  č. 20718
Obytná místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. 
lůžkem a patrovým lůžkem, ložnice s manžel. lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,2 0,1 0,1

Casa GIOIA cena od 5 607 Kč *
Soukromá vila situovaná na velmi klidném místě v pi-
niovém lese je vzdálená 400 m od moře a cca 500 m 
od centra. Apartmány č. 20750 se nachází v přízemí nebo 
1. patře; apartmány č. 20754 jsou rozděleny do přízemí 
a 1. patra. Klientům je k dispozici společná zahrada 
kolem vilky, na které je možnost parkování pro 1 auto/ 
apt. Možnost pobytu s jedním malým domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 20750
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
a jídelní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice se 2 sa-
most. lůžky, koupelna s WC, balkon nebo terasa. 
Objekt: 6 os. č. 20754
Přízemí: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os., kuchyňský a jídelní kout. 1. patro: ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem, koupelna 
s WC, malá terasa v přízemí.

0,4 0,5 0,5

Villa ZEFRIDO cena od 4 662 Kč *
Apartmánový dům s výtahem je umístěný přímo v cen-
tru Rosolina Mare, na zmrzlinu nebo do pizzerie to tak 
nebudete mít nikdy daleko. Písečná pláž je vzdálena 
400 m. Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 20755
Obytná místnost s pohovkou, kuchyň. a jídelním kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 20756
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manž. lůžkem, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 6 os. č. 20757
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovým 
lůžkem nebo 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 8 os. č. 20759
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským a patrovým lůžkem, 
ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon.

0,4 0,05 0,05

Villa LORENZA cena od 6 615 Kč *
Jednoduše zařízené apartmány ve vile vzdálené 150 m 
od pláže a 800 m od centra Rosoliny Mare. V domě je 
celkem 8 apartmánů rozmístěných v přízemí nebo pat-
ře. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 
EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 20730
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem a s kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 3 sa-
most. lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
se zahradním nábytkem.

0,15 0,8 0,8

Pláž v letovisku Rosolina Mare

Rezidence REANA cena od 5 607 Kč *
Rezidence s pěkně zařízenými apartmány je situova-
ná 150 m od hezké písečné pláže. Hostům je k dispo-
zici BTV, mikrovlnná trouba, klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místa na společné 
zahradě.
Objekt: 5 os. č. 20758
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1. osobu a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s pa-
landou, koupelna se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,15 0,15 0,5

Villa PAOLA cena od 4 914 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům ležící 200 m 
od centra letoviska i pěkné písečné pláže s pozvolným 
vstupem. Jednotlivé apartmány jsou vkusně a prakticky 
zařízeny. Hostům je k dispozici BTV, automatická pračka 
(poplatek 30 EUR/týden) a společná zahrada. Možnost
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 20761
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manželským koutem, koupel-
na se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,2 0,25 0,25

NOVINKA
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Villa KETTY  cena od 6 615 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v domě ležícím 100 m od moře 
a 150 m od centra města. Hosté mají k dispozici klima-
tizaci (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem malé rasy za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
před objektem.
Objekt: 6 os. č. 20767
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 1 osobu. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,15 0,15

Rezidence NETTUNO cena od 6 867 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází v druhém poschodí patrového domu s výtahem. Hostům je k dispozici klimatizace 
(za poplatek 25 EUR/týden) a pračka. Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 8 os. č. 20763
II. patro. Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. 2x ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,4 0,05 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 35 EUR). Fakultativní příplatky: zapůjčení TV 25 EUR/týden, pračka 
30 EUR/týden, postýlka/přistýlka 25 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden, domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 54, 55 a 56.

ROSOLINA MARE

Rosolina Mare je jedno z předních letovisek delty řeky Pád. Leží na konci panoramatické cesty 
na pravém břehu řeky Adige, mezi dvěmi významnými historickými centry Itále - Benátkami 

a Ravennou. Nezapomenutelné barvy, ticho a vůně divoké přírody, překrásné stezky vedoucí po-
vodím delty, magická mozaika barev, modré moře, písčité pláže a romantický západ slunce, to vše 
zcela jistě zanechá nejednu vzpomínku v srdci každého návštěvníka. Několik kilometrů zlatých 
písčitých pláží vybízí ke slunění a koupání. Rosolina Mare je ideálním místem pro podnikání výletů 
do okolních měst, zábavních parků či do přírodního parku „Delta del Po“ (delta řeky Pád), která je 
domovem mnoha vzácných druhů ptáků, zvířat i květin.
Tipy pro volný čas: Milovníci historie a monumentálních staveb si jistě nenechají utéci možnost 
navštívit slavné Benátky - město na moři. Každý kdo hledá dobrodružství a zábavu jistě neodolá 
a navštíví zábavní park Mirabilandia v Ravenně (cca 100 km). Mirabilandia se rozkládá na obrov-
ské ploše, naleznete zde 3 jezera s více než 10ti vodopády, několik desítek atrakcí od kolotočů pro 
ty nejmenší až po obří horskou dráhu, na kterou musí sbírat odvahu i leckterý dospělý. Milovníkům 
historických monumentů doporučujeme navštívit nádherné 3000 let staré město Padova. Každý, 
koho jen trochu oslovil příběh Romea a Julie, zajisté rád navštíví Veronu. V ulicích města na Vás 
dýchne historie a smutný příběh Shakespearovy tragédie. 

Villa LUCREZIA cena od 4 914 Kč *
Řadové domky se společnou zahradou se nacháze-
jí 250 m od písečné pláže a 900 m od centra. Apt. jsou 
rozděleny do dvou podlaží. Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místo po-
blíž apartmánu.
Objekt: 6 os.  č. 20738
Přízemí: Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. 
a kuch. koutem, terasa. 1. patro: Ložnice s manžel. lůžkem 
a patrovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,8 0,8

Condominio CHIARA cena od 4 914 Kč *
Nedávno zrekonstruovaný dům umístěný v klidnější části 
letoviska leží 200 m od pláže a 900 m od centra. Apartmá-
ny se nachází v přízemí, 1. a 2. patře a jsou vybaveny 
klimatizací (za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu 
s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování 
u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 20715
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželskou postelí a samostatným 
lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 20720
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2 ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 5 os.  č. 20717 
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem a samostatným lůžkem, ložnice s pat-
rovým lůžkem, koupelna se sprchou a WC, 2x balkon. 
Objekt: 7 os.  č. 20718
Obytná místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. 
lůžkem a patrovým lůžkem, ložnice s manžel. lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,2 0,1 0,1

Casa GIOIA cena od 5 607 Kč *
Soukromá vila situovaná na velmi klidném místě v pi-
niovém lese je vzdálená 400 m od moře a cca 500 m 
od centra. Apartmány č. 20750 se nachází v přízemí nebo 
1. patře; apartmány č. 20754 jsou rozděleny do přízemí 
a 1. patra. Klientům je k dispozici společná zahrada 
kolem vilky, na které je možnost parkování pro 1 auto/ 
apt. Možnost pobytu s jedním malým domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 20750
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
a jídelní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice se 2 sa-
most. lůžky, koupelna s WC, balkon nebo terasa. 
Objekt: 6 os. č. 20754
Přízemí: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os., kuchyňský a jídelní kout. 1. patro: ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem, koupelna 
s WC, malá terasa v přízemí.

0,4 0,5 0,5

Villa ZEFRIDO cena od 4 662 Kč *
Apartmánový dům s výtahem je umístěný přímo v cen-
tru Rosolina Mare, na zmrzlinu nebo do pizzerie to tak 
nebudete mít nikdy daleko. Písečná pláž je vzdálena 
400 m. Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 2 os. č. 20755
Obytná místnost s pohovkou, kuchyň. a jídelním kou-
tem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 20756
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manž. lůžkem, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 6 os. č. 20757
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. a jí-
delní kout, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s patrovým 
lůžkem nebo 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: 8 os. č. 20759
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským a patrovým lůžkem, 
ložnice se 2 samost. lůžky, koupelna s WC, balkon.

0,4 0,05 0,05

Villa LORENZA cena od 6 615 Kč *
Jednoduše zařízené apartmány ve vile vzdálené 150 m 
od pláže a 800 m od centra Rosoliny Mare. V domě je 
celkem 8 apartmánů rozmístěných v přízemí nebo pat-
ře. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 
EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 20730
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem a s kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 3 sa-
most. lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Terasa 
se zahradním nábytkem.

0,15 0,8 0,8

Pláž v letovisku Rosolina Mare

Rezidence REANA cena od 5 607 Kč *
Rezidence s pěkně zařízenými apartmány je situova-
ná 150 m od hezké písečné pláže. Hostům je k dispo-
zici BTV, mikrovlnná trouba, klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místa na společné 
zahradě.
Objekt: 5 os. č. 20758
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1. osobu a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manžel. lůžkem, ložnice s pa-
landou, koupelna se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,15 0,15 0,5

Villa PAOLA cena od 4 914 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům ležící 200 m 
od centra letoviska i pěkné písečné pláže s pozvolným 
vstupem. Jednotlivé apartmány jsou vkusně a prakticky 
zařízeny. Hostům je k dispozici BTV, automatická pračka 
(poplatek 30 EUR/týden) a společná zahrada. Možnost
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 20761
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňskou linkou, ložnice s manželským koutem, koupel-
na se sprchovým koutem a s WC, terasa.

0,2 0,25 0,25

NOVINKA
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Villa BOSCOLO cena od 5 607 Kč *
Pěkný apartmám v 1. patře soukromé vily, vzdálené 
200 m od nejbližší pláže. Hostům je k dispozici společná 
zahrada, kryté parkovací místo a klimatizace (za popla-
tek 25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 20766
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jí-
delním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice 
s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,4 0,4

Casa ROSWAL cena od 6 048 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný dům je umístěný v klidné čtvrti. Hostům je k dispozici společná zahrada s možností 
parkování. Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 35 EUR/pobyt).
Objekt: 6 os. č. 20722
Obytná místnost s kuchyň. koutem a rozkládacím lůžkem, ložnice s patrovým lůžkem a rozkládacím lůžkem, ložnice 
s manželským lůžkem, koupelna se sprchou a WC, 2 menší balkony.

0,15 0,7 0,7

Villaggio MEDITERRANEO cena od 7 119 Kč *
Prázdninová rezidence s moderně vybavenými apartmá-
ny, které jsou umístěné ve více budovách v jednotlivých 
řadových vilkách cca 150 m od centra. V blízkosti villag-
gia se nachází minigolf, kolotoče, půjčovna kol a 4x týd-
ně probíhá večerní trh. Součástí rezidence je i venkovní 
bazén. Možnost pobytu s jedním malým domácím zví-
řetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 6 os. č. 20742
Apartmán - obytná místnost s rozkládacím gaučem 
a kuchyňským koutem vybaveným sporákem a lednicí. 
Ložnice s manželskou postelí a ložnice s palandou. Kou-
pelna se sprchou, WC. Zahrádka pro apartmány v příze-
mí nebo terasa ve vyšších patrech.
Objekt: 6 os. č. 20749
Řadové domky - přízemí: obytná místnost s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby a kuchyňským koutem vybaveným 
lednicí a sporákem. Terasa nebo zahrádka s grilem 
a zahradním nábytkem. 1. patro: ložnice s manželským 
lůžkem a balkonem, ložnice s 2 samost. lůžky nebo pa-
trovým lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC.

0,75 0,15 0,15

Villa SOLARIS cena od 4 914 Kč *
Pěkná vilka je umístěná v piniovém háji a disponuje 
celkem 6 apartmány. Centrum letoviska je vzdálené cca 
150 m. Hostům je k dispozici společná zahrada s poseze-
ním. Apt. jsou vkusně a účelně zařízeny. Možnost pobytu 
s jedním malým domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/
pobyt. Vyhrazené parkovací místo na společné zahradě. 
Objekt: 4 os. č. 20734
Přízemí: obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
1 os., kuchyňský kout a jídelní kout, ložnice se 3 samo-
statnými lůžky, koupelna s WC. 
Objekt: 5 os. č. 20735
Přízemí nebo patro: obytná místnost s kuchyňským a jí-
delním koutem, ložnice se 3 samostatnými lůžky, lož-
nice se 2 samostatnými lůžky nebo patrovým lůžkem, 
koupelna s WC, terasa nebo balkon.

0,4 0,15 0,15
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Rezidence SETTIMO CIELO  cena od 6 615 Kč *
Velmi pěkný apartmán v centru Rosoliny Mare, vzdá-
lený 350 m od pláže. Hostům k dispozici klimatizace 
(za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu se psem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkovací místo u objektu.
Objekt: 7 os. č. 20764
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice s manželským lůžkem a samost. 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,35 0,1 0,1

Rezidence SAN MARCO cena od 5 607 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v druhém patře budovy, vzdá-
lený 100 m od centra Rosoliny Mare a 600 m od nejbliž-
ší písečné pláže. Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/pobyt. Vyhrazené 1 parkovací místo.
Objekt: 5 os. č. 20768
II. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Lož-
nice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,6 0,15 0,15

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový serviS, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 35 EUR). Fakultativní příplatky: zapůjčení TV 25 EUR/týden, pračka 
30 EUR/týden, postýlka/přistýlka 25 EUR/týden, klimatizace 25 EUR/týden, domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Casa ADRIANA cena od 4 914 Kč *
Pěkná vila celkem s 8 apartmány v přízemí nebo patře 
se nachází ve vilové čtvrti 150 m od pláže. Hostům je 
k dispozici společná zahrada, klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu
Objekt: 5 os. č. 20726
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem a palandou, kou-
pelna se sprchou a WC. Balkon nebo terasa. Zahradní 
nábytek.
Objekt: 7 os. č. 20765
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním 
koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manžel-
ským lůžkem. Ložnice se 3 samost. lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon nebo terasa.

0,15 0,8 0,8

Casa CARLA  cena od 6 615 Kč *
Apartmánový dům situovaný přímo v centru letoviska 
Rosolina Mare. Objekt je kompletně zrekonstruován 
a apartmány jsou kvalitně a velmi moderně zařízené. 
Hostům je k dispozici pračka a klimatizace (za poplatek 
25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 4+2 os. č.20732
I. patro. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 os. kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůž-
kem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna se spr-
chou a WC, 2 balkony.

0,4 0,05 0,05

ROSOLINA MARE

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 55 a 56. Pláž v letovisku Rosolina Mare

Villa LARA  cena od 5 607 Kč *
Pěkně zařízený apartmán v 1. patře zrekonstruované vilky 
vzdálené 250 m od moře. Klientům k dispozici TV. Mož-
nost pobytu s jedním malým domácím zvířetem za popla-
tek 35 EUR/pobyt. Parkování pro 1 auto u objektu.
Objekt: 4 os. č. 20748
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s palan-
dou, koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.

0,25 0,45 0,45

Villa AZALEA cena od 8 190 Kč *
Moderní vila s vkusně zařízenými apartmány se nachází 
nedaleko centra letoviska. Dům má vlastní zahradu, kde 
jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa. Apartmány 
jsou umístěné v přízemí nebo 1. patře, disponují auto-
matickou pračkou (za poplatek 30 EUR/týden). Možnost 
pobytu s jedním malým domácím zvířetem za poplatek 
35 EUR/pobyt.
Objekt: 8 os. č. 20751
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os, kuchyňský 
kout, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s manžel-
ským lůžkem a patrovým lůžkem, koupelna s WC, balkon 
nebo společná zahrada. 

0,5 0,25 0,25

Rezidence GERMANA cena od 7 371 Kč *
Rezidence s 12 pěkně zařízenými apartmány leží 250 m 
od pláže a cca 800 m od centra. Plážový servis v ceně 
pobytu. K dispozici je společná zahrada s posezením. 
Do apartmánu lze objednat pračku (za poplatek 30 EUR/
týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
35 EUR/pobyt. Parkovací místo u objektu.
Objekt: 8 os. č. 20728
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyň. koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s manželským lůžkem a patrovým lůžkem, koupelna se 
sprchou a WC.

0,25 0,8 0,8

PLÁŽOVÝ 
SERVIS 
V CENĚ
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Condominium ACQUAMARINA cena od 12 600 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem a výtahem je situovaný v centru letoviska. Přímo naproti 
domu se konají oblíbené večerní trhy. Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi 
(poplatek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Rezervované jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 6 os.  č. 22903
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,55 0,1 0,1

Villa CALICETI cena od 8 946 Kč *
Soukromá vilka situovaná 300 metrů od moře. Pěkně 
zařízený apartmán se nachází v 1. patře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné ob-
jednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22935
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,3 0,5 0,5
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Villa MARCELLO cena od 8 253 Kč *
Vila s pěkně zařízenými osmi apartmány v přízemí a 1. patře je vzdálena od nejbližší pláže 350 m. Hostům je k dis-
pozici pračka a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 22921
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 22925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky (v některých apartmánech může být patrové lůžko). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 6,5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 4,5 EUR/os.), plážový servis, povinný 
poplatek za úklid 25-35 EUR, dle velikosti apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 25 EUR/týden, Wi-Fi 25 EUR/týden (nutné objednat předem), domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Rezidence LIGHTHOUSE cena od 16 380 Kč *
Zcela nové, velmi pěkné a moderně zařízené apartmány 
vzdálené cca 200 m od pláže. Klientům je k dispozici TV, 
pračka, myčka, mikrovlnná trouba, klimatizace (za po-
platek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Kryté parkovací místo
Objekt: 5 os. č. 22918
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna se spchovým kouterm a WC, terasa.

0,2 0,4 0,4

Villa FRANCESCA  cena od 11 214 Kč *
Pěkná zrekonstruovaná vila disponující celkem 4 apart- 
mány, které jsou umístěny v klidnější části letoviska. 
Dům má společnou zahradu a je tak vhodný pro více 
spřátelených rodin. Hostům je k dispozici TV, klimatizace 
(poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
(poplatek 35 EUR/pobyt). Rezervované 1 parkovací místo 
na apartmán.
Objekt: 8 os.  č. 22901
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2x ložnice s manželským lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,3 0,3

Villaggio SOLMARE  cena od 8 757 Kč *
Nový rezidenční komplex s bazénem se nachází na klidném místě cca 300 m od centra Rosolina Mare a 900 m od pláže. 
Vkusně zařízené apartmány se nacházejí v přízemí nebo v 1. patře. Možnost využití vláčku z rezidence na pláž za po-
platek cca 20 EUR/rodina. K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné objednat 
předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 35 EUR/pobyt). Vyhrazené parkovací místo přímo u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 22907
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os. č. 22905
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon (přízemní apartmány mají malou zahrádku).

0,9 0,3 0,3

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 53 a 56. Pláž v letovisku Rosolina Mare

ROSOLINA MARE

Rezidence MAIREN cena od 11 466 Kč *
Rezidence vzdálená 150 m od písečné pláže s moderně 
zařízenými apartmány. Apartmány jsou vybavené TV, 
pračkou, el. roletami a ochrannou sítí proti komárům. 
K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR) a Wi-Fi (po-
platek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost gará-
žového parkování. 
Objekt: 5 os. č. 22915
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by, s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 22916
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s palandou pro děti s výškou 
max 160 cm, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,15 0,25 0,25

Rezidence VERANDA cena od 9 891 Kč *
Pěkná rezidence se zahradou situovaná blízko centra Rosoliny Mare. Apartmány jsou útulně zařízeny. Hostům 
je k dispozici BTV, pračka, Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem) a klimatizace (za poplatek 
25 EURtýden). 1 vyhrazené parkovací místo na zahradě.
Objekt: 6 os. č. 22931
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 7 os. č. 22911
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 9 os. č. 22939
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Terasa. I. patro: Ložnice 
s manželským a samost. lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. II. patro: Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,4 0,15 0,15

NOVINKA

NOVINKA
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Condominium ACQUAMARINA cena od 12 600 Kč *
Nově zrekonstruovaný apartmánový dům s bazénem a výtahem je situovaný v centru letoviska. Přímo naproti 
domu se konají oblíbené večerní trhy. Hostům je k dispozici klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi 
(poplatek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Rezervované jedno parkovací místo na apartmán.
Objekt: 6 os.  č. 22903
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samostatnými lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,55 0,1 0,1

Villa CALICETI cena od 8 946 Kč *
Soukromá vilka situovaná 300 metrů od moře. Pěkně 
zařízený apartmán se nachází v 1. patře. Hostům je 
k dispozici Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné ob-
jednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22935
I. patro: Obytná místnost s vybaveným kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Lož-
nice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.

0,3 0,5 0,5
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Villa MARCELLO cena od 8 253 Kč *
Vila s pěkně zařízenými osmi apartmány v přízemí a 1. patře je vzdálena od nejbližší pláže 350 m. Hostům je k dis-
pozici pračka a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost pobytu se psem za poplatek 
35 EUR/týden. Parkování u objektu.
Objekt: 5 os. č. 22921
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 22925
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky (v některých apartmánech může být patrové lůžko). Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. Balkon.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 6,5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 4,5 EUR/os.), plážový servis, povinný 
poplatek za úklid 25-35 EUR, dle velikosti apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 25 EUR/týden, Wi-Fi 25 EUR/týden (nutné objednat předem), domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Rezidence LIGHTHOUSE cena od 16 380 Kč *
Zcela nové, velmi pěkné a moderně zařízené apartmány 
vzdálené cca 200 m od pláže. Klientům je k dispozici TV, 
pračka, myčka, mikrovlnná trouba, klimatizace (za po-
platek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Kryté parkovací místo
Objekt: 5 os. č. 22918
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským a samostatným lůžkem, ložnice se 2 samost. 
lůžky, koupelna se spchovým kouterm a WC, terasa.

0,2 0,4 0,4

Villa FRANCESCA  cena od 11 214 Kč *
Pěkná zrekonstruovaná vila disponující celkem 4 apart- 
mány, které jsou umístěny v klidnější části letoviska. 
Dům má společnou zahradu a je tak vhodný pro více 
spřátelených rodin. Hostům je k dispozici TV, klimatizace 
(poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné 
objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
(poplatek 35 EUR/pobyt). Rezervované 1 parkovací místo 
na apartmán.
Objekt: 8 os.  č. 22901
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, 2x ložnice s manželským lůžkem 
a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 0,3 0,3

Villaggio SOLMARE  cena od 8 757 Kč *
Nový rezidenční komplex s bazénem se nachází na klidném místě cca 300 m od centra Rosolina Mare a 900 m od pláže. 
Vkusně zařízené apartmány se nacházejí v přízemí nebo v 1. patře. Možnost využití vláčku z rezidence na pláž za po-
platek cca 20 EUR/rodina. K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (poplatek 25 EUR, nutné objednat 
předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem (poplatek 35 EUR/pobyt). Vyhrazené parkovací místo přímo u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 22907
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os. č. 22905
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 samost. lůžky, koupelna se sprchou a WC, balkon (přízemní apartmány mají malou zahrádku).

0,9 0,3 0,3

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 53 a 56. Pláž v letovisku Rosolina Mare

ROSOLINA MARE

Rezidence MAIREN cena od 11 466 Kč *
Rezidence vzdálená 150 m od písečné pláže s moderně 
zařízenými apartmány. Apartmány jsou vybavené TV, 
pračkou, el. roletami a ochrannou sítí proti komárům. 
K dispozici klimatizace (poplatek 25 EUR) a Wi-Fi (po-
platek 25 EUR, nutné objednat předem). Možnost gará-
žového parkování. 
Objekt: 5 os. č. 22915
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 oso-
by, s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice 
s manželským lůžkem a samostatným lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4+2 os.  č. 22916
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
s kuchyňským koutem a jídelním koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice s palandou pro děti s výškou 
max 160 cm, koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,15 0,25 0,25

Rezidence VERANDA cena od 9 891 Kč *
Pěkná rezidence se zahradou situovaná blízko centra Rosoliny Mare. Apartmány jsou útulně zařízeny. Hostům 
je k dispozici BTV, pračka, Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem) a klimatizace (za poplatek 
25 EURtýden). 1 vyhrazené parkovací místo na zahradě.
Objekt: 6 os. č. 22931
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 7 os. č. 22911
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
a samostatným lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 9 os. č. 22939
Přízemí: Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Terasa. I. patro: Ložnice 
s manželským a samost. lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. II. patro: Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,4 0,15 0,15

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Rezidence PATIO cena od 11 214 Kč *
Apartmány umístěné v několika menších budovách pouhých 100 m od pláže. K dispozici je bazén pro dospělé 
a zvlášť bazén pro děti a dětský koutek. Hostům je k dispozici pračka, BTV, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) 
a Wi-FI (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 
35 EUR/pobyt. Parkování v areálu rezidence.
Objekt: 6 os. č. 22937
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Ložnice 
s manželským lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,1 0,6 0,6

100 m
OD PLÁŽE
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Rezidence SPORTING cena od 8 946 Kč *
Rezidence Sporting se nachází uprostřed piniového háje a je vzdálena 500 m od moře a 300 m od centra letoviska. Na-
bízí ubytování v pěkně zařízených apartmánech. Hostům je k dispozici bazén pro dospělé i děti, dětské hřiště. Hostům 
je k dispozici BTV, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu s domácím zvířetem  za popatek 35 EUR/pobyt. Parkování pro 1 auto na apartmán u objektu. 
Objekt: 6 os. č. 22924
Obytná místnost kuchyňským a jídelním koutem, rokládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským a patrovým 
lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 22934
Obytná místnost kuchyňským a jídelním koutem, rokládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským lůžkem. Ložni-
ce s patrovým a samostatným lůžkem. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.
Objekt: 7 os. č. 22938
Obytná místnost kuchyňským a jídelním koutem, rokládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. Ložni-
ce s jedním samost. lůžkem. Ložnice se 2. samost lůžky. Koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.

0,5 0,3 0,3

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: 
pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo 
za poplatek 6,5 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 4,5 EUR/os.), plážový servis, povinný 
poplatek za úklid 25-35 EUR, dle velikosti apartmánu. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 25 EUR/týden, 
klimatizace 25 EUR/týden, Wi-Fi 25 EUR/týden (nutné objednat předem), domácí zvíře 35 EUR/pobyt. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 
* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

Villa FIORELLA  cena od 8 253 Kč *
Vkusně zařízené apartmány v přízemí soukromé vily si-
tuované 300m od hezké písečné pláže s pozvolným vstu-
pem a 200 m od centra letoviska. Apartmány jsou vyba-
vené BTV, klimatizací (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi 
(za poplatek 25 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím 
zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Hostům je k dispozi-
ci soukromá zahrada. Vyhrazené parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22914
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna s WC, předzahrádka.

0,3 0,2 0,
Villa VALENTINO cena od 8 946 Kč *
Řadové domky Valentino se nacházejí cca 900 m 
od centra Rosoliny Mare a 200 m od pěkné písečné 
pláže. Apartmány jsou účelně a jednoduše zařízeny. 
Hostům je k dispozici zahrádka s posezením, klimati-
zace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 
25 EUR/týden, nutné objednat předem). Možnost po-
bytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. 
Vyhrazené parkovací místo. 
Objekt: 4 os.  č. 22908
Přízemí: obytná místnost s kuchyňským koutem. 1. pat-
ro: ložnice s manželským lůžkem a palandou, koupelna 
se sprchou a WC.

0,25 0,5 0,5

Villa SCATOLE cena od 8 946 Kč *
Vila umístěná 800 m od centra střediska a 250 m od pláže. Účelně zařízené apartmány jsou umístěny v přízemí 
nebo 1. patře objektu. Hostům k dispozici Wi-Fi (za poplatek 25/EUR týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Rezervované parkovací místo.
Objekt: 4 os. č. 22904
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,8 0,8

Další apartmány z letoviska Rosolina Mare naleznete na straně 52, 53 a 54.

ROSOLINA MARE

Vila SUSY  cena od 8 946 Kč *
Pěkná vila celkem s 8 apartmány v přízemí nebo patře se nachází 250 m od písečné pláže. Hostům je k dispozici 
společná zahrada, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat 
předem). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 35 EUR/pobyt. Kryté parkovací místo.
Objekt: 6 os. č. 22927
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice s patrovým lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,25 0,5 0,5

Villa DEBORA cena od 9 891 Kč *
Velmi pěkná vila se třemi apartmány leží cca 800 m od centra Rosoliny Mare a 150 m od pláže. Hostům je k dispo-
zici pračka, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/týden. Parkovací místo na zahradě objektu.
Objekt: 6 os. č. 22902
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,15 0,3 0,3

Rezidence VITTORIA cena od 8 946 Kč *
Velmi pěkně zrekonstruovaný apartmán v centru Rosoliny Mare a 400 m od nejbližší písečné pláže. Hostům je k dis-
pozici pračka, klimatizace (za poplatek 25 EUR/týden) a Wi-Fi (za poplatek 25 EUR/týden, nutné objednat předem). 
Možnost pobytu se psem za poplatek 35 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os. č. 22923
1. patro. Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 osoby. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 

0,4 0,15 0,05

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
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Letovisko Rosolina Mare



Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, u rezidence Bissolati 
Wi-Fi. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky 
(klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 40-50 EUR, dle typu 
apartmánu). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 20 EUR/týden, přistýlka 30 EUR/týden, klimatizace 50 EUR/
týden u vybraných apartmánů, domácí zvíře 35 EUR/týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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PALMOVÁ RIVIÉRA

Turisticky oblíbená oblast na východním pobřeží střední Itálie se skládá z několika městeček (San 
Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica, Cupra Marittima atd.). Hned na prv-

ní pohled Vás uchvátí nádherný výhled na moře a hory, které hýří barvami a vůní tymiánu, rozmarýnu, 
bazalky a olivovníků. Zdejší zázemí je vhodné pro ty, kteří chtějí relaxovat na rozlehlých písečných 
plážích a koupat se v blankytně modrém moři, ale i pro ty, kteří upřednostňují aktivní odpočinek. 
Téměř 5 km dlouhá přímořská promenáda, exotická vegetace s mnoha druhy palem a oleandrů vy-
tváří jedinečnou atmosféru městečka San Benedetta del Tronta, založeného před více než tisíci lety. 
Souběžně s pěší promenádou vede i cyklistická stezka, která Vám umožní během několika minut se 
přemístit z jednoho konce města na druhý a na chvíli zapomenout a osvobodit se od Vašeho auta.
Tipy pro volný čas: Pro malé i velké návštěvníky je zde aquapark Onda Blu v Tortoretu, nalezne-
te zde více jak 25 atrakcí od malých tobogánů pro děti až po „crazy kamikadze“, ze které budou 
mít strach i leckteří dospělí. Pro ty, kteří dají přednost historii a kultuře, doporučujeme navštívit 
městečko Colonnella (cca 20 km), kde se našly pozůstatky ještě z doby neolitu. Za návštěvu stojí 
městečko Ascoli Piceno ve vnitrozemí, na úpatí Apenin (cca 30 km od San Benedetta). Město je 
vystavěné podle římského způsobu a později dle středověkých zvyků. Každoročně se zde v letních 
měsících pořádá mnoho historických slavností. Každý, kdo hledá kousek nedotčené přírody, jistě 
rád navštíví jeskyně Frasassi (cca 120 km od San Benedetta), ve kterých se nachází různorodé 
propasti a jeskyně plné krápníků, jezírka, studny a malé tunely.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Rezidence SAN GIACOMO  cena od 8 505 Kč *
Rezidence s výtahem se nachází v klidné jižní části města San Benedetto, 10 m od moře v blízkosti pěší a cyklistické 
promenády. V okolí se nachází spousta obchodů, pizzerií, kaváren a cukráren. Hostům k dispozici TV a pračka. 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21480
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,01 0,1 0,1

10 m
OD PLÁŽE

Rezidence CERVI cena od 8 190 Kč *
Moderní apartmán se nachází 200 m od pláže v blízkosti pěší a cyklistické promenády. Hostům k dispozici TV, 
myčka na nádobí a pračka. Parkování u objektu. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21479
Obytná místnost se 2 rozkládacími pohovkami. Oddělená kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

Rezidence COLLEONI  cena od 8 190 Kč *
Pěkný moderně zařízený apartmán se nachází ve 2. patře moderní budovy vzdálené 250 metrů od moře. Vhodný pro 
větší rodinu s dětmi. Apartmán je vybaven TV, pračkou a klimatizací (za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování u rezidence.
Objekt: 6 os.  č. 21476
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyn. koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 
třemi samostatnými lůžky - z toho jedno vysouvací. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,2 0,5 0,3

Rezidence PIERROT cena od 8 190 Kč *
Rezidence se nachází přímo u pláže, v těsné blízkosti 
pěší promenády v jižní části města. Apartmány jsou buď 
v přízemí, každý má svůj vchod, vlastní parkovací místo 
a terasu, nebo v 1. patře s balkonem a parkovacím mís-
tem v garáži. Hostům je k dispozici moderní vybavení 
- TV, pračka, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 50 EUR/
týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21450
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
kout a jídelní kout. Ložnice s manželským lužkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon nebo terasa.

0,05 0,1 0,1

Rezidence STURZO cena od 8 190 Kč *
Velice pěkný apartmán se nachází v klidné vilkové čtvrti na jižním konci města San Benedetto. Hostům k dispozici 
TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování na ulici u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21483
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,35 0,3 0,3

Rezidence MAFFEI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází přímo na pěší a cyklistic-
ké promenádě vedoucí podél pláže. V budově je hostům 
k dispozici výtah. Každý apartmán má balkon s bočním 
výhledem na moře, TV, pračku, klimatizaci (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence LEONCAVALLO cena od 6 552 Kč *
Rezidence nacházející se 200 m od hezké písečné pláže 
lemované palmami a pěší promenády s obchody a re-
stauracemi. Vkusně zařízené apartmány jsou umístěny 
v přízemí nebo 1. patře a jsou vybaveny BTV a pračkou. 
Vyhrazené parkovací místo u objektu nebo možnost 
garážového stání za poplatek 30 EUR/týden. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21473
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Společná zahrada k užívání.

0,2 0,2 0,2

Rezidence BISSOLATI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází 200 m od pláže v blízkosti 
hlavní třídy, která vede k moři, kde je mnoho obchůdků 
a kaváren. Apartmány jsou vybaveny TV, Wi-Fi, společnou 
pračkou k užívání zdarma a klimatizací (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. 
Objekt: 4 os. č. 21470
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Samostatná kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 21421
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

NOVINKA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, u rezidence Bissolati 
Wi-Fi. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky 
(klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid (klienti provedou sami nebo za poplatek 40-50 EUR, dle typu 
apartmánu). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 20 EUR/týden, přistýlka 30 EUR/týden, klimatizace 50 EUR/
týden u vybraných apartmánů, domácí zvíře 35 EUR/týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení ce-
nových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou 
od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) 
u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích 
kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

PALMOVÁ RIVIÉRA

Turisticky oblíbená oblast na východním pobřeží střední Itálie se skládá z několika městeček (San 
Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica, Cupra Marittima atd.). Hned na prv-

ní pohled Vás uchvátí nádherný výhled na moře a hory, které hýří barvami a vůní tymiánu, rozmarýnu, 
bazalky a olivovníků. Zdejší zázemí je vhodné pro ty, kteří chtějí relaxovat na rozlehlých písečných 
plážích a koupat se v blankytně modrém moři, ale i pro ty, kteří upřednostňují aktivní odpočinek. 
Téměř 5 km dlouhá přímořská promenáda, exotická vegetace s mnoha druhy palem a oleandrů vy-
tváří jedinečnou atmosféru městečka San Benedetta del Tronta, založeného před více než tisíci lety. 
Souběžně s pěší promenádou vede i cyklistická stezka, která Vám umožní během několika minut se 
přemístit z jednoho konce města na druhý a na chvíli zapomenout a osvobodit se od Vašeho auta.
Tipy pro volný čas: Pro malé i velké návštěvníky je zde aquapark Onda Blu v Tortoretu, nalezne-
te zde více jak 25 atrakcí od malých tobogánů pro děti až po „crazy kamikadze“, ze které budou 
mít strach i leckteří dospělí. Pro ty, kteří dají přednost historii a kultuře, doporučujeme navštívit 
městečko Colonnella (cca 20 km), kde se našly pozůstatky ještě z doby neolitu. Za návštěvu stojí 
městečko Ascoli Piceno ve vnitrozemí, na úpatí Apenin (cca 30 km od San Benedetta). Město je 
vystavěné podle římského způsobu a později dle středověkých zvyků. Každoročně se zde v letních 
měsících pořádá mnoho historických slavností. Každý, kdo hledá kousek nedotčené přírody, jistě 
rád navštíví jeskyně Frasassi (cca 120 km od San Benedetta), ve kterých se nachází různorodé 
propasti a jeskyně plné krápníků, jezírka, studny a malé tunely.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Rezidence SAN GIACOMO  cena od 8 505 Kč *
Rezidence s výtahem se nachází v klidné jižní části města San Benedetto, 10 m od moře v blízkosti pěší a cyklistické 
promenády. V okolí se nachází spousta obchodů, pizzerií, kaváren a cukráren. Hostům k dispozici TV a pračka. 
Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21480
Obytná místnost s rozkládací pohovkou a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,01 0,1 0,1

10 m
OD PLÁŽE

Rezidence CERVI cena od 8 190 Kč *
Moderní apartmán se nachází 200 m od pláže v blízkosti pěší a cyklistické promenády. Hostům k dispozici TV, 
myčka na nádobí a pračka. Parkování u objektu. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 6 os. č. 21479
Obytná místnost se 2 rozkládacími pohovkami. Oddělená kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

Rezidence COLLEONI  cena od 8 190 Kč *
Pěkný moderně zařízený apartmán se nachází ve 2. patře moderní budovy vzdálené 250 metrů od moře. Vhodný pro 
větší rodinu s dětmi. Apartmán je vybaven TV, pračkou a klimatizací (za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu se 
psem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování u rezidence.
Objekt: 6 os.  č. 21476
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 1 os., kuchyn. koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 
třemi samostatnými lůžky - z toho jedno vysouvací. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,2 0,5 0,3

Rezidence PIERROT cena od 8 190 Kč *
Rezidence se nachází přímo u pláže, v těsné blízkosti 
pěší promenády v jižní části města. Apartmány jsou buď 
v přízemí, každý má svůj vchod, vlastní parkovací místo 
a terasu, nebo v 1. patře s balkonem a parkovacím mís-
tem v garáži. Hostům je k dispozici moderní vybavení 
- TV, pračka, Wi-Fi a klimatizace (za poplatek 50 EUR/
týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popla-
tek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21450
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňský 
kout a jídelní kout. Ložnice s manželským lužkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon nebo terasa.

0,05 0,1 0,1

Rezidence STURZO cena od 8 190 Kč *
Velice pěkný apartmán se nachází v klidné vilkové čtvrti na jižním konci města San Benedetto. Hostům k dispozici 
TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování na ulici u objektu.
Objekt: 6 os. č. 21483
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. 2x ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a vanou. Balkon.

0,35 0,3 0,3

Rezidence MAFFEI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází přímo na pěší a cyklistic-
ké promenádě vedoucí podél pláže. V budově je hostům 
k dispozici výtah. Každý apartmán má balkon s bočním 
výhledem na moře, TV, pračku, klimatizaci (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21401
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,1 0,1

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence LEONCAVALLO cena od 6 552 Kč *
Rezidence nacházející se 200 m od hezké písečné pláže 
lemované palmami a pěší promenády s obchody a re-
stauracemi. Vkusně zařízené apartmány jsou umístěny 
v přízemí nebo 1. patře a jsou vybaveny BTV a pračkou. 
Vyhrazené parkovací místo u objektu nebo možnost 
garážového stání za poplatek 30 EUR/týden. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os.  č. 21473
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským 
a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Společná zahrada k užívání.

0,2 0,2 0,2

Rezidence BISSOLATI cena od 7 182 Kč *
Apartmánový dům se nachází 200 m od pláže v blízkosti 
hlavní třídy, která vede k moři, kde je mnoho obchůdků 
a kaváren. Apartmány jsou vybaveny TV, Wi-Fi, společnou 
pračkou k užívání zdarma a klimatizací (za poplatek 
50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. 
Objekt: 4 os. č. 21470
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby. 
Samostatná kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os. č. 21421
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby 
a s kuchyňským koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,3 0,3

50 m
OD PLÁŽE

NOVINKA
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizaci u rezidence 
Leopardi (v termínu 27.6.-29.8.), Wi-Fi u vybraných apartmánů. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude 
uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní), plážový servis, závěrečný úklid 
(klienti provedou sami nebo za poplatek 40-50 EUR, dle typu apartmánu). Fakultativní příplatky: klimatizace 
50 EUR/týden u vybraných apartmánů, dětská postýlka 20 EUR/týden, přistýlka 30 EUR/týden, domácí zvíře 50 EUR/
týden. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění 
naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení 
jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se 
vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací 
kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu 
za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence FERRUCCI  cena od 9 198 Kč *
Velmi pěkný, moderní apartmán se nachází 20 m od písečné pláže a 200 m od pěší a cyklistické promenády. Hos-
tům k dispozici TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování v garáži 
u apartmánové budovy za poplatek 30 EUR/týden.
Objekt: 6 os. č. 21481
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s palandou. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon s výhledem na moře.

0,02 0,2 0,2

20 m
OD PLÁŽE

Rezidence ÉLITE cena od 9 513 Kč *
Kompletně zrekonstruovaný apartmánový dům v centrál-
ní části Martinsicura, 50 m od pláže a pěší promenády. 
Apartmány jsou luxusně zařízeny TV, pračkou, myčkou 
na nádobí (ve vybraných apartmánech, nutno nahlásit při 
rezervaci), klimatizací (za poplatek 50 EUR/týden), žehlič-
kou, žehlicím prknem, trezorem a Wi-Fi (v ceně). K ubyto-
vání povinný popl. za plážový servis (50-80 EUR, dle obdo-
bí). Možnost pobytu s domácím zvířetem za popl. 50 EUR/
pobyt. Parkovací místo 30 EUR/týden (dle dostupnosti).
Objekt: 6 os. č. 21477
Obytná místnost s rozkládací pohovkou, kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůž-
kem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a spr-
chovým koutem. Terasa nebo balkon.

0,05 0,1 0,1

MARTINSICURO

Rezidence ALIGHIERI cena od 6 552 Kč *
Nová moderní rezidence s luxusně vybavenými apartmány 
je vzdálena 200 m od pláže a promenády. Všechny apt. 
jsou vybaveny TV+SAT, pračkou a Wi-Fi (v ceně). Reziden-
ce má výtah a bezbariérový vstup. U apartmánů v druhém 
patře možnost klimatizace (za poplatek 50 EUR/týden, 
na vyžádání). Parkování u objektu. 
Objekt: 4 os.  č. 21435
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby, kuchyňským 
koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. 
Koupelna se sprchou a WC. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21436
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby, 
kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s man-
želským lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. 2 koupelny 
s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence SIRENA  cena od 8 190 Kč *
Moderní apartmány s výtahem se nachází přímo u pláže a pěší promenády v klidné jižní části střediska, pouhých 
1,5 km od vodního parku Onda Blu. Apartmány jsou vybaveny TV a pračkou. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování před objektem.
Objekt: 6 os.  č. 21482
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,1 0,1

TORTORETO LIDO

50 m
OD PLÁŽE

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Rezidence FIERAMOSCA  cena od 7 182 Kč *
Velice pěkný apartmán se nachází v klidné jižní části 
města cca 50 m od písečné pláže v blízkosti pěší pro-
menády. Hostům je k dispozici TV, pračka a klimatizace 
(za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím 
zvíretem za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování u objektu.
Objekt: 4 os.  č. 21485
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., s kuchyň-
ským a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Kou-
pelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,05 0,15 0,15

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence DA GIUSSANO cena od 8 190 Kč *
Pěkně zařízený apartmán se nachází 200 m od pláže 
jižní části města San Benedetto, v blízkosti mnoha ob-
chodů, pizzerií, kaváren a cukráren. Hostům k dispozi-
ci TV a pračka. Možnost pobytu s domácím zvířetem 
za poplatek 50 EUR/pobyt. Parkování na uzavřeném 
parkovišti u domu (dle dostupnosti).
Objekt: 6 os. č. 21478
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os. Oddělená 
kuchyň. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 3 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,2 0,2 0,2

VILLAROSA

Rezidence EL CHICO cena od 7 875 Kč *
Moderní rezidence se nachází přímo u pláže a pěší pro-
menády v centru letoviska. V rezidenci je výtah a bez-
bariérový přístup. Apartmány jsou vybaveny TV, pračkou, 
klimatizací (popl. 50 EUR/týden) a Wi-Fi (v ceně). Mož-
nost pobytu s domácím zvířetem za popl. 50 EUR/pobyt. 
Parkování 150 m od rezidence na soukromém parkovišti. 
Objekt: 4 os.  č. 21424
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem, kuchyň. a jídel-
ním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 6 os.  č. 21425
Obytná místnost s rozkl. lůžkem, kuchyň. koutem a jídel-
ním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 sa-
most. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.0,05 0,05 0,05

50 m
OD PLÁŽE

ALBA ADRIATICA

Rezidence LEOPARDI cena od 5 544 Kč *
Krásná moderní rezidence leží v klidné ulici přesto v těsné blízkosti centra letoviska. V rezidenci je výtah, před reziden-
cí prostor pro cvičení a parkovací místa. Apartmány jsou vybaveny TV, pračkou, Wi-Fi (v ceně) a klimatizací (v termínu 
27.6.-29.8. v ceně, jinak za poplatek 50 EUR/týden). Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek 50 EUR/pobyt.
Objekt: studio 2 os.  č. 21432
Obytná místnost s kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 2 os. Koupelna s WC a sprchovým 
koutem. Balkon.
Objekt: 2 os.  č. 21413
Obytná místnost s kuchyň. a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 4 os.  č. 21414
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21423
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice 
se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Balkon.

0,25 0,1 0,1

Rezidence BARRACA  cena od 7 182 Kč *
Nová moderní rezidence nacházející se v klidné části městečka je vhodná pro milovníky klidu a odpočinku. Rezidence 
je vzdálena 150 m od pláže. Možnost parkování na privátním parkovišti u objektu. Na rušnou promenádu střediska 
Alba Adriatica dojdete po pouhých 7 minutách chůze podél pobřeží. Apartmány jsou vybaveny TV a pračkou. Možnost 
pobytu s domácím zvířetem za popl. 50 EUR/pobyt.
Objekt: 4 os. č. 21415
Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., kuchyň. koutem a jídelním koutem. Ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna 
s WC a sprch. koutem. Velká terasa s přímým výhledem na moře.
Objekt: 5 os.  č. 21417
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 os., kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice s palandou. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.

0,15 0,25 0,25
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), spotřebu el. energie, vody a plynu, závěrečný úklid, 
plážový servis do 5.6. a od 6.9.2020, Wi-Fi u rezidencí Pinetina, Sea Resort, Mac, Gugu, Azzurra a Kara. Cena ne-
zahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní 
nebo za poplatek 10 EUR/os./pobyt), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 5 EUR/os./pobyt), plážový 
servis 35 EUR/týden v období 6.6.-5.9.2020 (nutno objednat předem), parkování uvnitř rezidence Mac, Gugu, Azzu-
rra, Green Marine, Azzura Mare 35 EUR/týden. Fakultativní příplatky: přistýlka 30 EUR/týden, dětská postýlka 
20 EUR/týden, klimatizace v Rezidenci Elena 30 EUR/týden, klimatizace v rezidencích Sea Resort, Green Marine, 
Gugu, Mac, Azzurra a Pinetina 35 EUR/týden. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace 
a nabídku pojištění naleznete na str. 5. * Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací uby-
tovacích zařízení jsou u jednotlivých kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. 
od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevněj-
šího typu ubytovací kapacity (pokud je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), 
poníženou o slevu za včasný nákup, platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

Rezidence PINETINA cena od 9 198 Kč *
Rezidence v nejsevernější části Silvi Marina cca 3 km od centra. Jde o komplex dvoupatrových vilek, kdy v každé vilce 
je 8 rekreačně vybavených apartmánů. Apartmány pro 4 os. jsou v přízemí a mají vlastní zahrádku. Pláž je od rezidence 
oddělena borovicovým hájem. Hostům je k dispozici Wi-Fi (zdarma) a klimatizace ve vybraných apartmánech (za popl. 
35 EUR/týden). Parkování v blízkém okolí rezidence. Po dohodě možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: 4 os. č. 21608
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchou a WC, předzahrádka.
Objekt: 6 os. č. 21609
I. patro: Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon. 2. patro: ložnice se dvěma lůžky, koupelna se sprchou a WC.

Komplex GREEN MARINE cena od 7 875 Kč *
Oplocená rezidence skládající se z několika budov s pro-
stornou zahradou leží přímo u moře v klidné části Silvi 
Marina. Centrum je vzdáleno cca 30 minut chůze po plá-
ži. Parkování v areálu rezidence za poplatek 35 EUR/
týden (nutno objednat předem při rezervaci). Po dohodě 
možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: studio 4 os.  č. 21601
Obytná místnost se dvěma rozkládacími lůžky, kuchyň-
ský kout, koupelna se sprchou, WC.
Objekt: 4 os.  č. 21602
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon.
Objekt: 6 os.  č. 21604
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 os. a ku-
chyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, lož-
nice se 2 lůžky nebo patrovým lůžkem, koupelna se 
sprchou a WC, balkon.

0,1 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

SILVI MARINA

Typické přímořské letovisko ležící na pobřeží Jaderského moře. Protáhlé řady domů a vilek po-
dél písčité pláže, promenáda a řady obchodů, barů a restaurací. Jiný kolorit mu ovšem dodávají 

zvedající se kopce hned za městečkem, na nichž najdete starobylé vesničky jako Silvi Paese či Sant 
d´Angelo. V Silvi Marina najdete mnoho barů, cukráren, pizzerií, restaurací, ale také 2 obchodní domy, 
několik supermarketů s potravinami, mnoho butiků a spoustu různých obchodů. Toto krásné letovisko 
leží v překrásné oblasti Abruzzo, která není ještě tolik poznamenaná turistickým ruchem. 
Tipy pro volný čas: V blízkém okolí najdete spoustu architektonických pozoruhodností. Krásnou 
bílou antiku, románskou architekturu, důstojnou gotiku a renesanci, která je zde k vidění snad 
v každém městečku. Přesvědčíte se o tom sami, navštívíte-li např. Atri, údajně nejstarší město 
východního pobřeží Itálie, které dalo jméno tomuto pobřeží, nazývané adriatické. Spousta z Vás 
jistě neodolá a navštíví Řím s památkami jako je Koloseum, Forum Romanum, Kapitol s jezdeckou 
sochou Marka Aurelia, Benátské náměstí, Panteon či Vatikán s Bazilikou sv. Petra. Každý čtvrtek se 
v Silvi Marina konají trhy s možností nákupu oblečení, ovoce a dalšího sortimentu.

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence MAC cena od 7 875 Kč *
Moderně zařízená rezidence s výtahem. Nachází se 
v centru městečka pár kroků od pláže. Parkování v pod-
zemních garážích (za poplatek 35 EUR/týden) nebo 
na ulici před rezidencí. Hostům je k dispozici Wi-Fi 
(zdarma). Možnost dokoupení polopenze v rezidenci Sea 
Resort 22 EUR/os./den, (děti do 2 let zdarma, děti 2-6 let 
11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR /den). Po dohodě mož-
nost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: studio 4 os.  č. 21610
Obytná místnost se dvěma rozkl. lůžky a kuchyňským 
koutem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4 os.  č. 21612
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem, koupelna 
se sprchovým koutem a WC. Balkon. Některé apartmány 
mají místnosti oddělené pouze dřevěnou přepážkou.
Objekt: 6 os. č. 21613
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna (sprcha, 
WC), balkon nebo předzahrádka.

0,05 0,05 0,05

50 m
OD PLÁŽE

Rezidence GUGU cena od 9 198 Kč *
Rezidence ležící přímo u pláže v samotném centru měs-
tečka Silvi Marina. Vřele doporučujeme klientům, kteří 
mají rádi každodenní procházky po obchůdcích a rádi 
si posedí v kavárnách a restauracích. Rezidence má vý-
tah a parkovací místa na oploceném dvoře (za poplatek 
35 EUR/týden). Všechny apartmány mají úplný nebo čás-
tečný výhled na moře. Naproti přes ulici se nachází resi-
dence MAC. Možnost dokoupení polopenze v rezidenci 
Sea Resort 22 EUR/os./den (děti do 2 let zdarma, děti 
3-5 let 11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR/den). Po dohodě 
možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: 4 os.  č. 21611
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchovým koutem a WC. Balkon.
Objekt: 6 os. č. 21634
Obytná místnost s kuchyňským koutem a rozkládací 
pohovkou pro 2 os., 2x ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchovým koutem a WC, balkon. Možnost 
klimatizace (za poplatek 35 EUR/týden).

0,02 0,05 0,05

PŘÍMO
NA PLÁŽI

MOŽNOST 
POLOPENZE

Rezidence SEA RESORT cena od 7 875 Kč *
Čtyřpatrová rezidence s výtahem se nachází přímo v cen-
tru Silvi Marina, v jedné z postranních uliček kolmých 
na promenádu. Většina apartmánů má výhled na moře. 
Hostům je k dispozici Wi-Fi (zdarma), střešní terasa s ví-
řivkou (vířivka je funkční v období 8.6.-7.9.2020, nutná 
koupací čepice) a soukromá písečná pláž. Možnost dokou-
pení polopenze 22 EUR/os./den, (děti do 2 let zdarma, děti 
2-6 let 11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR/den). Klimatizace 
za popl. 35 EUR/týden. Po dohodě možnost pobytu s ma-
lým domácím zvířetem zdarma.  
Objekt: studio 2 os. č. 21627
Obytná místnost s manželským lůžkem a kuchyňským 
koutem, koupelna s WC, balkon. 
Objekt: studio 3 os. č. 21633
Obytná místnost s manželským lůžkem, rozkládacím 
lůžkem a kuchyňským koutem, koupelna s WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 21628
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň. 
koutem, ložnice s manž. lůžkem, 2 koupelny s WC, balkon. 
Objekt: 6 os. č. 21629
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň. 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 sa-
mostatnými lůžky, 3 koupelny s WC, balkon.

0,08 0,05 0,05

80 m
OD PLÁŽE

MOŽNOST 
POLOPENZE

Rezidence AZZURRA cena od 9 198 Kč *
Rezidence v centru Silvi Marina, přímo na hlavní tří-
dě, tzv. „lungo mare“. Od pláže je vzdálena pouhých 
50 m. Apartmány mají úplný nebo částečný výhled 
na moře. Parkování na oploceném dvoře (za poplatek 
35 EUR/týden). Hostům je k dispozici Wi-Fi (zdarma) 
a ve vybraných apartmánech klimatizace (za poplatek 
35 EUR/týden). Možnost dokoupení polopenze v Re-
zidenci Sea Resort 22 EUR /os./ den, (děti do 2 let 
zdarma, děti 2-6 let 11 EUR/den, děti 6-12 let 16 EUR 
/den). Rezidence je vhodná pro rodiny s dětmi a menší 
kolektivy. Po dohodě možnost pobytu s malým domá-
cím zvířetem zdarma.
Objekt: 4 os. č. 21630
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., ku-
chyň. a jídelní kout, ložnice s manželským lůžkem, kou-
pelna s WC, balkon. 

0,05 0,05 0,05

50 m
OD PLÁŽE

MOŽNOST 
POLOPENZE

Rezidence KARA cena od 9 198 Kč *
Moderní rezidence se nachází v centru letoviska, jen 
pár kroků od pláže - v jedné s postranních uliček, kte-
ré jsou kolmé na promenádu. Hostům je k dispozici 
Wi-Fi (zdarma). Parkování v okolí rezidence. Možnost 
dokoupení polopenze v rezidenci Sea Resort 22 EUR/
os./ den, (děti do 2 let zdarma, děti 2-6 let 11 EUR/den, 
děti 6-12 let 16 EUR /den). Po dohodě možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem zdarma. 
Objekt: 4 os. č. 21631
Obytná místnost s rozkládacím lůžkem pro 2 osoby 
a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna s WC balkon. 
Objekt: 6 os. č. 21632
Obytná místnost s rozkl. lůžkem pro 2 osoby a kuchyň-
ským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 
2 lůžky, koupelna s WC, předzahrádka.

0,08 0,1 0,1

80 m
OD PLÁŽE

0,05 0,5 0,2

Rezidence ELENA cena od 9 198 Kč *
Moderní rezidenční komplex nacházející se v klidnější části Silvi Marina, pár metrů od vlastní soukromé pláže. 
Rezidence s komfortně vybavenými apartmány. Klientům je k dispozici recepce, restaurace, bar, fitness a bazén 
(v provozu od 8.6. do 7.9.2020 v čase 9-13 a 15-18 hod., koupání pouze v koupací čepici). Apartmány a studia jsou 
vybaveny TV, trezorem, klimatizací (za poplatek 30 EUR/týden), mají balkon s výhledem na moře. Parkování v areálu 
rezidence. Wi-Fi v prostoru recepce (zdarma). Po dohodě možnost pobytu s malým domácím zvířetem zdarma.
Objekt: studio 2 os. č. 21625
Obytná místnost s rozkládacím dvoulůžkem a kuchyňským koutem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: studio 3 os. č. 21626 
Obytná místnost s kuchyň. koutem, manžel. lůžkem a samost. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 4 os. č. 21619
Obytná místnost s odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 os., ložnice s manželským lůžkem, 
koupelna se sprchou a WC, balkon.

0,25 1,5 1,5
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Rezidence HEAVEN  cena od 9 513 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, ze kterého je nádherný výhled na pobřeží Capo Vaticano a na Liparské 
ostrovy. Místo je plné zeleně a tropických rostlin. Apartmány v centrální části rezidence jsou vzdálny od pláže cca 
550 m. Hostům je k dispozici restaurace, bar, místnost s TV, bazén, parkoviště a fotbalové hřiště. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 70 EUR (nesmí do společenských místností).
Objekt: 4 os. č. 23290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 5 os. č. 23291
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 6 os. č. 23292
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,55 0,9 0,9

Villaggio MARCO POLO  cena od 8 190 Kč *
Pěkné villaggio situované poblíž nádherné pláže Riaci - Santa Domenica, na jednom z nejkrásnějších míst Capo 
Vaticana, cca 2 km od úchvatného městečka Tropea. Villaggio je zbudované ve více úrovních směrem do svahu s pa-
noramatickým výhledem. Na první úrovni se nachází recepce a depandance. Na druhé úrovni najdeme apartmány 
a hotelové pokoje zasazené do zeleně citronovníků a pomerančovníků. Uprostřed se nachází bazén, amfiteátr, 
fotbalové hřiště a tenisový kurt. Třetí úroveň je situovaná přímo u pláže, zde najdete bary, obchody a restaurace. 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR (nesmí se pohybovat ve veřejných prostorech).
Objekt: studio 3 os. č. 23263
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 3 samostatnými lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. 
Objekt: 4 os. č. 23264
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 5 os. č. 23265
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,2 0,05 0,05

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis do 20.6. a od 5.9., animační program, bazén. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), povinný poplatek za závěrečný 
úklid 35 EUR, ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 8 EUR/os.), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, 
nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis 90 EUR/týden. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 30 EUR. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

KALÁBRIE

Kalábrie, nejjižněji položená část italského poloostrova, je jednou z nejkrásnějších oblastí celého 
Středomoří. Je obklopena Jónským a Tyrhénským mořem, které Vás okouzlí svojí barvou pře-

cházející od azurové až po temně zelenou.
Oblast Ricadi-Capo Vaticano je proslavená svými krásnými písčitými plážemi, skalnatými útesy 
a křišťálovým mořem. Nachází se nedaleko historického města Tropea. Capo Vaticano je obklopeno 
rozmanitou zelení a poskytuje romantický výhled na Liparské ostrovy a z některých míst až na Si-
cílii. Tato oblast byla turistickým světem objevena teprve před pár lety. Ten zůstal ohromen její krá-
sou, panenskými plážemi, a zvláště pak důkladně zakonzervovaným způsobem života plným tradic.
Branou k mysu Capo Vaticano je Briatico, letovisko s krásnými písčitými plážemi má co nabídnout 
i těm, kteří se zajímají o historii. První písemné záznamy o místním osídlení jsou již z 12. století 
a jsou spojeny především s výše položeným Briatico Vecchio, kde v minulosti stálo 12 kostelů a tři 
kláštery, jež ale bylo zničeno při zemětřesení v roce 1638 a nyní jsou zde ještě znatelné pozůstatky 
středověkého hradu. Na pláži zůstaly dvě z původních pěti věží, pětiboká La Roccheta, postavená 
původně Řeky a přebudovaná Římany a Torre Sant´Irene, zbudovaná více králem španělským.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizace, parkovací místo, 
plážový servis, ložní prádlo, závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájez-
dových pokynech), klubová karta 15 EUR/os. nad 4 roky/týden (bazén, animační program, tenisový kurt), ručníky 
(klienti musí mít vlastní). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 50 EUR/týden, malé domácí zvíře 50 EUR 
(nesmí se pohybovat ve veřejných prostorách na pláži). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Villaggio GREEN GARDEN CLUB cena od 7 371 Kč *
Hezké villaggio umístěné na tyrhénském pobřeží v krásném zálivu nedaleko městečka Briatico a necelých 20 km 
od městečka Tropea. Soukromá pláž je pouhých 100 m od areálu a je vybavena převlékacími kabinkami, WC, barem 
a dětským koutkem. V areálu je pro klienty k dispozici bazén, bar s terasou, restaurace, plážový servis, recepce, parkovi-
ště u objektu, tenisový kurt, amfiteátr. Na místě možnost dokoupení polopenze nebo plné penze. 
Objekt: 3 os.  č. 23230
Obytná místnost se samost. lůžkem a kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, terasa.
Objekt: 4 os. č. 23232
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna 
se sprchou a WC, terasa se zahrádkou.

0,1 0,1 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, parkovací místo, bazén, 
závěrečný úklid, plážový mikrobus, slunečníky a plážová křesla. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše 
bude uvedena v nájezdových pokynech), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den (pouze 
na vyžádání při rezervaci), polopenze s ¼ litru vína a ½ litrem vody 15 EUR/den (kromě srpna), plná penze s ¼ litru 
vína a ½ litrem vody 20 EUR/den (kromě srpna). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: poby-
tovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), klubová karta 17,5 EUR/os./týden (bazén, animační 
program, tenisový kurt, plážový mikrobus) v termínu 27.6.-5.9., ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 
7 EUR/os./výměna), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 7 EUR/os./výměna), povinný poplatek 
za závěrečný úklid 56 EUR. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 70 EUR. Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena 
nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LA FATTORIA cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, v městečku Ricadi - část Torre Ruffa. Od městečka Tropea je vzdálena 7 km. 
U rezidence se nachází krásná  malá pláž z bílého písku a skalnatými útesy. Klientům je k dispozici bazén (26.5.-
22.9.), bar, parkoviště, klimatizace (5 EUR/den - na vyžádání při rezervaci) a slunečníky s lehátky. Na místě možnost 
dokoupení polopenze nebo plné penze.
Objekt: Studio 2 os. č. 23207
Ložnice s manželským lůžkem, koupelna se sprchou a WC, kuchyňský kout na kryté terase.
Objekt: 4 os. č. 23208
Obytná místnost s kuch. koutem a palandou, ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os. č. 23209
Obytná místnost s kuchyňským koutem a palandou, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky, koupelna se 
sprchou a WC, balkon nebo terasa.

0,3 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu, parkovací 
místo. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), závěrečný úklid 
25-30 EUR dle velikosti apartmánu, ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna), ložní 
prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna). Fakultativní příplatky: druhé parkovací 
místo 30 EUR/týden, domácí zvíře 30 EUR, dětská postýlka 30 EUR/týden (nutno hlásit při rezervaci). Kauce: 
50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LIMONETO cena od 5 922 Kč *
Rezidence se 14 apartmány se nachází 450 m od bílých písečných pláží s kamennými útesy a pouhých 7 km od městečka 
Tropea, nazývané i Perla Kalábrie. V rezidenci je klientům k dispozici hřiště na minifotba, gril, dětské hřiště, bar, TV+SAT, 
bazén s animačním programem, parkoviště a slunečníky. Některé apartmány mají výhled na moře. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR.
Objekt: 4 os. č. 23266
Obývací místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem a 2 samostat. lůžky, koupelna s WC, veranda.
Objekt: 5 os. č. 23267
Obývací místnost s palandou a samostatným lůžkem, samostatná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, koupelna s WC, terasa.

0,45 0,3 0,3

* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Rezidence HEAVEN  cena od 9 513 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, ze kterého je nádherný výhled na pobřeží Capo Vaticano a na Liparské 
ostrovy. Místo je plné zeleně a tropických rostlin. Apartmány v centrální části rezidence jsou vzdálny od pláže cca 
550 m. Hostům je k dispozici restaurace, bar, místnost s TV, bazén, parkoviště a fotbalové hřiště. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 70 EUR (nesmí do společenských místností).
Objekt: 4 os. č. 23290
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samost. 
lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 5 os. č. 23291
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 6 os. č. 23292
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,55 0,9 0,9

Villaggio MARCO POLO  cena od 8 190 Kč *
Pěkné villaggio situované poblíž nádherné pláže Riaci - Santa Domenica, na jednom z nejkrásnějších míst Capo 
Vaticana, cca 2 km od úchvatného městečka Tropea. Villaggio je zbudované ve více úrovních směrem do svahu s pa-
noramatickým výhledem. Na první úrovni se nachází recepce a depandance. Na druhé úrovni najdeme apartmány 
a hotelové pokoje zasazené do zeleně citronovníků a pomerančovníků. Uprostřed se nachází bazén, amfiteátr, 
fotbalové hřiště a tenisový kurt. Třetí úroveň je situovaná přímo u pláže, zde najdete bary, obchody a restaurace. 
Možnost pobytu s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR (nesmí se pohybovat ve veřejných prostorech).
Objekt: studio 3 os. č. 23263
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským koutem, jídelním koutem a se 3 samostatnými lůžky. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. 
Objekt: 4 os. č. 23264
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 2 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 5 os. č. 23265
Obytná místnost s vybaveným kuchyňským a jídelním koutem, rozkládací pohovka pro 1 os. Ložnice s manželským 
lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,2 0,05 0,05

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis do 20.6. a od 5.9., animační program, bazén. Cena 
nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), povinný poplatek za závěrečný 
úklid 35 EUR, ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 8 EUR/os.), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, 
nebo za poplatek 8 EUR/os.), plážový servis 90 EUR/týden. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 30 EUR. Kauce: 
100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

KALÁBRIE

Kalábrie, nejjižněji položená část italského poloostrova, je jednou z nejkrásnějších oblastí celého 
Středomoří. Je obklopena Jónským a Tyrhénským mořem, které Vás okouzlí svojí barvou pře-

cházející od azurové až po temně zelenou.
Oblast Ricadi-Capo Vaticano je proslavená svými krásnými písčitými plážemi, skalnatými útesy 
a křišťálovým mořem. Nachází se nedaleko historického města Tropea. Capo Vaticano je obklopeno 
rozmanitou zelení a poskytuje romantický výhled na Liparské ostrovy a z některých míst až na Si-
cílii. Tato oblast byla turistickým světem objevena teprve před pár lety. Ten zůstal ohromen její krá-
sou, panenskými plážemi, a zvláště pak důkladně zakonzervovaným způsobem života plným tradic.
Branou k mysu Capo Vaticano je Briatico, letovisko s krásnými písčitými plážemi má co nabídnout 
i těm, kteří se zajímají o historii. První písemné záznamy o místním osídlení jsou již z 12. století 
a jsou spojeny především s výše položeným Briatico Vecchio, kde v minulosti stálo 12 kostelů a tři 
kláštery, jež ale bylo zničeno při zemětřesení v roce 1638 a nyní jsou zde ještě znatelné pozůstatky 
středověkého hradu. Na pláži zůstaly dvě z původních pěti věží, pětiboká La Roccheta, postavená 
původně Řeky a přebudovaná Římany a Torre Sant´Irene, zbudovaná více králem španělským.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, klimatizace, parkovací místo, 
plážový servis, ložní prádlo, závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájez-
dových pokynech), klubová karta 15 EUR/os. nad 4 roky/týden (bazén, animační program, tenisový kurt), ručníky 
(klienti musí mít vlastní). Fakultativní příplatky: dětská postýlka 50 EUR/týden, malé domácí zvíře 50 EUR 
(nesmí se pohybovat ve veřejných prostorách na pláži). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní 
pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Villaggio GREEN GARDEN CLUB cena od 7 371 Kč *
Hezké villaggio umístěné na tyrhénském pobřeží v krásném zálivu nedaleko městečka Briatico a necelých 20 km 
od městečka Tropea. Soukromá pláž je pouhých 100 m od areálu a je vybavena převlékacími kabinkami, WC, barem 
a dětským koutkem. V areálu je pro klienty k dispozici bazén, bar s terasou, restaurace, plážový servis, recepce, parkovi-
ště u objektu, tenisový kurt, amfiteátr. Na místě možnost dokoupení polopenze nebo plné penze. 
Objekt: 3 os.  č. 23230
Obytná místnost se samost. lůžkem a kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, terasa.
Objekt: 4 os. č. 23232
Obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 samostatnými lůžky, koupelna 
se sprchou a WC, terasa se zahrádkou.

0,1 0,1 0,1

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, parkovací místo, bazén, 
závěrečný úklid, plážový mikrobus, slunečníky a plážová křesla. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše 
bude uvedena v nájezdových pokynech), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os.), ložní prádlo 
(klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.). Fakultativní příplatky: klimatizace 5 EUR/den (pouze 
na vyžádání při rezervaci), polopenze s ¼ litru vína a ½ litrem vody 15 EUR/den (kromě srpna), plná penze s ¼ litru 
vína a ½ litrem vody 20 EUR/den (kromě srpna). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. 
Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu. Cena nezahrnuje: poby-
tovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), klubová karta 17,5 EUR/os./týden (bazén, animační 
program, tenisový kurt, plážový mikrobus) v termínu 27.6.-5.9., ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 
7 EUR/os./výměna), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní, nebo za poplatek 7 EUR/os./výměna), povinný poplatek 
za závěrečný úklid 56 EUR. Fakultativní příplatky: domácí zvíře 70 EUR. Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena 
nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LA FATTORIA cena od 6 237 Kč *
Rezidence se nachází na klidném místě, v městečku Ricadi - část Torre Ruffa. Od městečka Tropea je vzdálena 7 km. 
U rezidence se nachází krásná  malá pláž z bílého písku a skalnatými útesy. Klientům je k dispozici bazén (26.5.-
22.9.), bar, parkoviště, klimatizace (5 EUR/den - na vyžádání při rezervaci) a slunečníky s lehátky. Na místě možnost 
dokoupení polopenze nebo plné penze.
Objekt: Studio 2 os. č. 23207
Ložnice s manželským lůžkem, koupelna se sprchou a WC, kuchyňský kout na kryté terase.
Objekt: 4 os. č. 23208
Obytná místnost s kuch. koutem a palandou, ložnice s manž. lůžkem, koupelna se sprchou a WC, balkon nebo terasa.
Objekt: 6 os. č. 23209
Obytná místnost s kuchyňským koutem a palandou, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se 2 lůžky, koupelna se 
sprchou a WC, balkon nebo terasa.

0,3 0,5 0,5

100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu el. energie, vody a plynu, užívání bazénu, parkovací 
místo. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), závěrečný úklid 
25-30 EUR dle velikosti apartmánu, ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna), ložní 
prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 10 EUR/os./výměna). Fakultativní příplatky: druhé parkovací 
místo 30 EUR/týden, domácí zvíře 30 EUR, dětská postýlka 30 EUR/týden (nutno hlásit při rezervaci). Kauce: 
50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

Rezidence LIMONETO cena od 5 922 Kč *
Rezidence se 14 apartmány se nachází 450 m od bílých písečných pláží s kamennými útesy a pouhých 7 km od městečka 
Tropea, nazývané i Perla Kalábrie. V rezidenci je klientům k dispozici hřiště na minifotba, gril, dětské hřiště, bar, TV+SAT, 
bazén s animačním programem, parkoviště a slunečníky. Některé apartmány mají výhled na moře. Možnost pobytu 
s malým domácím zvířetem za poplatek 30 EUR.
Objekt: 4 os. č. 23266
Obývací místnost s kuchyň. koutem, ložnice s manžel. lůžkem a 2 samostat. lůžky, koupelna s WC, veranda.
Objekt: 5 os. č. 23267
Obývací místnost s palandou a samostatným lůžkem, samostatná místnost s kuchyňským koutem, ložnice s man-
želským lůžkem, koupelna s WC, terasa.

0,45 0,3 0,3

* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.
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Villaggio COSTA DEL MITO cena od 8 190 Kč *
Villaggio leží v srdci pobřeží Cilento a je umístěný na mírném svahu uprostřed nedotknuté přírody národního parku 
Cilento. Villaggio je velmi klidné a vhodné pro relaxaci i přesto, že v okolí jsou významná turistická místa jako je 
Palinuto a Camerota. Hostům je k dispozici fotbalové hřiště, tenisový kurt, společenská místnost s TV, restaurace a bar. 
Objekt: bungalov 2 os. č. 23297
Kuchyňský kout a jídelní na kryté verandě s výhledem na moře. Obytná místnost s manželským lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4 os. č. 23298
Kuchyňský kout a jídelní na kryté verandě. Obytná místnost s manželským lůžkem a patrovým lůžkem. Koupelna 
s WC a sprchovým koutem.
Objekt: bungalov 4 os. č. 23299
Kuchyňský kout a jídelní na kryté verandě. Obytná místnost s manželským lůžkem. Malá ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,3 0,5 0,1

* Pro lepší orientaci a snadnější rozlišení cenových relací ubytovacích zařízení jsou u jednotlivých 
kapacit červeně uváděny informace s „cenou od...“, např. od 5 990 Kč. Jedná se vždy o nejnižší 
cenu v období 6.6.-29.8. 2020 (nejlevnější termín) u nejlevnějšího typu ubytovací kapacity (pokud 
je v daném objektu nabízeno více typů ubytovacích kapacit), poníženou o slevu za včasný nákup, 
platnou při zakoupení pobytu do 29.2. 2020.

AKTUÁLNÍ CENY VYBRANÉHO UBYTOVÁNÍ NAJDETE NA

www.bktour.cz

KAMPÁNIE

Velmi úrodný kraj, jehož součástí je Neapol – hlavní město, a sopka Vesuv. Tento kraj nad ne-
apolským zálivem je známý svým temperamentem a opravdovou radostí ze života. Charak-

teristickým znakem jihoitalského regionu je velice příznivé podnebí, členité pobřeží s křišťálově 
čistým mořem a starobylá malebná městečka. Národní park Cilento s letovisky Marina di Camerota 
a Palinuro, který naleznete v jižní části kraje Kampánie, cca 160 km od Neapole, je proslulý zejména 
překrásnými písečnými i oblázkovými plážemi ohraničenými skalními útesy. Národní parky Cilento 
i Paestum byly právem zapsány do seznamu UNESCO. 
Paestum je turisticky významné pobřeží a historické městečko s troskami chrámů a nekropolí z ob-
dobí okolo roku 600 př. n. l., které tvoří nejvýznamnější monument řeckého stavitelského umění 
na italské pevnině. Nenechte si ujít metropoli regionu, Neapol. Je jedinečná svou unikátní atmosfé-
rou, které se nevyrovná žádné jiné evropské město. Dominantou je Castel Nuovo, někdejší rezidence 
neapolským králů ze 13. st. a Castel dell’Ovo - hrad ze 12. st. stojí na malém skalnatém ostrově.
Ascea Marina je moderní přímořskou částí s krásnou promenádou starobylého městečka Ascea, 
jehož okolí nabízí zejména večer úchvatný pohled na osvětlené archeologické vykopávky staro-
římského města Velia.
Caprioli/ Palinuro - Caprioli je mladá, menší a moderní vesnička na svahu mezi městečky Pali-
nuro a Pisciotta. Výraznou dominantou je saracénská věž Torre dei Caprioli. Palinuro je nazýváno  
perlou Cilenta. Menší rybářské městečko s mysem Capo Palinuro je známé svým pobřežím s úseky 
dlouhých pláží, pokrytých jemným pískem.
Tipy pro volný čas: Okolní turistická městečka, Marina di Casalvelino a Santa Marina di Cas-
tellabate, ležící přímo na cilentském pobřeží s krásnou přírodou. Jsou obklopena táhlým úbočím 
Apenin, které v této oblasti tvoří národní park s mnoha významnými jeskyněmi. Při vyjížďkách 
do okolí můžete navštívit např. Modrou jeskyni, která je od pobřeží vzdálena zhruba 10 minut 
plavby motorovým člunem.

Villaggio CERULLO cena od 8 190 Kč *
Villaggio leží přímu u pláže, v nádherné zátoce mezi městy Agropoli a Salerno v části Paestum. Je složeno z 24 apart- 
mánů v hlavní dvouposchoďové budově obklopené palmami a středomořskou vegetací. Hostům je k dispozici bar, 
společenská místnost s SAT+TV, dětský koutek a prádelna. 
Objekt: 4 os. č. 23282, 23283
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským lůžkem (v některých apartmánech může 
být jedna ložnice s patrovým lůžkem). Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 5 os. č. 23284, 23285
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice s manželským a samo-
statným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. 
Objekt: 6 os. č. 23286, 23287
Obytná místnost s kuchyňským a jídelním koutem. 2x ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC 
a sprchovým koutem. 

0,05 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis, závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou 
taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 
8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.). Kauce: 30 EUR (bude vrácená pouze 
pokud bude uklizen kuchyňský kout). Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku 
pojištění naleznete na str. 5. 

Villaggio PINETA MARE cena od 12 096 Kč *
Velmi pěkné villaggio se nachází v píniovém lesíku přímo u pláže. Od centra malého městečka Paestum je vzdálené 
cca 500 m a 1,5 km od archeologické zóny. Hostům je k dispozici minimarket, bar a animační program. Možnost 
pobytu s malým domácím zvířetem.
Objekt: 4 os. č. 23279
Bungalov s obytnou místností vybavenou kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 
Ložnice s manželským a samostatným lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem.
Objekt: 5 os. č. 23280
Bungalov s obytnou místností vybavenou kuchyňským koutem, jídelním koutem a rozkládací pohovkou pro 1 os. 2x 
ložnice s manžel. lůžkem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. V tomto bungalovu je možnost využít klimatizaci.
Objekt: 6 os. č. 23281
Bungalov s kuchyňským koutem a jídelním koutem. Ložnice s manželským lůžkem. 2x ložnice s patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem.

0,1 0,5 0,5

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, plážový servis, ložní prádlo. Cena nezahrnuje: povinný poplatek 
za spotřebu energií a závěrečný úklid 10 EUR/bungalov, pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových po-
kynech), ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 8 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní). Kauce: 
30 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 5. *

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA 50 m
OD PLÁŽE

100 m
OD PLÁŽE

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu energií, klimatizace, plážový servis, Wi-Fi. Cena ne-
zahrnuje: pobytovou taxu (její výše bude uvedena v nájezdových pokynech), povinný poplatek za závěrečný 
úklid 30 EUR, ložní prádlo (klienti musí mít vlastní nebo za poplatek 6 EUR/os.), ručníky (klienti musí mít vlastní 
nebo za poplatek 10 EUR/os.). Kauce: 50 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace 
a nabídku pojištění naleznete na str. 5.

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden, spotřebu energií, klimatizaci, klubovou kartu v termínu 22.5.-
15.9. (plážový servis, animační program, bazény), závěrečný úklid. Cena nezahrnuje: pobytovou taxu (její výše 
bude uvedena v nájezdových pokynech), ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní). Fakultativní příplat-
ky: domácí zvíře 1 EUR/den. Kauce: 30 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace 
a nabídku pojištění naleznete na str. 5. 

NOVINKA 50 m
OD PLÁŽE

Villaggio LE PALME  cena od 14 238 Kč *
Villaggio se nachází na pozemku v Národním parku Cilento v centru městečka Ascea Marina Přímo na pláži. Řadové 
domky a bungalovy se nachází ve stínu vzrostlých stromů. Hostům je k dispozici recepce, internet point, restaurace, 
pizzerie, společenská místnost s TV, Wi-Fi a klimatizace 
(v ceně), bar na pláži, bazén pro dospělé a bazén pro 
děti. Možnost pobytu se psem za poplatek 1 EUR/den 
(musí být na vodítku).
Objekt: studio 4 os. č. 23288
Bungalov složený z obytné místnosti s kuchyňským 
a jídelním koutem, manželským a patrovým lůžkem. 
Koupelna s WC a sprchovým koutem. Terasa.
Objekt: 5 os. č. 23289
Bungalov nebo mobilhome složený z obytné místnosti 
s jídelním koutem, 2 samostatná lůžka (někde může být 
patrové lůžko) a přistýlka. Ložnice s manželským lůž-
kem. Koupelna s WC a sprchovým koutem. Krytá terasa 
s kuchyňským koutem.

0,05 0,1 0,5
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