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Letní dovolená v Itálii u moře 

Vážení cestovatelé,

představujeme Vám katalog našich ubytovacích kapacit ve střediscích nejprodávanější části Itálie: Lignano, Caorle, Duna 
Verde a Jesolo. Jedná se o letoviska severní Itálie, která jsou strategicky nejblíž České republice a právě díky tomu jsou 
oblíbená u rodin s dětmi. Charakteristické jsou v těchto místech pozvolně se svažující písečné pláže, bohaté vyžití pro děti, 
buď přímo na pláži nebo v místních lunaparcích, acqua parcích či hernách. Nechybí zde pravá italská zmrzlina, poctivá 
pizza s nenapodobitelnou chutí, a to vše za naprosto příznivé ceny, jež jsou srovnatelné s dovolenou v České republice.

V severní Itálii najdete celou řadu krásných obchodů s kvalitní italskou módou a doplňky, výhodné slevy a to své si zde 
najde opravdu každý.

Ve všech střediscích nabízíme ubytování vyšší nebo střední úrovně, jež uspokojí jak náročného klienta, tak i méně náročné 
hosty, kteří raději ušetří na ubytování a investují do zážitků této historicky a umělecky bohaté země.

V našem katalogu najdete nabídky apartmánového ubytování bez stravy, ale také hotelového typu se stravou, které 
nabízejí pro 1 nebo dokonce 2 děti minimálně do věku nedovršených 7 let pobyt a základní stravování zcela zdarma (platí 
jen při jejich ubytování na 3. a případně. i na 4. lůžku v pokoji se 2 dospělými). Na děti zdarma Vás upozorní piktogramy, 
které v katalogu naleznete. Pokud máte zájem o autobusové zájezdy, odjíždíme z různých částí naší republiky.

Aby byl výběr Vaší dovolené úspěšný, neváhejte nás se svými požadavky kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme najít a vybrat 
takové ubytování, které opravdu hledáte. Jedině tak budete s dovolenou spokojeni a opět se s námi do této krásné země 
plné sluníčka vrátíte. 

Přejeme Vám příjemný výběr dovolené a těšíme se na setkání s Vámi.

CK Italia Travel
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Lignano

Lignano patří pro českého návštěvníka k nejbližším 
italským letoviskům a zároveň i nejoblíbenějším. 
Nachází se v nejsevernější části italského pobřeží 
mezi městy Terst a Benátky. Letovisko se vyzna-
čuje výjimečně čistou vodou, několikrát dokonce 
obdrželo cenu tzv. Modrou vlajku Evropy, což je 
velmi přísné národní ocenění přímořských středisek 
s čistým životním prostředím. Pro pobřeží je typic-
ká velmi široká a dlouhá pláž se zlatavým jemným 
pískem a přilehlou promenádou, lemovanou pásem 
borovicové aleje.

Caorle

Caorle – malebné městečko, o kterém se říká, že je 
nejhezčí na pobřeží Jadranu. Navzdory masivnímu 
přílivu turistů si zachovalo svoji původní atmosféru. 
Typické jsou úzké dlážděné uličky historického cen-
tra a barevné domečky místních obyvatel. Jedná se 

o živé městečko s bohatým historickým centrem, kos-
tely a krásnými náměstími, v bezprostřední blízkosti 
pláží, čímž se Caorle liší od jiných letovisek. Původně 
typická jadranská rybářská vesnička je i dnes velmi 
důležitým rybářským přístavem. Jsou zde 2 hlavní 
pláže Levante (východní) a Ponente (západní), podle 
kterých se nazývají i městské čtvrti. Caorle  nabízí ná-
vštěvníkům dlouhé, široké a dobře udržované písčité 
pláže s pozvolným vstupem do vody, proto je místo 
oblíbené pro rodiny s dětmi, pro něž je tady neuvěři-
telné množství zábavy. Podél celé pláže vede krásná 
promenáda, vhodná k procházkám s kočárky a jízdě 
na kolečkových bruslích. V městečku Caorle nalez-
nete i minigolf, městský park, tenisové kurty, menší 
Aquapark Aquafollie, potápěčskou školu a za městem 
pak golfové hřiště s 18 jamkami. Jediným problémem 
městečka je obtížné parkování.

Duna Verde

Přibližně 8 km od historického centra Caorle a 5 km 
od centra Eraclea Mare najdete maličké letovisko 
s názvem Duna Verde. Jedná se o přírodní místo 
plné zeleně, díky původnímu borovicovému lesu, 
který se táhne po celé délce pobřeží. Typické je pro 
Duna Verde kruhovitý tvar samotného centra. Ne-
najdete zde žádné hlavní náměstí, ani žádnou hlavní 
ulici, je zde jen pár obchůdků, barů, restaurací a pi-
zzerií. Ve večerních hodinách se maličké centrum 
promění v pěší zónu s programem pro zdejší turisty: 
konají se zde trhy s oblečením, biotrh, degustace 
místních farmářů, koncerty, animace pro děti atd.

Lido di Jesolo

Lido di Jesolo je jedno z nejnavštěvovanějších stře-
disek v severní Itálii a zároveň jedním z nejstarších. 
Pláž v Benátkách byla opravdu malá a pobyt velmi 
drahý, proto místní lidé v poválečném období za-
toužili po větším letovisku v blízkosti. Dnes se jedná 
o velmi živé a rušné letovisko, vhodné především 
pro mladé, jenž vyhledávají na dovolené zábavu či 
pestrý noční život. Místo nabízí velmi kvalitní služby 
a uspokojí i náročnější klientelu. Najdete tady vyhlá-
šené diskotéky, pravidelné koncerty italských zpěvá-
ků, známých hudebních skupin a další společenské 
akce. Kromě restaurací, barů, kaváren a pizzerií, zde 
najdete celou řadu obchodů se značkovou italskou 
či sportovní módou nebo velká nákupní střediska. 
Vyhlášená je ulice Via Bafile, paralelní ulice s pří-
mořskou promenádou, jež se ve večerních hodinách 
promění v pěší zónu a je údajně nejdelší pěší zónou 
v celé Itálii. 
Letovisko je jedním z nejdražších, neboť je oblíbe-
né především u místní smetánky severní Itálie. Pláž 
je písečná zlatavé barvy s pozvolným vstupem do 
vody, vhodná pro děti, které zde najdou celou řadu 
houpaček, prolézaček, dětských hradů a domečků. 
Pláž je lemovaná bezbariérovou dlážděnou prome-
nádou, která nabízí možnost dlouhých procházek 
rodin s kočárky nebo jízdu na kolečkových bruslích. 
Celým střediskem vede cyklistická stezka, kde si mů-
žete pronajmout místní rykšu nebo silniční kolo. 

Tipy na výlety Jesolo
› Ve městě je vodní ráj Aqualandia, jenž patří k jed-

nomu z největších v Itálii.
› V centru najdete podmořské akvárium.
› Za městem je golfové hřiště.
› Lodní výlety se společenskou zábavou nebo pro-

gramem pro děti (pirátská posádka, sportovní 
katamarány, nafukovací banány).

› Motorové čluny nabízející návštěvu historických 
Benátek nebo Benátských ostrovů.

Tipy na výlety

Aquapark Lignano - jeden z největších aqua-
parků severní Itálie. Vodní park Aquasplash se spoustou 
atrakcí, skluzavek a bazénů. Vstupné platí na celý den 
pro všechny atrakce a ceny se pohybují od 13 - 15 Eur/os. 
V ceně vstupu je parkovné zdarma, uvnitř areálu je bar 
s občerstvením.

Akvárium Gulliverlandia - areál, hned vedle 
Aquaparku Lignano, který má dvě části. V jedné je 
akvárium s průhledným tunelem pod hladinou vody, 
kde můžete obdivovat podmořský svět a ve druhé 
části je tematicky park zaměřený na středověké ob-
dobí s šermířskými souboji, prehistorické období 
dinosaurů, vulkánovou oblast a další.

Zoologická zahrada Lignano - ve směru 
Lignano Riviera - jedna z největších zoologických 
zahrad severní Itálie, má cca 1500 druhů zvířat.

Benátky - město přezdívané „perla laguny“ nebo 
nejromantičtější město světa. Pro druhé je naopak 
příliš špinavé... Komentář a Vaše pocity necháme 
samozřejmě na Vás. Nenechte si ujít návštěvu Ná-

městí svatého Marca se slavnou bazilikou a Dóžecím 
palácem nebo visutý most Rialto, procházku místní-
mi uličkami nebo projížďku gondolou (cca 100 Eur/
gondola) či motorovým člunem po Canale Grande 
nebo si užít zpáteční plavbu motorovou lodí (cca 6 
Eur). Do Benátek se můžete vydat lodí (cca 20 Eur/
os.) nebo autem (parkovné cca 20 Eur/den/auto na 
centrálním parkovišti v Benátkách v těsné blízkosti 
centra).

Padova - historické univerzitní město s řadou 
známých historických památek jako např. Kaple 
Scrovegni (Cappella degli Scrovegni) s originálními 
freskami slavného Giotta a nebo Bazilika svatého 
Antonia (Basilica di Sanť Antonio), která patří k nej-
důležitějším poutním místům křesťanské Itálie.

Verona - v dobách velkého Říma jedno z nejdů-
ležitějších a nejbohatších měst s typickou antickou 
architekturou a domy z veronského růžového mra-
moru. Ve městě stojí za návštěvu 2 hlavní památ-

ky: Aréna (1. stol. n.l.), kde se dodnes konají živá 
představení a Bylinné naměstí (Piazza delle Erbe) s 
malebným tržištěm. Další zajímavosti k návštěvě: Ju-
líin dům, kde podle pověsti žila slavná láska Shake-
spearova Romea, Hrobka Julie (ve františkánském 
klášteře), kde je podle pověsti Julie pohřbená nebo 
Romeův dům.

Portogruaro - severoitalské město se zacho-
valým středověkým centrem a typickou italskou 
atmosférou. Přímo u dálnice najdete velké nákupní 
středisko se světovými značkami.

Terst a zámek Miramare - významný jadran-
ský přístav už v dobách starodávného Řecka. Mož-
no navštívit množství jedinečných památek sahající 
do dob starého Říma. Velmi oblíbeným turistickým 
místem je i městské mořské akvárium nebo rybářský 
trh. Městečko má lázeňskou atmosféru. Za návštěvu 
stojí hlavní zajímavost regionu - zámek Miramare 
(3,5 km severozápadně od Terstu) s důležitým his-
torickým muzeem. Luxusní zámek byl postaven na 
skalním výběžku nad mořem a nabízí neopakovatel-
ný výhled do okolí a na celé pobřeží.

Trhy v regionu Veneto (Benátsko) - typická 
tradice italských nebo španělských městeček. Pravi-
delně jedno dopoledne v týdnu (8:00 - 12:30hod) vy-
rostou v centru letoviska stánky s oblečením, obuví, 
potravinami, květinami, ovocem nebo zeleninou. 
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Apartmány Hemingway   doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Lily    doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Linda    doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Rosa   doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Villa Alba    doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Villa Annamaria      doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Palme     doprava vlastní, Lignano Pineta

Moderní komplex s bazénem obklopený pinetou se nachází 
cca 800 m od pláže a klidnějšího centra s různými obchůdky 
a restauracemi. Kousek od ubytování se rozprostírá krásný park 
ParcoHemingway, kterým vedou cyklostezky a jsou zde dětská 
hřiště. Apartmány bilo až pro 5 osob, trilo pro 7 osob.

Menší apartmánový dům se společnou oplocenou zahradou 
nabízí apartmány trilo až pro 5 osob. Pláž je od ubytování vzdálená  
cca 200 m, samotné centrum zhruba 1 km. Ideální místo pro strávení 
dovolené plné odpočinku.

Rezidenční komplex v klidné, zelené části letoviska, zhruba 500 m 
od pláže. V blízkosti ubytování nákupní možnosti. Apartmány bilo 
pro 5 osob v přízemí nebo 1. patře, apartmány trilo pro 7 osob  
ve zvýšeném přízemí.

Rezidence s 8 bytovými jednotkami nabízí ubytování v apartmá-
nech quadrilo pro 7 osob. Písečná pláž je od ubytování vzdá-
lena zhruba 200 m, klidnější centrum letoviska s obchody 
a restauracemi najdete ve vzdálenosti 300 m.

Jednopatrová vilka s prostornými, moderně zařízenými apartmány 
trilo pro 7 osob leží 600 m od pláže. Centrum s nákupními 
možnostmi cca 400 m. Doporučujeme těm, kteří si chtějí užít 
pohodovou dovolenou a rodinám s dětmi, které ocení zahradu.

Rezidence obklopená zelení v blízkosti potřebných služeb, 
vzdálená cca 200 m od pláže. Budova nabízí ubytování v jednoduše 
a účelně zařízených apartmánech typu trilo v přízemí pro 6 osob a 
quadrilo v 1. nebo 2. patře pro 9 osob.

Apartmánový dům na klidném místě cca 600 m od pláže 
a v dosahu potřebných služeb. Samotné centrum letoviska je 
vzdáleno 1 km. Ubytování je jednoduché, avšak vkusné a čisté. 
Vhodné pro 4 osoby. Nedaleko rezidence se nachází vodní 
a  tematický park.

800 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

500 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

600 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

600 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Villa Brigitte  doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Villa Carpinelle doprava vlastní, Lignano Pineta 

Apartmány Villa Federica  doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Villa Laura       doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Villa Le Cicale   doprava vlastní, Lignano Pineta

Krásná vilka uprostřed zeleně na tichém místě, nedaleko 
nákupních možností a zároveň jen 150 m od pláže. Ubytování 
v prostorných, krásně zařízených dvoupatrových apartmánech 
quadrilo až pro 6 osob. Díky oplocené zahradě s lehátky je 
ideálním místem pro relaxaci a k bezpečným dětským hrám.

Hezké řadové domky obklopené piniovým hájem, na klidném, 
tichém místě, nedaleko veškerých služeb. Apartmány trilo pro 
6 osob jsou vzdálené jen 200 m od pláže. Vhodné pro všechny 
věkové kategorie.

Půvabná jednopatrová vila jen pár kroků od centra s pěší zónou 
a zhruba 400 m od pláže. Vila nabízí ubytování ve 4 apartmánech 
trilo pro 4 osoby v přízemí nebo 1. patře, součástí je zahrada  
a společná pračka.

Hezká vilka se nachází cca 300 m od pláže a nedaleko centra. 
Dvoupatrové apartmány typu quadrilo pro 6 osob jsou 
jednoduše, ale účelně zařízené. Součástí je oplocená zahrada 
a 2 lehátka k opalování.

Velká řadová vila uprostřed zeleně vhodná především pro větší 
skupinu lidí. Vila se nachází cca 350 m od pláže a v blízkosti 
nákupních možností. Ubytování je nabízeno v apartmánech 
sestilo pro 9 osob a eptalo pro 11 osob, které jsou účelně 
zařízené. Součástí je oplocená zahrádka se zahradním nábytkem.

150 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

400 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

350 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Apartmány Villa Nadia          doprava vlastní, Lignano Pineta

Zrekonstruovaná dvouvilka se nachází na klidném místě, 
nedaleko potřebných služeb. Pláž je od ubytování vzdálena cca 
650 m. Vilka nabízí moderně zařízené apartmány trilo pro 6 
osob. K dispozici je zahrada. 

650 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Villa Michelle          doprava vlastní, Lignano Pineta

Vilka obklopená piniovým hájem leží zhruba 250 m od pláže a 
jen pár kroků od nákupních možností. Apartmán typu quadrilo 
pro 8 osob je prostorný a vkusně zařízený. K dispozici je velká 
oplocená zahrada. 

250 m 
OD PLÁŽE

INTERNET
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Apartmány Villa Erica          doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Amadores            doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány America            doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Villaggio Royal              doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány až pro 5 osob se nachází na klidném místě letoviska 
Lignano Sabbiadoro. Od pláže s pozvolným vstupem jsou 
vzdáleny cca 400 m, centrum je cca 700 m. V blízkosti se nachází 
dětský zábavní park. Ubytování je pěkně a prakticky zařízeno.

Krásné ubytování v centru letoviska Lignano Sabbiadoro, jen pár 
kroků od pěší zóny. Pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 
150 m od ubytování. Apartmány typu trilo jsou až pro 6 osob, 
vybavení interiéru je nové a moderní.

Moderně zařízené apartmány leží na klidném místě letoviska 
Lignano Sabbiadoro. Od pláže s pozvolným vstupem jsou 
vzdáleny cca 50 m. Ubytování nabízí apartmány typu bilo pro 4 
osoby, apartmány jsou vybaveny novým nábytkem. 

Elegantní prázdninový komplex s řadovými vilkami leží na tichém 
místě se spoustou zeleně, cca 500 m od pláže. Centrum letoviska 
je vzdáleno pár minut chůze. Vkusně zařízené apartmány jsou 
typu trilo pro 6 osob, quadrilo a top quadrilo pro 7 osob.

400 m 
OD PLÁŽE

150 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

500 m 
OD PLÁŽE

Hotel Bologna*** s polopenzí              doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Moderní hotel se nachází v blízkosti centra letoviska Lignano 
Sabbiadoro. Pláž s pozvolným vstupem je od hotelu vzdálena cca 
300 m. Dvoulůžkové pokoje s možností až  dvou přistýlek jsou 
zařízeny moderně a vkusně.

300 m 
OD PLÁŽE

DĚTI 
DO 7 LET 
ZDARMA

Apartmány Villa Prati           doprava vlastní, Lignano Pineta

Apartmány Villa Rosy            doprava vlastní, Lignano Pineta

Malá jednopatrová vilka v borovicovém lese se nachází pouhých 
100 m od pláže. Všechny potřebné služby najdete v blízkosti 
ubytování. Vilka nabízí 2 typy apartmánu: trilo pro 5 osob a 
quadrilo pro 7 osob. Součástí je společná prostorná zahrada, 
prádelna a venkovní klub.

Malá jednopatrová vilka je vhodná pro ty, kteří chtějí strávit 
klidnou dovolenou a nevadí jim větší vzdálenost k moři, které 
se nachází cca 850 m. Apartmány trilo jsou vkusně zařízené 
a  vhodné pro 5 osob.

100 m 
OD PLÁŽE

850 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Arca            doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Bellarosa             doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Bianco Nero              doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Menší rezidence v centru letoviska Lignano Sabbiadoro, která 
je od pláže s pozvolným vstupem vzdálena jen 20 m. Nachází 
se v blízkosti pěší zóny. Ubytování v apartmánech typu bilo pro 
5 osob, k dispozici balkon s bočním výhledem na moře. 

Nově postavená budova leží přímo v centru letoviska Lignano 
Sabbiadoro u pěší zóny s obchody. Pláž s pozvolným vstupem je 
vzdálena cca 100 m. Apartmány typu trilo pro 7 osob jsou nově 
a luxusně zařízené.

Apartmány leží přímo u pláže v blízkosti obchodů a restaurací 
a od centra letoviska Lignano Sabbiadoro jsou vzdáleny cca 
900 m. Ubytování je v apartmánech typu mono pro 4 osoby, 
bilo pro 5 osob, trilo a quadrilo pro 6 osob. Zařízení interiéru je 
praktické a funkční, některé apartmány jsou moderně vybaveny.

20 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

30 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

Apartmány Fiore               doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Gaby                 doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Giardino                  doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány International                   doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Nově zrekonstruovaná rezidence se nachází v centru letoviska 
Lignano Sabbiadoro, kousek od pěší zóny. Pláž s pozvolným 
vstupem je cca 150 m. Apartmány s balkonem typu bilo a trilo až 
pro 7 osob jsou moderně a vkusně zařízeny. 

Rezidence v letovisku Lignano Sabbiadoro se nachází cca 100 m 
od pláže s pozvolným vstupem do vody a v blízkosti centra s pěší 
zónou s obchody a restauracemi. Ubytování je v apartmánech 
typu mono, bilo a trilo až pro 6 osob. Zařízení je praktické 
a funkční. 

Apartmánový komplex s bazénem leží na klidném místě letoviska 
Lignano Sabbiadoro. Od centra a pláže s pozvolným vstupem je 
vzdálen cca 900 m. Vybavení apartmánu je praktické a funkční.
Ubytování je v apartmánu typu trilo až pro 6 osob.

Rezidence se nachází na klidném místě letoviska Lignano 
Sabbiadoro v borovicovém háji, od pláže s pozvolným vstupem 
je vzdálena cca 30 m. Ubytování je nabízeno v apartmánech 
mono a bilo až pro 4 osoby, apartmány jsou vybaveny pěkně  
a prakticky.

150 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

900 m 
OD PLÁŽE

30 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Mammole                 doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Mare                  doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Marina Porto                  doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Marinella                   doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Loreley                     doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Rezidence leží kousek od přístavu, cca 500 m od centra letoviska 
Lignano Sabbiadoro a cca 600 m od pláže s pozvolným vstupem 
do vody. Apartmány jsou typu bilo až  pro 4 osoby. Zařízení 
interiéru je funkční a praktické. 

Nově postavená rezidence se nachází v blízkosti centra letoviska 
Lignano Sabbiadoro. Od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena 
cca 50 m. Apartmány jsou moderně zařízeny a nabízejí ubytování 
typu trilo a quadrilo až pro 8 osob. 

Apartmány s bazénem leží cca 500 m od centra letoviska Lignano 
Sabbiadoro, od pláže s pozvolným vstupem jsou vzdáleny  
cca 600 m. Ubytování je v apartmánech typu bilo pro 4 osoby, ty 
jsou hezky a prakticky zařízeny.

Kompletně zrekonstruované apartmány leží přímo u plážové 
promenády, jen pár metrů od centra letoviska Lignano 
Sabbiadoro s veškerými službami. Apartmány jsou také nově 
zařízené a nabízejí typ trilo až pro 7 osob. 

Menší rezidence se nachází v centru letoviska Lignano 
Sabbiadoro se spoustou obchodů a restaurací. Od pláže  
s pozvolným vstupem je vzdálena cca 80 m. Budova nabízí 
ubytování v moderně zařízených apartmánech typu mono pro 
4 osoby.

600 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

600 m 
OD PLÁŽE

10 m 
OD PLÁŽE

80 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Apartmány Julia                   doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Jupiter                     doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány leží v centru letoviska Lignano Sabbiadoro v dosahu 
veškerých služeb. Pláž s pozvolným vstupem do vody je vzdálena 
cca 100 m. V blízkosti je také dětský zábavní park. Ubytování typu 
trilo až pro 7 osob a s balkonem s výhledem na moře. Apartmány 
mají praktické vybavení. 

Rezidence má výbornou polohu, leží kousek od centra letoviska 
Lignano Sabbiadoro s obchody a restauracemi. Pláž s pozvolným 
vstupem je cca 250 m od pláže. Ubytování v apartmánech typu 
bilo a quadrilo až pro 8 osob, vybavení apartmánů je moderní  
a praktické.

100 m 
OD PLÁŽE

250 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Michelangelo                   doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Park Residence                    doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Rezidence leží kousek od borovicového háje a přibližně 800 m  
od centra letoviska Lignano Sabbiadoro. Pláž s pozvolným 
vstupem je vzdálena cca 250 m. Apartmány jsou typu bilo až pro 
5 osob. Zařízení je praktické a funkční.

Příjemný apartmánový komplex s bazénem se nachází v blízkosti 
nákupních možností v letovisku Lignano Sabbiadoro. Od pláže s 
pozvolným vstupem je vzdálen cca 400 m. Nabízí ubytování typu 
bilo, trilo a quadrilo až pro 8 osob v jednoduše, ale prakticky 
zařízených apartmánech, některé jsou moderně zařízené.

250 m 
OD PLÁŽE

400 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

Apartmány Punta dell‘Est                     doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Rubens                      doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány San Carlo                      doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Sky                       doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Moderní rezidence s bazénem leží přímo u plážové promenády  
a cca 500 m od centra s pěší zónou letoviska Lignano Sabbiadoro. 
Ubytování je typu mono a quadrilo až pro 10 osob. Apartmány 
jsou moderně zařízeny.

Rezidence s bazénem se nachází na klidném místě v letovisku 
Lignano Sabbiadoro, centrum s pěší zónou je vzdáleno  
cca 500 m. Pláž s pozvolným vstupem je cca 600 m vzdálená. 
Nabízí ubytování v apartmánech typu trilo až pro 7 osob, 
vybavení je praktické a funkční.

Apartmány se nacházejí přímo v centru letoviska Lignano 
Sabbiadoro s pěší zónou, pláž s pozvolným vstupem je vzdálena 
cca 200 m. V přízemí budovy jsou obchůdky. Budova nabízí 
ubytování ve zrekonstruovaných apartmánech typu trilo až  
pro 6 osob. Vybavení je praktické a pěkné.

Rezidence s výhodnou polohou, jelikož leží v centru letoviska 
Lignano Sabbiadoro a zároveň cca 80 m od pláže s pozvolným 
vstupem do vody a plážové promenády. Ubytování je  
v apartmánech typu trilo až pro 8 osob, apartmány jsou nově 
zrekonstruované a moderně vybavené.

50 m 
OD PLÁŽE

600 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

80 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Porta del Mare                     doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Nový rezidenční komplex se nachází hned u přístavu letoviska 
Lignano Sabbiadoro. Pláž s pozvolným vstupem je vzdálena  
cca 400 m. Apartmány typu bilo a quadrilo pro 6 osob jsou 
vybavené moderně.

400 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Sun Beach                       doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Verde              doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Villa Cecilia doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Villa Maddalena            doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Stilmoda                          doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Moderní apartmány se nacházejí přímo u plážové promenády  
a v blízkosti centra letoviska Lignano Sabbiadoro. Podél pobřeží 
najdete celou řadu barů, obchodů či restaurací. Rezidence 
nabízí ubytování v apartmánech typu bilo a trilo až pro 8 osob, 
apartmány jsou zařízeny moderním nábytkem. 

Nově zrekonstruovaná budova leží u centra letoviska Lignano 
Sabbiadoro s pěší zónou s obchody a restauracemi. Pláž  
s pozvolným vstupem do vody je vzdálena cca 50 m od ubytování. 
Ubytování je zařízeno moderně a prakticky a je možné ve všech 
typech: mono, bilo a trilo až pro 6 osob. 

Menší rezidence kousek od přístavu v letovisku Lignano 
Sabbiadoro, zároveň na klidném místě u pěší zóny. Od pláže 
s pozvolným vstupem je vzdálena cca 300 m. K dispozici je 
ubytování v apartmánech typu trilo až pro 6 osob a s uzavřenou 
zahradou. Zařízení je moderní a praktické.

Malá budova se zahradou leží na klidném místě letoviska 
Lignano Sabbiadoro, v blízkosti je minigolf. Od centra s pěší 
zónou je vzdálena 200 m a od pláže s pozvolným vstupem  
cca 300 m.  Ubytování je v apartmánech typu bilo a trilo až  
pro 6 osob. Vybavení je praktické a funkční.

Budova leží nedaleko centra letoviska Lignano Sabbiadoro, kde 
se nachází pěší zóna s obchody. Pláž s pozvolným vstupem je 
vzdálena cca 100 m. Nabízí ubytování v apartmánech typu trilo 
s balkonem nebo bez balkonu až pro 5 osob. Interiér apartmánů 
je zařízen vkusně a prakticky. 

20 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Apartmány Sole                        doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Spiaggia                         doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Rezidence se nachází přímo u plážové promenády a jen pár 
kroků od centra letoviska Lignano Sabbiadoro. Apartmány jsou 
typu bilo a trilo až pro 5 osob. Vybavení je hezké, praktické  
a funkční.

Apartmány se nacházejí jen pár metrů od centra letoviska 
Lignano Sabbiadoro. Pláž s pozvolným vstupem je vzdálena 
jen cca 30 m. Apartmány jsou typu quadrilo až pro 6 osob  
a s výhledem na moře. Interiér je moderně zařízen.

30 m 
OD PLÁŽE

30 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Villa Mercedes                  doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Apartmány Villa Rio                          doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Rezidence se nachází na klidném místě letoviska Lignano 
Sabbiadoro, cca 200 m od centra a 400 m od pláže s pozvolným 
vstupem do vody. Apartmány jsou typu bilo pro 4 osoby. Interiér 
je vybaven novým nábytkem, vše je zařízeno hezky a prakticky.

Velký a moderní rezidenční komplex s bazénem v letovisku Lignano 
Sabbiadoro, který leží na klidném místě. Pláž s pozvolným vstupem 
do vody a centrum  je vzdáleno cca 1 km. Nabízí ubytování  
v apartmánech typu quadrilo až pro 8 osob, ty jsou zařízeny hezky  
a moderně.

400 m 
OD PLÁŽE

1000 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

Hotel Astro**** s polopenzí                              doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Hotel Gambrinus*** s polopenzí                              doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Hotel Columbus**** s polopenzí                              doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Zrekonstruovaný hotel s bazénem a wellness centrem se nachází 
v blízkosti centra letoviska Lignano Sabbiadoro s pěší zónou, pláž 
s pozvolným vstupem je vzdálena cca 50 m od pláže. Pokoje jsou 
vybaveny hezky a moderně, nabízí ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích s jednou přistýlkou. 

Nově zrekonstruovaný hotel se nachází zhruba 500 m od pláže 
a 5 minut chůze od centra Lignano Sabbiadoro. K dispozici jsou 
moderní a luxusní dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, 
zdarma autobus na pláž.

Hotel se nachází přímo u promenády a také přímo u pláže 
a centra letoviska Lignano Sabbiadoro. Pokoje jsou dvoulůžkové 
s možností 2 přistýlek, ty jsou zařízeny jednoduše, ale moderně 
a čistě.

Hotel Al Cigno**** s polopenzí                           doprava vlastní, Lignano Sabbiadoro

Luxusní hotel s bazénem, který se nachází kousek od centra 
letoviska Lignano Sabbiadoro. Od pláže s pozvolným vstupem 
do vody je vzdálen cca 600 m. Ubytování je ve dvoulůžkových 
pokojích s možností až dvou přistýlek. Pokoje jsou moderně  
a komfortně zařízeny. 

600 m 
OD PLÁŽE

DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

50 m 
OD PLÁŽE

500 m 
OD PLÁŽE

PŘÍMO 
U PLÁŽE

DÍTĚ  
DO 7 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

WELLNESS

Apartmány Althea                           doprava vlastní, Lignano Riviera

Rezidence s bazénem, která se nachází v klidné části letoviska 
Lignano Riviera a zároveň nedaleko centra. Pláž s pozvolným 
vstupem do vody je vzdálena cca 500 m. Ubytování je  
v apartmánech typu bilo pro 5 osob. Apartmány jsou jednoduché, 
ale praktické a hezké.

500 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Cedri                              doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Donatello                              doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Gardenia                              doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Meridiana                               doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Rubin                               doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Shakespeare                                 doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány se nacházejí nedaleko centra letoviska Lignano 
Riviera, pláž s pozvolným vstupem je cca 250 m od rezidence. 
Apartmány jsou typu  bilo pro 4 osoby, vybavení je moderní  
a praktické.

Komplex s bazénem leží v klidné části letoviska Lignano 
Riviera nedaleko menšího centra. Pláž s pozvolným vstupem je  
cca 250 m od rezidence. Budova nabízí apartmány typu mono, 
bilo a trilo až pro 6 osob, interiér je jednoduše, ale prakticky 
zařízen.

Rezidence disponující bazénem se nachází v blízkosti menšího 
centra letoviska Lignano Riviera, cca 200 m od pláže. Apartmány 
jsou typu mono a trilo až pro 6 osob a jsou zařízeny jednoduše, 
ale komfortně. 

Komplex s bazénem leží přímo u pláže a nedaleko rozlehlého 
parku v letovisku Lignano Riviera. Ubytování je možné  
v apartmánech typu mono, bilo a trilo až pro 7 osob. Vybavení 
apartmánů je jednoduché a praktické.

Příjemný a oblíbený apartmánový komplex s bazénem se nachází 
v letovisku Lignano Riviera, jen kousek od menšího centra. Pláž 
s pozvolným vstupem je vzdálena cca 200 m od ubytování. 
Apartmány jsou typu mono, bilo a trilo až pro 6 osob a jsou 
zařízeny prakticky a funkčně.

Rezidence s bazénem leží nedaleko menšího centra letoviska 
Lignano Riviera. Pláž s pozvolným vstupem je cca 300 m 
vzdálená. Budova nabízí ubytování typu mono, bilo a trilo až  
pro 6 osob. Apartmány jsou nově renovovány, interiér je zařízen 
hezky a moderně. 

250 m 
OD PLÁŽE

250 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Apartmány Verdemare                                  doprava vlastní, Lignano Riviera

Oblíbená rezidence leží na klidném místě v letovisku Lignano 
Riviera, v blízkosti menšího centra. Od pláže s pozvolným vstupem 
je vzdálena cca 300 m. Ubytování je možné v apartmánech typu 
mono a bilo až pro 5 osob, ty jsou zařízeny prakticky a funkčně.

INTERNET

300 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Villa Alessandra                                  doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Angela                                   doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Anna                                    doprava vlastní, Lignano Riviera

Krásná vilka obklopená zelení nedaleko centra letoviska Lignano 
Riviera, od pláže je vzdálena cca 450 m. Vilka nabízí ubytování  
v apartmánech typu trilo až pro 7 osob. Apartmány jsou zařízeny 
pěkně a prakticky.

Hezká vilka na klidném místě letoviska Lignano Riviera, centrum 
je vzdáleno cca 200 m a pláž s pozvolným vstupem cca 500 m. 
Vilka nabízí ubytování v apartmánech typu trilo až pro 6 osob, 
vybavení je útulné a praktické.

Zrekonstruovaná vilka leží v těsné blízkosti menšího centra 
letoviska Lignano Riviera. Pláž s pozvolným vstupem je zhruba 
100 m vzdálená. Apartmány jsou typu quadrilo až pro 6 osob. 
Interiér je zcela nový a moderní, vybavení je útulně zařízeno.

450 m 
OD PLÁŽE

500 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

Apartmány Villa Crepetta                                      doprava vlastní, Lignano Riviera

Luxusní vilka leží nedaleko centra letoviska Lignano Riviera  
a od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena cca 100 m. Nabízí 
ubytování typu bilo, trilo a quadrilo až pro 8 osob. Apartmány 
jsou vybaveny útulně a prakticky.

100 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Villa Betty                                     doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Briciola                                     doprava vlastní, Lignano Riviera

Krásná vila obklopená zelení v letovisku Lignano Riviera,  
od pláže je vzdálená přibližně 100 m. Nabízí ubytování  
pro 2 rodiny v apartmánech typu quadrilo až pro 8 osob, 
vybavení je praktické a funkční.

Krásná vilka s bazénem se nachází nedaleko centra letoviska 
Lignano Riviera, pláž s pozvolným vstupem je cca 50 m. 
Ubytování je možné v apartmánech typu trilo a quadrilo až  
pro 8 osob. Apartmány jsou zařízeny pěkně a útulně.

100 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

Apartmány Villa Edda                                        doprava vlastní, Lignano Riviera

Pěkná a prostorná vilka uprostřed zeleně v letovisku Lignano 
Riviera, pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 400 m. 
Ubytování je typu trilo až pro 8 osob, zařízení je praktické  
a funkční.

400 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Villa Maria Elena                                        doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Elena                                         doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Francesca                                          doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Gilda                                           doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Ibiza Menorca                                            doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Luciana                                             doprava vlastní, Lignano Riviera

Krásná vilka se čtyřmi apartmány se nachází v části letoviska 
Lignano Riviera plné zeleně. Pláž s pozvolným vstupem do vody 
je vzdálena cca 100 m. Apartmány jsou typu trilo až pro 6 osob  
a jsou zařízeny útulně a funkčně.

Prostorná vilka se nachází obklopená zelení v letovisku Lignano 
Riviera. Od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena přibližně  
450 m. Vybavení apartmánů je moderní a praktické, nabízí 
ubytování v apartmánech typu quadrilo až pro 6 osob.

Vilka na klidném místě letoviska Lignano Riviera, zároveň  
v blízkosti menšího centra s obchody a restauracemi. Pláž  
s pozvolným vstupem je vzdálena cca 450 m. Ubytování je  
v apartmánech typu trilo až pro 6 osob, zařízení je praktické  
a funkční.

Hezká vilka ležící v klidné zóně letoviska Lignano Riviera, uspokojí 
i náročnější klienty. Od pláže je vzdálena cca 350 m. Apartmány 
jsou typu trilo až pro 6 osob a vybavení je moderní a praktické.

Velmi příjemná vilka, která se nachází zhruba 500 m od menšího 
centra letoviska Lignano Riviera a 50 m od pláže s pozvolným 
vstupem. Ubytování je v útulně zařízených apartmánech bilo  
a trilo až pro 7 osob. 

Vila ležící uprostřed borovicového lesa v klidném letovisku 
Lignano Riviera, od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena cca 
100 m. Ubytování je nabízeno v apartmánech typu trilo a quadrilo 
až pro 9 osob, apartmány jsou zařízeny prakticky a funkčně.

100 m 
OD PLÁŽE

450 m 
OD PLÁŽE

450 m 
OD PLÁŽE

360 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Apartmány Villa Marina                                         doprava vlastní, Lignano Riviera

Menší vilka nacházející se nedaleko menšího centra letoviska 
Lignano Riviera, od pláže je vzdálena cca 300 m. Apartmány jsou 
typu trilo až pro 6 osob. Zařízení je vkusné a moderní.

300 m 
OD PLÁŽE

INTERNET
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Apartmány Villa Natalia                                         doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Nicoletta                                          doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Paola                                          doprava vlastní, Lignano Riviera

Přízemní vilka se zahradou leží cca 900 m od menšího centra 
letoviska Lignano Riviera a cca 500 m od pláže s pozvolným 
vstupem do vody. Ubytování je v apartmánech typu trilo až  
pro 5 osob, apartmány jsou jednoduše, ale hezky zařízeny.

Hezká vilka ležící na klidném místě obklopená zelení v letovisku 
Lignano Riviera, jen kousek od centra. Pláž s pozvolným vstupem 
je vzdálena cca 500 m. Apartmány jsou typu trilo až pro 5 osob  
a jejich zařízení je jednoduché, ale praktické.

Vilka nacházející se cca 400 m od menšího centra letoviska 
Lignano Riviera. Od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena 
přibližně 400 m. Útulně a funkčně zařízené apartmány jsou typu 
trilo až pro 6 osob. 

500 m 
OD PLÁŽE

500 m 
OD PLÁŽE

400 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Villa Rossella                                            doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Rossa                                           doprava vlastní, Lignano Riviera

Apartmány Villa Silvia                                             doprava vlastní, Lignano Riviera

Krásná vilka se zahradou je od menšího centra letoviska Lignano 
Riviera vzdálena cca 100 m, stejně tak i od pláže s pozvolným 
vstupem do vody. Apartmány typu quadrilo až pro 5 osob jsou 
zařízeny moderně a útulně.

Příjemná vilka se šesti apartmány má výhodnou polohu, 
nachází se nedaleko centra letoviska Lignano Riviera s obchody 
a restauracemi a cca 100 m od pláže s pozvolným vstupem. 
Apartmány jsou typu trilo až pro 6 osob, interiér apartmánů je 
zařízen prakticky a funkčně.

Vilka leží v těsné blízkosti centra letoviska Lignano Riviera  
s obchody a restauracemi. Vzdálenost od pláže s pozvolným 
vstupem je zhruba 100 m. Apartmány typu trilo jsou určeny až 
pro 7 osob a jsou zařízeny velmi pěkně a útulně.

100 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Apartmány Villa Sissi                                              doprava vlastní, Lignano Riviera
450 m 

OD PLÁŽE

Vila, která se nachází jen pár kroků od menšího centra letoviska 
Lignano Riviera, nabízí ubytování v apartmánech typu trilo až 
pro 5 osob. Vybavení je jednodušší, ale praktické. Vzdálenost od 
pláže s pozvolným vstupem je cca 450 m.
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Apartmány Acacie                                              doprava vlastní, Caorle

Apartmány Agnese                                         doprava vlastní, Caorle

Apartmány Al Parco                                            doprava vlastní, Caorle

Apartmánový dům téměř na konci zóny Ponente, v klidné části 
letoviska Caorle. Od pláže s pozvolným vstupem je vzdálen cca 
100 m. Apartmán je typu trilo až pro 5 osob, zařízení je moderní 
a praktické.

Budova leží cca 800 m od historického centra letoviska 
Caorle, pláž s pozvolným vstupem do vody je vzdálena cca 
80 m. Ubytování je možné v apartmánech typu bilo a trilo až  
pro 6 osob, apartmány jsou hezké a prakticky zařízené.

Moderní apartmánový komplex ležící v těsné blízkosti 
historického centra letoviska Caorle a zhruba 100 m od pláže  
s pozvolným vstupem do vody. Budova nabízí ubytování typu 
trilo až pro 5 osob v hezky a prakticky zařízených apartmánech.

100 m 
OD PLÁŽE

80 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Albatros                                  doprava vlastní, Caorle

Apartmány Alessandro                                            doprava vlastní, Caorle

Apartmány Aragosta                                     doprava vlastní, Caorle

Pěkný komplex s bazénem v klidné části letoviska Caorle, pláž 
Ponente je vzdálena cca 600 m. Ubytování je v apartmánu typu 
bilo až pro 4 osoby, apartmán je zařízen moderně. 

Nově postavená rezidence v klidné části letoviska Caorle, 
historické centrum je vzdáleno zhruba 800 m a pláž Ponente  
s pozvolným vstupem do vody cca 300 m. Apartmány jsou typu 
mono a bilo až pro 4 osoby a jsou zařízeny moderně a vkusně.

Apartmánový dům nedaleko historického centra letoviska Caorle, 
v blízkosti veškerých služeb a cca 50 m od pláže s pozvolným 
vstupem do vody. Ubytování v apartmánech typu trilo až  
pro 7 osob. Apartmány jsou zařízeny jednoduše a prakticky.

600 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Armor                                             doprava vlastní, Caorle

Pětipatrový apartmánový komplex v části Levante, jen 50 m 
od pláže s pozvolným vstupem a 800 m od historického centra 
letoviska Caorle. Ubytování je v apartmánech typu mono a bilo 
až pro 4 osoby, vybavení je jednoduché, ale moderní.

50 m 
OD PLÁŽE



více na: www.italiatravel.cz

ITÁLIE | Severní Jadran18

Apartmány Barbara                                      doprava vlastní, Caorle

Apartmány Branzin                                            doprava vlastní, Caorle

Apartmány Buoso                   doprava vlastní, Caorle

Rezidence, která se nachází nedaleko historického centra 
letoviska Caorle, pláž s pozvolným vstupem do vody je vzdálena 
cca 100 m. Jednoduché, ale vkusně zařízené apartmány jsou 
typu bilo až pro 4 osoby. V blízkosti veškeré služby, obchody  
a restaurace. 

Krásný a moderní apartmán ve 2. patře se nachází blízko 
historického centra Caorle. Od pláže s pozvolným vstupem  
do vody je budova vzdálena cca 50 m. Apartmán je typu trilo až 
pro 6 osob a je moderně zařízen.

Velmi moderní a menší rezidence se nachází zhruba 400 m od 
historického centra letoviska Caorle a přibližně 50 m od pláže. 
Ubytování je v apartmánech typu trilo až pro 6 osob, apartmány 
jsou zařízeny moderně. 

100 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Casa al Parco                                           doprava vlastní, Caorle

Apartmány Casa Gialla                                           doprava vlastní, Caorle

Apartmány Colombo                        doprava vlastní, Caorle

Budova se nachází ve velmi klidné části letoviska Caorle, téměř až 
na jeho konci, cca 150 m od pláže Ponente. Apartmány jsou typu 
bilo a trilo až pro 6 osob. Vybavení je jednoduché a praktické.

Apartmánový dům leží v blízkosti veškerých služeb, obchůdků  
a restaurací a také historického centra letoviska Caorle. Od pláže 
Ponente s pozvolným vstupem do vody je vzdálen cca 150 m. 
Nabízí ubytování v apartmánech typu bilo až pro 4 osoby, ty jsou 
zařízeny prakticky a funkčně.

Ubytování se nachází téměř na konci zóny Ponente, cca 800 m 
od malebného historického centra letoviska Caorle a cca 50 m  
od pláže s pozvolným vstupem do vody. Apartmány jsou typu 
mono a trilo až pro 6 osob a jsou zařízeny vkusně a moderně. 
Součástí je i střešní bazén.

150 m 
OD PLÁŽE

150 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Commerciale                                            doprava vlastní, Caorle

Apartmánový komplex, který se nachází nedaleko historického 
centra letoviska Caorle a pláž s pozvolným vstupem do vody je 
vzdálena cca 100 m. Apartmán je typu trilo až pro 7 osob a je 
zařízen v moderním stylu.

100 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Cristallo                                          doprava vlastní, Caorle

Apartmány Esperia                                               doprava vlastní, Caorle

Apartmány Giotto                       doprava vlastní, Caorle

Menší rezidence s ideální polohou – cca 100 m od historického 
centra letoviska Caorle a cca 50 m od pláže s pozvolným vstupem 
do vody. Apartmány jsou typu mono, bilo a trilo až pro 6 osob, 
vybavení je jednoduché, ale moderní.

Krásné ubytování s bazénem ve velmi klidné části letoviska Caorle 
nacházející se zhruba 800 m od historického centra letoviska 
a cca 300 m od pláže s pozvolným vstupem do vody. Ubytování 
je nabízeno v apartmánech typu bilo až pro 5 osob, vybavení je 
jednoduché a funkční.

Nová rezidence se nachází kousíček od historického centra 
letoviska Caorle. Pláž s pozvolným vstupem do vody je vzdálena 
cca 150 m. Apartmány jsou typu mono, bilo a trilo až pro 7 osob 
a jejich vybavení je moderní a praktické.

50 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

150 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Ginestre                                           doprava vlastní, Caorle

Apartmány Gregorio Magno                                            doprava vlastní, Caorle

Apartmány Holiday                                           doprava vlastní, Caorle

Hezká vilka s bazénem leží v blízkosti historického centra 
letoviska Caorle, pláž s pozvolným vstupem je vzdálena  
cca 350 m. Nabízíme ubytování v apartmánech typu bilo až pro 
4 osoby, apartmány jsou velmi moderní.

Nově postavená rezidence, která se nachází cca 250 m  
od historického centra letoviska Caorle a ve stejné vzdálenosti je 
také pláž s pozvolným vstupem. Apartmány jsou zařízeny velmi 
moderně a jsou typu bilo nebo trilo až pro 6 osob.

Větší rezidence s bazénem leží v centrální části letoviska 
Porto Santa Margherita v blízkosti obchodů a restaurací. Pláž  
s pozvolným vstupem do vody je vzdálena cca 300 m. Rezidence 
nabízí ubytování v apartmánech typu bilo a trilo až pro 7 osob, ty 
jsou zrekonstruovány a zařízeny moderně.

350 m 
OD PLÁŽE

250 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Istria                                             doprava vlastní, Caorle

Jednoduše, ale vkusně zařízený apartmán v 1. patře se nachází 
cca 250 m od historického centra letoviska Caorle a cca 200 m 
od pláže Ponente. Apartmán je typu trilo až pro 5 osob.

200 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Laguna                                              doprava vlastní, Caorle

Apartmány Le Rose                                              doprava vlastní, Caorle

Apartmány Livenza                       doprava vlastní, Caorle

Rezidence s bazénem se nachází cca 200 m od historického centra 
letoviska Caorle a cca 200 m od pláže. Ubytování je v apartmánu 
typu bilo až pro 5 osob, ten je nově zařízen moderním nábytkem.

Hezký apartmán téměř na konci zóny Ponente v letovisku 
Caorle, vzdálený od historického centra cca 800 m a od pláže 
s pozvolným vstupem do vody cca 200 m. Apartmán zařízený  
v jednoduchém, ale moderním stylu, je typu bilo až pro 4 osoby.

Pěkné ubytování s bazénem na klidném místě letoviska Caorle, 
nedaleko majáku a přístaviště Porto Santa Margherita. Pláž je 
vzdálena cca 200 m. Ubytování nabízíme v apartmánech typu 
bilo a trilo až pro 6 osob. Vybavení apartmánu je moderní.

200 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Marcella                                           doprava vlastní, Caorle

Apartmány Marconi                                           doprava vlastní, Caorle

Apartmány Mare                                            doprava vlastní, Caorle

Rezidence s moderními apartmány se nachází v těsné blízkosti 
historického centra letoviska Caorle, pláž s pozvolným vstupem 
do vody je cca 200 m od ubytování. Apartmány jsou typu bilo 
a trilo až pro 6 osob. Zařízení je jednoduché, ale vkusné.

Apartmán v 1. patře s výhledem na moře se nachází nedaleko 
historického centra letoviska Caorle, pouhých 50 m od pláže  
s pozvolným vstupem. Apartmán typu bilo je zařízen moderně  
a nabízí ubytování až pro 4 osoby.

Velmi hezká rezidence se nachází nedaleko historického centra 
letoviska Caorle a jen 30 m od pláže s pozvolným vstupem 
do vody. Apartmány typu bilo až pro 5 osob jsou zařízeny 
jednoduše, ale moderně a čistě.

200 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

30 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Margherita                                             doprava vlastní, Caorle

Nová rezidence, která se nachází nedaleko historického centra 
letoviska Caorle a od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena 
cca 200 m. Ubytování je v apartmánech typu trilo až pro 6 osob. 
Apartmány jsou nově a moderně zařízené.

200 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Mediterraneo                                              doprava vlastní, Caorle

Apartmány Milano                          doprava vlastní, Caorle

Apartmány New Pentagono                  doprava vlastní, Caorle

Nový komplex, který se nachází cca 250 m od historického centra 
letoviska Caorle a cca 50 m od pláže s pozvolným vstupem  
do vody. Apartmán s terasou je typu mono pro 4 osoby a je 
vybaven moderním nábytkem.

Apartmánový dům se nachází v blízkosti obchodů a restaurací, 
kousek od historického centra letoviska Caorle a cca 100 m  
od pláže Ponente. Nabízí ubytování v apartmánu typu trilo až 
pro 6 osob, zařízení je jednoduché, ale moderní.

Krásné ubytování cca 150 m od historického centra letoviska 
Caorle, pláž Ponente s pozvolným vstupem do vody je vzdálena 
pouhých 50 m. Apartmány jsou zařízeny moderně a vkusně, 
nabízejí ubytování typu mono, bilo a trilo až pro 8 osob.

50 m 
OD PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Nicesolo                                            doprava vlastní, Caorle

Apartmány Noce                                           doprava vlastní, Caorle

Apartmány Onda Azzurra                                          doprava vlastní, Caorle

Hezká novostavba se nachází nedaleko centra letoviska Caorle. 
Od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena cca 100 m. Apartmány 
jsou typu bilo a trilo až pro 6 osob, zařízení je moderní a luxusní.

Hezká rezidence v historickém letovisku Caorle nabízí ubytování 
typu trilo až pro 4 osoby. Apartmány jsou vkusně a prakticky 
zařízeny a od pláže s pozvolným vstupem do vody jsou vzdáleny 
cca 200 m. 

Ubytování se nachází v klidné části letoviska Caorle, cca 1 km  
od historického centra a cca 50 m od pláže Ponente s pozvolným 
vstupem do vody. Rezidence nabízí ubytování v apartmánech 
typu trilo až pro 6 osob, ty jsou zařízeny jednoduše, ale moderně.

100 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

VÝHLED  
NA MOŘE

Apartmány Parco                                             doprava vlastní, Caorle

Nová budova ve velmi klidné části letoviska Caorle. Historické 
centrum je v těsné blízkosti a pláž Levante s pozvolným vstupem 
je cca 100 m. Ubytování v moderních apartmánech, které jsou 
typu trilo až pro 6 osob. 

100 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Pentagono                                             doprava vlastní, Caorle

Apartmány Pineta                                                doprava vlastní, Caorle

Apartmány Porto                      doprava vlastní, Caorle

Apartmánový dům se nachází cca 150 m od historického centra 
letoviska Caorle a cca 50 m od pláže Levante s pozvolným 
vstupem do vody. Ubytování je v apartmánech typu mono, bilo 
a quadrilo až pro 8 osob, vybavení je jednoduché, ale praktické.

Apartmány se nacházejí na klidném místě letoviska Caorle, 
téměř na konci zóny Ponente. Historické centrum je vzdáleno  
cca 1 km. Pláž s pozvolným vstupem do vody je vzdálena  
cca 50 m. Apartmány jsou typu trilo až pro 6 osob, vybavení 
apartmánu je moderní a vkusné.

Nově postavená budova v těsné blízkosti historického centra 
letoviska Caorle, pláž s pozvolným vstupem do vody je vzdálena 
cca 150 m. Ubytování je možné v apartmánech typu bilo až pro 
4 osoby. Vybavení interiéru je moderní.

50 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

150 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Riviera                                            doprava vlastní, Caorle

Apartmány Robinia/Pinetine                                          doprava vlastní, Caorle

Apartmány Sacchetta                                            doprava vlastní, Caorle

Krásný apartmánový komplex s bazénem leží cca 500 m 
od historického centra letoviska Caorle a cca 100 m od pláže 
Levante s pozvolným vstupem do vody. Budova nabízí ubytování 
v apartmánech typu bilo až pro 5 osob, ubytování je hezké 
a praktické.

Oblíbený komplex v klidném letovisku Lido di Altanea, 
od centra Caorle je vzdálen cca 6 km, možnost využít cyklostezku. 
Pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 350 m. Ubytování je 
možné v apartmánech typu bilo a trilo až pro 6 osob, vybavení je 
jednoduché, ale moderní a vkusné.

Nová budova s moderními apartmány leží cca 200 m 
od historického centra letoviska Caorle, pláž Levante s pozvolným 
vstupem do vody je vzdálena cca 50 m. Apartmány jsou typu bilo 
a trilo až pro 6 osob. Ubytování je zařízeno moderně a vkusně.

100 m 
OD PLÁŽE

350 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány San Marco                                            doprava vlastní, Caorle

Ubytování jen 250 m od historického centra letoviska Caorle, 
pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 150 m. Apartmány 
jsou typu quadrilo až pro 7 osob, zařízení je v moderním stylu.

150 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Striuli                                        doprava vlastní, Caorle

Apartmány Tulipano                                              doprava vlastní, Caorle

Apartmány Vespucci                    doprava vlastní, Caorle

Menší rezidence leží v těsné blízkosti historického centra 
letoviska Caorle, od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena 
cca 100 m. Apartmány typu bilo až pro 6 osoby jsou zařízeny  
v jednoduchém, ale praktickém stylu.

Nově postavený moderní komplex s bazénem, který leží  
na klidném místě letoviska Caorle, od historického centra a pláže 
s pozvolným vstupem do vody je vzdálen cca 350 m. Ubytování 
je typu bilo a trilo až pro 8 osob.

Pěkně zařízené apartmány v klidné části letoviska Caorle,  
cca 1 km od historického centra letoviska. Pláž Ponente  
s pozvolným vstupem do vody je vzdálena cca 50 m. Ubytování 
je v apartmánech bilo až pro 5 osob.

100 m 
OD PLÁŽE

350 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Villa Cristallo                                        doprava vlastní, Caorle

Apartmány Villa Stella                                           doprava vlastní, Caorle

Apartmány Villaggio Cristina                                         doprava vlastní, Caorle

Jednopatrová vilka v části Levante ve středisku Caorle, velmi 
blízko historického centra a cca 50 m od pláže s pozvolným 
vstupem do vody. Apartmán je typu quadrilo až pro 8 osob a je 
vybaven velmi moderně. 

Apartmány s výbornou polohou, od historického centra letoviska 
Caorle jsou vzdáleny cca 200 m a od pláže s pozvolným vstupem 
do vody cca 20 m. Nabízíme ubytování v apartmánech typu 
quadrilo až pro 8 osob, ty jsou zařízeny jednoduše, ale hezky.

Moderní apartmánový komplex nedaleko centra historického 
letoviska Caorle. Pláž s pozvolným vstupem do vody je vzdálena 
cca 250 m. Ubytování jsou zařízeny jednoduše, ale funkčně  
a jsou typu mono a bilo až pro 5 osob.

50 m 
OD PLÁŽE

20 m 
OD PLÁŽE

250 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Villaggio Giardini di Altea                                             doprava vlastní, Caorle

Rozlehlé propojené komplexy s bazénem se nacházejí  
v klidném letovisku Lido di Altanea, od Caorle jsou vzdáleny cca 
6 km. Písečná pláž je zhruba 500-800 m od ubytování. Nabízíme 
ubytování ve vilce až pro 5 osob nebo v apartmánech bilo a trilo 
až pro 7 osob. Interiéry jsou zařízeny moderně a prakticky.

800 m 
OD PLÁŽE
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INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

Apartmány Villaggio Le Farnie/La Quercia                             doprava vlastní, Caorle

Hotel Columbus***  s plnou penzí                       doprava vlastní, Caorle

Hotel Maxim*** s polopenzí                        doprava vlastní, Caorle

Hotel Playa e Mare Nostrum*** s plnou penzí              doprava vlastní, Caorle

Dva oblíbené komplexy s bazénem na klidném místě letoviska 
Lido di Altanea, v areálu je nákupní pasáž. Od Caorle jsou 
vzdáleny cca 5 km. Pláž s pozvolným vstupem do vody je 800 m. 
Ubytování je možné ve dvoupatrových vilkách až pro 6 osob nebo 
v apartmánech bilo a trilo až pro 7 osob. Vybavení je moderní.

Velmi oblíbený hotel se nachází v klidné zóně letoviska Caorle, 
jen 400 m od centra a přímo u pláže Ponente. Nabízí ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích s možností 2 přistýlek, výhled 
na moře za příplatek.

Hotel, který se nachází na klidném místě historického letoviska 
Caorle. Pláž je vzdálena cca 200 m a centrum zhruba 900 m. 
Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s možností 2 přistýlek, 
pokoje jsou zařízeny prakticky a účelně. 

Jednoduše zařízený hotel, který se skládá ze dvou budov, leží 
přímo u pláže Ponente a zhruba 400 m od historického centra. 
Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s možností 1 přistýlky.

800 m 
OD PLÁŽE

PŘÍMO 
U PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

PŘÍMO 
U PLÁŽE

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

DÍTĚ  
DO 7 LET 
ZDARMA

VÝHLED  
NA MOŘE

WELLNESS

Apartmány Alhambra                                             doprava vlastní, Duna Verde

Apartmán jen kousek od pěší zóny klidného letoviska Duna 
Verde, od pláže s pozvolným vstupem je vzdálen zhruba  
50 m. Ubytování je typu trilo až pro 5 osob, interiér apartmánu je 
jednoduchý, ale praktický a funkční.

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Acapulco                                          doprava vlastní, Duna Verde

Rezidence s bazénem obklopená zelení, která se nachází cca  
100 m od menšího centra letoviska Duna Verde. Pláž s pozvolným 
vstupem je cca 30 m od ubytování. Apartmány jsou zařízené 
jednoduše, ale hezky, a jsou typu mono a bilo až pro 4 osoby.

30 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Cala Luna                                       doprava vlastní, Duna Verde

Apartmánový komplex s bazénem se nachází v klidné části 
letoviska Duna Verde, součástí jsou tenisové kurty. Pláž  
s pozvolným vstupem do vody je vzdálena cca 300 m. Apartmány 
jsou typu trilo až pro 6 osob a jsou zařízeny jednoduše, ale 
moderně.

300 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Villaggio Elite                                            doprava vlastní, Duna Verde

Apartmány Cometa                                               doprava vlastní, Duna Verde

Apartmány Cristallo  doprava vlastní, Duna Verde

Vilkový komplex s bazénem se nachází nedaleko centra malého 
letoviska Duna Verde, od pláže s pozvolným vstupem je vzdálen 
cca 250 m. Nabízíme ubytování v apartmánech typu trilo až  
pro 6 osob, zařízení apartmánů je starší, ale hezké a čisté.

Hezká rezidence s bazénem, která se nachází hned u pláže 
s pozvolným vstupem do vody a v blízkosti menšího centra 
letoviska Duna Verde. Nabízí ubytování v hezky zařízených 
apartmánech typu trilo až pro 6 osob. 

Komplex s bazénem, který se nachází nedaleko pěší zóny 
klidného letoviska Duna Verde. Pláž s pozvolným vstupem je 
vzdálena jen přibližně 50 m od ubytování. Apartmány jsou typu 
bilo a trilo až pro 6 osob a jeho zařízení je moderní a pěkné.

250 m 
OD PLÁŽE

10 m 
OD PLÁŽE

50 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Mare                                           doprava vlastní, Duna Verde

Apartmány Playa                                          doprava vlastní, Duna Verde

Apartmány Sirio                                           doprava vlastní, Duna Verde

Apartmány s bazénem leží nedaleko menšího centra klidného 
letoviska Duna Verde a od pláže s pozvolným vstupem jsou 
vzdáleny zhruba 50 m. Nabízí ubytování v apartmánech typu 
bilo a trilo až pro 6 osob, apartmány jsou zařízeny jednoduše, 
ale příjemně.

Hezká rezidence, která se nachází jen kousek od maličkého centra 
letoviska Duna Verde. Pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 
30 m od ubytování. Zařízení apartmánu typu trilo až pro 6 osob 
je praktické a pěkné.

Rezidence nacházející se přímo u pěší zóny klidného letoviska 
Duna Verde, od pláže s pozvolným vstupem je vzdálena cca  
70 m. Ubytování je možno v apartmánech typu bilo a trilo až  
pro 6 osob. Apartmány jsou jednoduše, ale účelně zařízeny.

50 m 
OD PLÁŽE

30 m 
OD PLÁŽE

70 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Villaggio Le Palme                                            doprava vlastní, Duna Verde

Apartmánový komplex s bazénem se nachází na klidném místě 
letoviska Duna Verde, jen 200 m od malého centra s obchůdky 
a cca 50 m od pláže s pozvolným vstupem do vody. Apartmány 
jsou typu trilo až pro 8 osob a jejich vybavení je jednoduché, ale 
hezké a útulné.

50 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Villaggio Lio Piccolo                                            doprava vlastní, Duna Verde

Apartmány Villaggio Meridiana                 doprava vlastní, Duna Verde

Moderní komplex řadových vilek s vlastní zahrádkou se nachází 
na klidném místě v části Duna Fiorita v letovisku Duna Verde, 
přibližně 300 m od pláže s pozvolným vstupem do vody. 
Apartmány typu trilo až pro 7 osob jsou zařízeny jednoduše  
a prakticky.

Apartmány v řadových vilkách, které leží na klidném místě 
nedaleko centra letoviska Duna Verde, od pláže s pozvolným 
vstupem jsou vzdáleny cca 300 m. K dispozici je ubytování  
v apartmánu quadrilo až pro 6 osob, který je zařízen moderně  
a prakticky.

300 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Apollo                                              doprava vlastní, Jesolo

Apartmány Villaggio Pineta                                              doprava vlastní, Duna Verde

Rezidence s bazénem má velmi výhodnou polohu, nachází se 
přímo u pláže a zároveň pár kroků od nákupních možností. 
Ubytování v apartmánech typu trilo pro 5 osob s bočním 
výhledem na moře. Vhodné pro mladé klienty a rodiny preferující 
zábavu.

Rezidence, která nabízí ubytování v prostorných apartmánech, 
se nachází zhruba 400 m od menšího centra klidného letoviska 
Duna Verde a cca 20 m od pláže s pozvolným vstupem. 
Apartmány typu quadrilo až pro 9 osob jsou jednoduše zařízeny. 

U PLÁŽE

20 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Villaggio Tamerici                                           doprava vlastní, Duna Verde

Apartmány Villaggio Palomar                                           doprava vlastní, Duna Verde

Dvoupatrový apartmán s velkou zahradou leží zhruba 600 m 
od menšího centra letoviska Duna Verde, od pláže s pozvolným 
vstupem je vzdálen cca 300 m. Ubytování je typu quadrilo až pro 
6 osob, apartmán je zařízen jednoduše, ale prakticky.

Ubytování v komplexu vilek s bazénem, které jsou obklopeny 
zahradou, pláž s pozvolným vstupem je vzdálena cca 300 m. 
Apartmány jsou typu trilo až pro 6 osob, zařízení je jednodušší, 
ale hezké.

300 m 
OD PLÁŽE

300 m 
OD PLÁŽE

BOČNÍ 
VÝHLED  

NA MOŘE

Apartmány Benelux                                        doprava vlastní, Jesolo

Pěkná, nedávno renovovaná rezidence se nachází na klidném 
místě ve východní části letoviska Lido di Jesolo, jen pár kroků 
od promenády a 80 m od pláže. Apartmány mono pro 3 osoby  
a bilo pro 4 osoby jsou jednoduše a účelně zařízené. K dispozici 
je bazén a solární terasa.

80 m 
OD PLÁŽE
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Apartmány Sole                                             doprava vlastní, Jesolo

Moderní apartmány přímo u pláže, blízko Piazza Milano a jen 
pár kroků od nákupních možností, barů a restaurací. Ubytování 
ve vkusně a pěkně zařízených apartmánech typu bilo pro 5 osob 
a trilo pro 6 osob. Většina apartmánů má výhled na moře.

U PLÁŽE

Apartmány Nicole                                          doprava vlastní, Jesolo

Apartmány Niki                                          doprava vlastní, Jesolo

Apartmány Pineta                                          doprava vlastní, Jesolo

Budova je situována v centrální části střediska, blízko Piazza 
Trieste, pouhých 20 m od pláže. V blízkosti ubytování najdete 
spoustu obchodů, barů a restaurací. Ubytování v krasně  
a moderně zařízených apartmánech trilo pro 6 osob a quadrilo 
pro 8 osob.

Nová, menší budova s pěkně zařízenými apartmány bilo  
pro 5 osob leží v centrální části střediska, blízko Piazza Marina, 
pár kroků od nákupních možností. Široká písečná pláž je vzdálena 
zhruba 200 m od ubytování.

Rezidence se nachází pouhých 20 m od pláže, mezi Piazza Brescia 
a Piazza Mazzini a jen pár kroků od známé ulice Bafile, která 
je plná barů, restaurací a obchodů. Budova nabízí ubytování  
v apartmánech typu bilo pro 4 osoby a trilo pro 6 osob, které 
jsou vkusně zařízené.

20 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

20 m 
OD PLÁŽE

Apartmány Blu Village                                                doprava vlastní, Jesolo

Apartmány Letizia   doprava vlastní, Jesolo

Moderní a elegantní komplex s bazénem v centrální části 
letoviska, mezi Piazza Marina a Piazza Nember, jen pár kroků  
od nákupních možností. Pláž leží cca 200 m od ubytování. 
Komplex jednopatrový vilek nabízí apartmány trilo pro 5 osob  
a quadrilo pro 6 osob, které jsou velmi pěkně zařízené.

Malá rezidenční budova se nachází jen 20 m od pláže, v centrální 
části střediska Lido di Jesolo, mezi Piazza Brescia a Piazza 
Mazzini, kousek od známé ulice Bafile, která je plná obchůdků, 
restaurací a diskoték. Ubytování je v apartmánech trilo  
pro 4 osoby, které jsou v přízemí nebo patře.

200 m 
OD PLÁŽE

20 m 
OD PLÁŽE

Hotel Aldebaran*** s polopenzí                                   doprava vlastní, Jesolo

Hotel, který se nachází přímo na hlavní ulici, která se v noci 
mění na promenádu. Od pláže je vzdálen cca 100 m. Pokoje 
jsou dvoulůžkové s možností 2 přistýlek a jejich vybavení je 
jednoduché a praktické.

INTERNET

100 m 
OD PLÁŽE

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA
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Hotel Kennedy*** s polopenzí                                   doprava vlastní, Jesolo

Hotel Niagara**** s polopenzí                                   doprava vlastní, Jesolo

Hotel Colonna*** s polopenzí                                   doprava vlastní, Jesolo

Hotel Trifoglio*** s plnou penzí                                    doprava vlastní, Jesolo

Hotel Ondina*** s polopenzí                                     doprava vlastní, Jesolo

Hotel Da Bepi*** s polopenzí                                     doprava vlastní, Jesolo

Hotel Zodiaco*** s polopenzí                                     doprava vlastní, Jesolo

Hotel v centrální části letoviska v blízkosti obchodů, restaurací 
a barů. Pláž je od ubytování vzdálena jen 50 m. Hotel nabízí 
ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností 2 přistýlek, 
které jsou jednoduše a prakticky zařízeny.

Moderní hotel v rušném letovisku Jesolo, který leží přímo 
u písečné pláže a 50 m od ulice Via Bafile, která je plná obchodů 
a restaurací. Nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
s možností 2 přistýlek.

Rodinný hotel se nachází na náměstí Piazza Aurora a od pláže 
je vzdálen cca 100 m. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích 
s možností 2 přistýlek, pokoje jsou zařízeny velmi moderně.

Hotel s centrální polohou jen 2 minuty chůze od ulice Via Bafile, 
která se v nočních hodinách mění na promenádu. Od pláže je 
vzdálen zhruba 200 m. Nabízí ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích s možností 2 přistýlek.

Hotel s dobrou polohou, jelikož se nachází jen 10 m od pláže 
a 50 m od známé ulice Via Bafile, která je plná obchodů, barů 
a restaurací. Ubytování nabízí ve dvoulůžkových pokojích 
s možností 2 přistýlek, pokoje jsou zařízeny moderně a prakticky.

Hotel se nachází v centrální části rušného letoviska Lido di Jesolo 
v blízkosti Piazza Mazzini a 1 minutu chůze od hlavní ulice Via 
Bafile. Pláž je vzdálena cca 250 m od ubytování. Pokoje jsou 
dvoulůžkové s možností 2 přistýlek a jsou vybaveny moderně.

Hotel s přátelskou atmosférou v centru letoviska Lido di 
Jesolo, jen pár kroků od rušné ulice Via Bafile a 250 m od 
pláže. Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou zařízeny 
jednoduše, ale hezky.

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

50 m 
OD PLÁŽE

PŘÍMO 
U PLÁŽE

100 m 
OD PLÁŽE

200 m 
OD PLÁŽE

10 m 
OD PLÁŽE

250 m 
OD PLÁŽE

250 m 
OD PLÁŽE

2 DĚTI  
DO 3 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 5 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 5 LET 
ZDARMA

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA
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místo pro vaše poznámky:

Hotel Umberto*** s polopenzí                                   doprava vlastní, Jesolo

Moderní hotel, který se nachází cca 200 m od obchodů, 
restaurací a barů a jen 50 m od písčité pláže. Pokoje v hotelu jsou 
dvoulůžkové s možností 2 přistýlek a jsou rovněž moderní.

INTERNET

50 m 
OD PLÁŽE

2 DĚTI  
DO 7 LET 
ZDARMA
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Praktické informace letní pobyty 

DOPRAVA
Cestu autem je dobré si naplánovat tak, abyste se mohli v kli-
du a pohodlně dostat do místa Vaší dovolené. Je potřeba 
počítat i se zdravotními přestávkami během cesty. Naše uve-
dené trasy v odjezdových pokynech jsou pouze doporučené.
Je zde uvedena především adresa, kterou si např. můžete 
zadat do GPS navigace a dále pak i telefonní číslo, kam se 
můžete v případě problému obrátit.

UBYTOVÁNÍ
Kategorie ubytovacích kapacit je označena 1* - 5* dle kvality.
Tyto kategorie ubytovacích kapacit jsou stanoveny příslušný-
mi národními úřady dané země a nemusí být totožná s hod-
nocením a kritérii v ČR. 

Některé ubytovací kapacity (obzvláště v horských oblastech) 
nemusí toto oficiální označení od příslušného orgánu mít.

Vybavení a rozloha pokojů se může i u stejné kategorie lišit.
Přidělení jednotlivých pokojů probíhá ze strany hotelu, míst-
ní agentury nebo ubytovatele a cestovní kancelář na něj 
nemá vliv.

Pro označení apartmánů v Itálii se používá:
Mono  – byt bez ložnice, jedná se o jednu místnost, kde je 

zároveň i kuchyňský kout, sociální zařízení
Bilo  – byt s 1 ložnicí, obývací pokoj s kuchyňským kou-

tem, sociální zařízení
Trilo - byt se 2 ložnicemi, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, sociální zařízení
Quadrilo - byt se 3 ložnicemi, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, sociální zařízení
Hotelové pokoje jsou většinou dvoulůžkové s možností při-
stýlky. Přistýlka může být formou rozkládacího lůžka, gau-
če, pohovky, palandy atd. Rodinné pokoje mají většinou dvě 
přistýlky a jsou prostornější. V případě přistýlek je potřeba 
počítat s prostorovým omezením.

CHECK-IN
U letních zájezdů do přímořských nebo horských středisek  
je nástup na ubytování v první den pobytu možný ve větši-
ně případů mezi 15. – 19. hodinou. V případě opožděného 
příjezdu např. vzhledem k dopravní situaci je nutné oznámit 
předem na telefonní číslo uvedené v pokynech k odjezdu.

CHECK-OUT
V poslední den musí být ubytování ukončeno většinou mezi 
9. – 10. hodinou. V případě, že chcete svůj pobyt ukončit 
předčasně, je nutné se přizpůsobit provozní době agentu-
ry nebo recepce, a to z důvodů vrácení klíčů od apartmánů 
nebo pokoje. Vše lze na požádání vyřídit.

PŘEKNIHOVÁNÍ
Ve všech turistických oblastech dochází k příležitostnému 
překnihování. V tomto případě Vám bude nabídnuto ná-
hradní ubytování stejné kategorie.

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
U některých ubytovacích kapacit je závěrečný úklid zahrnut 
v ceně, někde je za povinný příplatek, který hradí klient pří-
mo na místě v Euro. Je potřeba počítat s tím, že ne všude 

jsou akceptovány kreditní karty. V případě, že je závěrečný 
úklid zahrnut v ceně, je však nutno, aby klient provedl běžný 
úklid (zametení podlahy, vynesení koše s odpadky a hlavně 
úklid kuchyňského koutu). Některé kapacity mohou požado-
vat v případě neuklizení kuchyňského koutu další poplatek.

VRATNÁ KAUCE
V apartmánech se ve většině případů skládá při příjezdu 
vratná kauce, která je klientovi vrácena po skončení pobytu 
a předání apartmánu v nepoškozeném stavu. Výše kauce je 
upřesněna v pokynech k odjezdu.

PLÁŽE
Přestože jsou pláže v Itálii místními úklidovými službami udr-
žovány v čistotě, vlivem mořských proudů a špatného počasí 
se mohou na plážích nacházet různé naplaveniny. Bývají to 
jak chaluhy nebo jiné přírodniny, tak i odpadky, které neu-
káznění turisté odhazují do moře.

NOČNÍ ŽIVOT V LETOVISKU
Některé hotely se nacházejí v turistických centrech, kde 
pulzuje čilý noční život. Bary, restaurace a diskotéky býva-
jí v provozu až do rána. Vždy se najdou turisté, kteří se na 
dovolené chtějí bavit, mají na to plné právo. Počítejte s tím, 
že noční zábava vrcholí někdy i v časných ranních hodinách. 
V ubytovacích kapacitách zpravidla noční klid začíná půlnocí 
a končí ráno v 8 hod. Měl by být dodržován i odpolední klid, 
zpravidla je to v době od 14 do 15 hod. Při výběru destinace 
je vhodné podle vašich preferencí vybírat rušnější nebo na-
opak klidnější místo, obraťte se na nás, rádi Vám dle Vašich 
preferencí poradíme.

POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE
V letních měsících (červen až srpen) je použití klimatizace 
potřebné pouze v některých budovách a pokud to klimatic-
ké podmínky vyžadují (např. když nefouká vítr nebo je ex-
trémně silné teplo) není to však pravidlem. Například starší 
budovy klimatizaci vůbec nepotřebují nebo ubytovací kapa-
city s větším množstvím oken. V některých ubytovacích za-
řízeních je klimatizace v ceně, avšak z racionálních důvodů 
a celosvětového trendu úspory energií, bývá často používání 
klimatizace za poplatek. Poplatek za použití klimatizace se 
platí přímo na místě v naší místní agentuře. Na počátku květ-
na může být použití klimatizace/topení potřebné k zateplení 
a vysušení místností, jež byly celou zimu uzavřené. Pokud je 
hezké počasí, většinou se to vyřeší rychle i bez klimatizace, 
stačí místnosti hodně větrat.

PLÁŽOVÝ SERVIS
Na placené pláži se cena pohybuje okolo 12-15 Eur/den (2 le-
hátka + slunečník). V některých střediscích jsou 2 druhy slu-
nečníků: blízko sebe (levnější) a dál od sebe (dražší), cena 
je dražší, čím blíže jste k moři a naopak pokud Vám vyhovuje 
slunečník dál od moře, cena je nižší. Pokud nechcete platit 
plážový servis a dáváte přednost vlastní dece, je potřeba se 
přizpůsobit pravidlům dané pláže a lehnout si pouze na vy-
značených místech a bez slunečníku.

PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
Ve většině destinací je zajištěn česky mluvící zástupce CK, 
tam, kde průvodce není v dosahu, funguje na telefonu. Číslo 
zástupce CK máte uvedeno v pokynech k pobytu.
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Výše uvedený tarif zahrnuje tato pojistná plnění:

•  Pojištění léčebných výloh 2 000 000 Kč

•  Pojištění asistečních služeb  2 000 000 Kč

•  Pojištění smrti následkem úrazu 150 000 Kč

•  Pojištění trvalých následků úrazu 300 000 Kč

•  Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby - kombinovaný limit 1 000 000 Kč

•  Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby - kombinovaný limit 1 000 000 Kč

•  Pojištění zavazadel 10 000 Kč

•  Pojištění stornovacích poplatků – 80 % ze storno poplatků do výše pojistné částky, 
max. 10 000Kč/os

Letní tarif K2  
- pojištění turistických pobytů 27 Kč/dospělý/den, děti do 12 let 14 Kč/dítě/den

Při objednání zájezdů Vám doporučujeme sjednat cestovní pojištění.  
CK Italia Travel zprostředkovává balíček pojištění UNIQA za výhodnou cenu.

Cestovní pojištění kryje léčebné výlohy v zahraničí a především storno zájezdů, 
pokud byste nemohli ze zdravotních důvodů na pobyt nastoupit.

Výroční zpráva  2010  Annual Report
UNIQA pojišťovna, a.s.
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Všeobecné smluvní podmínky pro cestující  
Cestovní kanceláře Italia Travel s.r.o. 

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky CK) platí od 1. 1. 2014 a jsou platnépro 
všechny zájezdy, pobyty a ostatní služby cestovního ruchu cestovní kancelářeprovozované 
společností Italia Travel s.r.o., IČ 28653807, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37218 (dále jen CK). Podmínky CK tvoří nedílnou součást 
smlouvy o zájezdunebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a CK. Za zákazníka se pova-
žuje jakákolivfyzická nebo právnická osoba a dále i osoba, v jejíž prospěch byla smlouvauza-
vřena.

1. Vznik a předmět smluvního vztahu

1.1. Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Italia Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na 
základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o zájez-
du potvrzené CK případně jejím zplnomocněným zástupcem, na základě zmocnění udě-
leného v písemné plné moci. Předáním vyplněné a podepsané smlouvy zákazník stvrzuje, 
že tyto podmínky CK uznává a souhlas s nimi.

1.2. Obsah smlouvy je určen katalogem, dalšími nabídkami, těmito podmínkami CK a pří-
padnýmidalšími podmínkami přiloženými ke smlouvě. Katalogy zájezdů jsou vydávány 
v předstihu. CK si proto vyhrazuje právo oznámit předuzavřením smlouvy změny údajů 
uvedených v katalogu zájezdů. V takovémtopřípadě, kdy údaje ve smlouvě a v katalogu 
se odlišují, jsou závazné údajeuvedené ve smlouvě.

1.3. Tyto podmínky CK upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů 
vesmyslu § 2522 Občanského zákoníku nebo jednotlivých služeb cestovního ruchu dle 
požadavku zákazníka.

2. Cena zájezdu a jeho změna

2.1. Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená na smlouvě. Případné slevy, vyhlášenéCK po 
datu podpisu smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníka nasnížení již potvrzené 
ceny.

2.2. CK je oprávněna do 21. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu 
zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot. Ceny zájezdů jsou vázány nacenu letec-
kého paliva, jehož cena se odvíjí od měsíčního průměru nejvyšších denních cen Jet FOB 
Barges Rotterdam publikovaných v Platts Oilgram. Cena paliva použitá pro kalkulace 
zájezdů je900 USD/MT. Pokud se cena leteckého paliva zvýší nad 900 USD/MT, bude 
cena zvýšena o 30 Kč za každé 1% nárůstu ceny paliva nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků. 
CK je v takovém případě oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpoví-
dající zvýšené platbě na osobu nebo

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více 
než 10% – pokud se kurz Kč zvýší o více než 10% oproti kurzu ČNB platnému k 15.10. 
roku předcházejícímu rok konání zájezdu, bude cena zvýšena o 1% za každé 1% nárůstu 
kurzu Kč.

2.3. Zákazník je povinen do 5 dnů od účinnosti oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit 
CK rozdíl v ceně zájezdu. Při porušení závazku úhrady navýšené ceny zájezdu ze strany 
zákazníka, má CK právo od smlouvy odstoupit, tím není dotčeno právo CK na náhradu 
škody.

2.4. Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne 
zákazníkovi změnu smlouvy (viz čl. 5.).

3. Platební podmínky

3.1. CK má právo na zaplacení objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv plat-
ba dle smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet 
CK vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v prodejně CK, případně 
u k tomu zplnomocněného obchodníhozástupce. Při nedodržení stanoveného termínu 
úhrady zákazníkem má CKprávo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit 
odstupné dle bodu6.5, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody.

3.2. Cestovní kancelář je oprávněna požadovat zálohu ve výši 50% z celkové ceny zájezdu 
(včetně fakultativních služeb).  Celková cena zájezdu musí být uhrazena do 35 dnů před 
zahájením zájezdu.

3.3. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 35dnů před zahájením zájezdu musí 
být úhrada celkové ceny zájezdu provedena v době platnosti rezervace ve výši 100%. 
Poplatky za změny v knihování a odstoupení odsmlouvy (odstupné dle bodu 6.5) jsou 
splatné ihned.

3.4. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb dle sjednané smlouvy jen při včasnémzaplacení 
ceny zájezdu v celé sjednané výši. V případě nedodrženítermínu úhrady ceny zájezdu 
zákazníkem je CK oprávněna jeho účast nazájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se 
zrušením účasti (odstupné) hradízákazník.

4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1. K základním právům zákazníka patří:

• právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb

• právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, zvl. kontaktna 
osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, 
zastupitelský úřad – adresa a telefon), podrobnosti o možnostikontaktu s nezletilou 
osobou resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletiléosoby, jde-li o zájezd, jehož 
účastníkem je nezletilá osoba

• právo být seznámen s případnými změnami programu zájezdu, rozsahu služeb 
a ceny

• právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od 
smlouvy za podmínek dle čl. 6.

• právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osobav případě, 
že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasíse smlouvou 
a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu. Totooznámení musí být doruče-
no do CK nejpozději do 7. dne před zahájenímzájezdu a původní a nový zákazník 
společně a nerozdílně odpovídají za zaplaceníceny zájezdu a nákladů, které CK 
vzniknou v souvislosti se změnouzákazníka

• právo na reklamaci vad v souladu s čl. 8.

• právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě a v dalších dokumentech

• právo obdržet spolu se smlouvou doklad o povinném smluvním pojištěníCK pro 
případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob 
oznámení pojistné události

• u zájezdů právo na poskytnutí dalších písemných informací nejpozději 7 dní před 
zahájením zájezdu o všech skutečnostech, které jsou pro účast na zájezdu důležité 
a jsou CK známy

4.2. K základním povinnostem zákazníka patří:

• poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí 
služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářůa předložení po-
třebných dokladů

• zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu 
zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžadu-
je

• v případě, že osoby od 15 do 18 let cestují samostatně, musí si zajistit písemný sou-
hlas zákonného zástupce s uzavřením smlouvy

• nahlásit účast cizích státních příslušníků

• zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. 3. těchto podmínek a prokázat to dokladem 
o zaplacení

• převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb a řádně si je zkontrolovat

• dostavit se ve stanoveném čase na místo srazu

• při cestách do zahraničí mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do pří-
slušných zemí (cestovní doklad, víza, atp.)

• u organizovaných skupin se řídit pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kan-
celáří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné 
v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů ne-
bozávažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka 
ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok 
na úhradu nevyužitých služeb

• veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich 
zjištění nejlépe na místě u zástupce CK a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich 
odstranění

• zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastní-
ky zájezdu, dodavatele služeb CK či ohrozit či poškodit jméno CK

• uhradit škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím a jiném 
zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle smlouvy

4.3. K základním povinnostem právnické osoby jako zákazníka dále patří:

• seznámit své účastníky s těmito podmínkami CK i dalšími informacemi, které od CK 
obdrží

• zabezpečit, aby účastníci plnili povinnosti zákazníků

• pokud je předmětem smlouvy zájezd, pak seznámit účastníky s dokladem o povin-
ném pojištění CK
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5. Práva a povinnosti CK, změny sjednaných služeb

K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v čl. 4. se vztahují odpovídající práva a povin-
nosti CK.

5.1. CK je oprávněna provádět změny a odchylky od dohodnutého obsahu smlouvy.Jedná 
se zejména o změny dopravy, letecké společnosti, typu letadla, trasy a termínu letu, pro-
gramu zájezdu a poskytovaných služeb, pokud z vážných důvodů není možné původně 
dohodnutý program a služby dodržet.

5.2. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou poru-
šením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno zákazníkem.

5.3. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou po-
rušením právní povinnosti, pokud porušení bylo způsobeno třetí osobou, která není 
spojená s poskytováním zájezdu.

5.4. CK není odpovědna za nesplnění svých závazků, povinností a škodu způsobenou neod-
vratitelnou událostí, kterou nebylo možno předpokládat nebo byla nevyhnutelná a ne-
mohlo jí být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po cestovní kanceláři 
požadovat

5.5. CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd a odstoupit od smlouvy, jestliže nebylo dosaženo 
minimálního počtu účastníků nutného pro konání zájezdu (čl. 7.1.).

5.6. Jestliže CK neposkytne všechny služby nebo jejich podstatnou část řádně a včas, třebaže 
se k tomu smlouvou zavázala, je CK povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně pro-
vést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat a dbát přitom na to, aby byl v nejvyšší 
možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření zájezdu. V takovém případě je CK 
povinna:

• zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné 
nebo blížící se k původně dohodnutým podmínkám, resp. odpovídající zaměření 
zájezdu

• vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu služeb neposkytnutých vinou CK, za kteréneby-
lo poskytnuto náhradní plnění

• poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu 
a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

• v případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality(např. 
ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), pak případný rozdílv ceně uhradí 
CK z vlastních prostředků.

• v případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby nižší kvality, vrátí zákazníkovi 
rozdíl v ceně.

5.7. CK si vyhrazuje právo na změnu nebo zrušení nástupního či svozového místa k odjezdu 
na zájezd a od návratu ze zájezdu v případě nenaplnění minimálního počtu 6 osob nut-
ného k zajištění této služby. V případě zrušení nástupního nebo svozového místa CK vrátí 
zákazníkovi částku zaplacenou za tyto služby.

5.8. CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahuvyšší 
moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bez-
pečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstía další okolnosti), které CK ne-
mohla ovlivnit ani předvídat a kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškeré-
ho úsilí, které lze po cestovní kanceláři požadovat. V tomto případě není CK odpovědna 
za takto způsobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty.

5.9. Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškeráopatření 
k dopravě cestujícího zpět na místo odjezdu nebo na jiné místonávratu, s nímž zákazník 
souhlasil.

5.10. Pokud se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd/odlet na zájezd, má CK nárok na pl-
nou úhradu ceny zájezdu.

5.11. CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech týkajících se 
sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a jsou CKznámy.

5.12. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec sjednaných a zaplacených 
služeb.

5.13. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK ze smlouvy není CK povinna uhradit nad 
částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, odstupné

6.1. Zákazník má před zahájením zájezdu právo na odstoupení od smlouvy a vrácenízapla-
cené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního 
plnění bez účtování jakéhokoliv odstupného v následujícíchpřípadech:

• při zrušení zájezdu cestovní kanceláří

• při změně termínu konání zájezdu o více než 3 dny

• při změně ceny zájezdu s výjimkou případů uvedených v čl. 2.

• při závažné změně ubytování – za závažnou změnu se nepovažuje, je-li nové ubyto-
vání v objektu stejné nebo vyšší kategorie ve stejné oblasti

• při závažné změně způsobu přepravy

6.2. Za závažnou změnu přepravy se nepovažuje:

• změna příjezdové nebo odjezdové trasy, změna nebo zrušení nástupního nebo 
svozového místa

• změna odletového (odjezdového) či příletového (příjezdového) místa oproti pů-
vodně stanovenému. (V takovém případě zajistí CK na vlastní náklady náhradní do-
pravu z/do původně stanoveného místa, popř. uhradí náklady na dopravu do výše 
jízdného autobusem či vlakem 2. třídy.)

• změna trasy letu, uskutečnění mezipřistání, změna letecké společnosti, typu letadla 
a letového řádu.

6.3. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změ-
nách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

6.4. Doporučuje se, aby oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník sepsal formouzázna-
mu v prodejním místě, kde služby zakoupil nebo na toto prodejnímísto zaslal doporu-
čenou poštou, příp. jiným prokazatelným způsobem.Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem prokazatelného doručení odstoupenído CK, a to zejména dnem sepsání 
záznamu, příp. dnem doručení písemného oznámení na prodejní místo, kde si zákazník 
službu zakoupil, nebo na adresu sídla CK.

6.5. Není-li důvodem odstoupení od smlouvy porušení povinností CK stanovenésmlouvou 
nebo odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK následující odstupné (neplatí pro 
zájezdy s lety na pravidelných linkách):

• 30 % z celkové ceny zájezdu, dojdeli k odstoupení od smlouvy v době od podpisu 
smlouvy do 60 kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu.

• 50 % z celkové ceny zájezdu, dojdeli k odstoupení od smlouvy v době od 59 do 21 
kalendářních dnů před stanovenýmtermínem zahájení zájezdu.

• 80 % z celkové ceny zájezdu, dojdelik odstoupení od smlouvy v době od 20 do 7 
kalendářních dnů před stanovenýmtermínem zahájení zájezdu.

• 100 % z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době kratší než 7 
kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu, pokud se zákazník 
nedostaví k odjezdu/odletu nebo pokud se nezúčastnízájezdu v důsledku poskyt-
nutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušení celních, pasových a devizových 
předpisů. 

Pro zájezdy s lety na pravidelných linkách je stanovené odstupné:

• 50 % z celkové ceny zájezdu, dojdelik odstoupení od smlouvy v době od podpisu 
smlouvy do 60 kalendářníchdnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu.

• 70 % z celkové ceny zájezdu, dojdelik odstoupení od smlouvy v době od 59 do 21 
kalendářních dnů před stanovenýmtermínem zahájení zájezdu.

• 80 % z celkové ceny zájezdu, dojdeli k odstoupení od smlouvy v době od 20 do 7 
kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu.

• 100% z celkové ceny zájezdu, dojde-li k odstoupení od smlouvy v době kratší než 7 
kalendářních dnů před stanoveným termínem zahájení zájezdu, pokud se zákazník 
nedostaví k odjezdu/odletu nebo pokud se nezúčastnízájezdu v důsledku poskyt-
nutí nepřesných či neúplných údajů, příp. porušenícelních, pasových a devizových 
předpisů.

6.6. Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena za všechny stornované osobyvčetně všech 
objednaných fakultativních služeb.

6.7. V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osobadoplatit pří-
platek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazeníbungalovu/apartmá 
nižším počtem osob.

6.8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnůzapočítává i 
den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítáváden zahájení zájez-
du (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).

6.9. CK má právo jednostranně započíst odstupné se vzájemnou pohledávkouzákazníka na 
vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu.

6.10. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebonevyčerpá 
některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

6.11. Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka:

• Do 7. dne před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájez-
du místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení oznámení 
se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámenímusí obsahovat prohlášení 
nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou. Původní a nový zákazník spo-
lečně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů s překni-
hováním spojených. Od 7. dne před zahájením zájezdu se zákazníkem požadovaná 
změna knihovánípovažuje za odstoupení zákazníka od smlouvy a zákazník je v tom-
to případěpovinen uhradit odstupné dle článku 6.
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• Dodatečné změny v knihování na přání zákazníka pro lety na pravidelných linkách 
jsou posuzovány jako odstoupení od smlouvy.

• Zákazníkem požadovaná změna termínu odjezdu, destinace, hotelu, místa odletu 
a příletu je vždy posuzována jako odstoupení od smlouvy a uzavření smlouvy nové. 
Nová smlouva bude uzavřena dle aktuální nabídky platnév době jejího uzavření.

6.12. CK upozorňuje zákazníky, že v ceně zájezdů není zahrnuto pojištění stornopoplatků 
v případě zrušení zájezdu, a proto všem doporučuje připlacení fakultativního cestovního 
pojištění.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany CK

7.1. CK může odstoupit od smlouvy v těchto případech:

• před zahájením zájezdu z důvodů zrušení zájezdu cestovní kanceláří. Zákazník je 
neprodleně informován a je mu nabídnuta nová smlouva nebo vrácenazaplacená 
částka.

• pokud nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků nutného pro konánízájezdu. 
Minimální počet je stanoven na 15 osob u poznávacích zájezdůs leteckou dopravou 
a 35 osob u poznávacích zájezdů s autokarovou dopravou. CK je oprávněna v ta-
kovém případě zrušit zájezd,nejpozději však 10 dní před zahájením zájezdu a v téže 
lhůtě je CK povinna o zrušení zájezdu informovat zákazníka.

• z důvodu porušení povinností zákazníkem. Pokud CK odstoupí od smlouvy z důvo-
du chování zákazníka proti dobrým mravům, např. tím, že zákazník ohrožuje život 
a zdraví své případně ostatních zákazníků čipracovníků CK, hrubým způsobem 
vážně narušuje průběhcesty nebo pobytu, pak zákazník nemá nárok na vrácení ali-
kvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány, a dále je povinen uhradit CK veškeré 
více náklady, které cestovní kanceláři vznikly (např. náklady spojené se zpátečnído-
pravou) a případně vzniklou škodu.

• v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým CK nemohla zabránit ani přivynalo-
žení veškerého úsilí, které lze na ni rozumně požadovat. Dojde-li kezrušení zájezdu 
a odstoupení od smlouvy v důsledku vyšší moci, není CK odpovědna za takto způ-
sobenou škodu a není povinna hradit jakékoliv pokuty.V případě přerušení cesty 
z důvodů vyšší moci je CK povinna učinitveškerá opatření k dopravení cestujících 
zpět.

8. Reklamace, odpovědnost za škody, reklamační řád

8.1. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je objektivně nižší, nežbylo sjed-
náno ve smlouvě, jejíž nedílnou součástí jsou tyto podmínky CK blíže upravující smluvní 
ujednání, vzniká zákazníkovi právona reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklama-
ci včas bez zbytečnéhoodkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno 
na místě samém,což umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se 
ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.Pokud zákaz-
ník vlastním zaviněním neuplatní práva z odpovědnosti za vadyposkytnutých služeb na 
základě smlouvy o zájezdu bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 1 měsíce 
od skončení zájezdu, CK mu slevu z cenynepřizná. Uplatnění reklamace může zákazník 
provést např. ústně nebo písemně.V případě ústního podání reklamace je pověřený zá-
stupce CK povinensepsat se zákazníkem reklamační protokol, který podepíše zástupce 
CK.Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu a podpisempotvr-
dí souhlas s jeho obsahem a převzetí.

8.2. CK je povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, sídle nebo místě podnikání, 
případně v místě poskytované služby u průvodce nebo jiného CK pověřeného pracovní-
ka. CK je povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplat-
nil, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízeníreklamace případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

8.3. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace,doporučuje 
se zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkovýstav, specifikovat své 
požadavky co do důvodu a výše apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umož-
nit přístup do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný pracovník 
přesvědčil o oprávněnosti reklamace.

8.4. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyří-
zení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebov případech, kdy je to možné, 
i v poskytnutí náhradní služby. Jinak CK poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskyt-
nuté služby. Tímnení dotčeno právo zákazníka v případech stanovených v právních před-
pisechči v případech výslovně sjednaných s cestovní kanceláří od smlouvy odstoupit.

8.5. CK nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklouškodu 
u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník 
objedná na místě u hotelu či jiné organizace. Zapředmět reklamace se taktéž nepova-
žují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy 
pojistného krytí pojišťovnyna základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, ani takové 
škody a majetkovéújmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud 
odpovědnost CK není v těchto případech dána ze zákona.

8.6. V případě, žepřiznaná kompenzace přesáhne 50 % ceny zájezdu, bude zákazníkovi při-
znáni nárok na kompenzaci radosti z dovolené, jehož výše je stanovena tabulkounáhrady 
ztráty radosti z dovolené uvedené na webovýchstránkách CK.

8.7. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnostia postu-
pu CK nebo k okolnostem na straně zákazníka, nazákladě kterých zákazník zcela nebo 
zčásti nevyužije objednané, zaplacenéa cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká 
zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

8.8. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

• zákazníkem

• třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu

• neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaloženíveškeré-
ho úsilí, které lze po CK požadovat.

8.9. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy, týkající se letecké dopravy, je omezena v sou-
ladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se tak odpo-
vědnost za škodu řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké 
dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskouúmluvou) a dále nařízením Evropského 
parlamentu a Rady Evropské unieč. 2 027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. 
května 2002

8.10. Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravnímipod-
mínkami společnosti zajišťující přepravu, jakoukoli reklamaci, zrušení či zpoždění letu se 
doporučujeuplatnit okamžitě po zjištění, nejlépe přímo u příslušné letecké společnosti.
Pokud dojde při přepravě ke škodě na zavazadlech musí být tatoskutečnost nahlášena 
ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kdemusí být sepsán protokol o poškození 
či ztrátě zavazadla (P.I.R.), který jenezbytný pro další jednání zákazníka s leteckou spo-
lečností.

8.11. Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od uplatněníreklamace, 
pokud se CK nedohodne se zákazníkem na delší lhůtě.

8.12. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

9. Pojištění

9.1. Povinné smluvní pojištění. 

CK uzavřela pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi přihlášenémuna zájezd 
ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. právo na plnění v případech,kdy CK z důvodu svého 
úpadku:

• neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky,po-
kud je tato doprava součástí zájezdu

• nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že sezájezd 
neuskutečnil

• nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskyt-
nutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Současně s těmito podmínkami CK předává CK zákazníkovi potvrzení pojišťovny ob-
sahujícínázev pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 
V případě, že zákazníkovinebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět 
do České republiky,pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění 
zabezpečenímdopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytovánía stravování do 
doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu vč. Nezbytnéhoubytování a stravování na 
vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžníplnění pouze do výše, jakou by musela 
vynaložit, pokud by dopravu, ubytovánía stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, 
které mu vznikly proticestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy, přecházejí na po-
jišťovnu,a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9.2. Fakultativní cestovní pojištění – možnost připlatit:

Klienti nejsou v ceně zájezdů pojištěni na léčebné výlohy, storno zájezdu,odpovědnost 
za způsobené škody, pojištění zavazadel apod. Všem klientůmdoporučujeme uzavřít 
prostřednictvím CK fakultativní cestovní pojištění, kterékryje všechny tyto případy. Při 
sjednání tohoto pojištění obdrží zákazník současně se smlouvou i Pojistné podmínky. 
Pro zajištění pojištění je  bezpodmínečněnutné uvést na smlouvu data narození všech 
účastníků zájezdu. Pojištěním vznikásmluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK 
je pouze prostředníkem přisjednávání pojistné smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že 
pokud nevyužijedoporučení CK uzavřít jejím prostřednictvím pojištění, nese sám veškerá 
rizika s tím související.
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10. Další podmínky o některých službách

Další podmínky blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednanýchsmlouvou 
a z  toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti CK.

10.1. Ubytování a stravování

• Ubytování je obvykle možné v den příjezdu po 15. hodině, a v den odjezduse pokoje 
musí uvolnit do 10. hodiny. Stravování, pokud je v ceně zájezdu,začíná první stra-
vovací službou, poskytovanou po čase příjezdu a končí poslednístravovací službou,  
poskytovanou před časem odjezdu.

• Při rezervaci ubytování v apartmánech je zákazník plně zodpovědný za počet lidí, 
které přihlásí k obývání apartmánu, bez ohledu na jejich věk. Upozorňujeme, že 
správa apartmánů může odmítnout nepřihlášené osobyubytovat, bez nároku na 
jejich další reklamaci. Dětské postýlky je nutno si vyžádat předem v CK.

• Pokud zvolíte pokoj s 1–2 přistýlkami, počítejte s nižším pohodlím. Jednolůžkové 
pokoje často nemají balkon, a tedy nelze ze strany klienta vyžadovatbalkon, i když 
tento je v popisu hotelu u pokojů uveden.

• Za třílůžkový pokoj je obvykle považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou,kterou 
může být pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko nebo dětská postýlka.

• Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a CK na něj nemávliv.

• Při nákupu zájezdu na poslední chvíli za zvýhodněnou cenu akceptuje zákazníksku-
tečnost, že snížení ceny a zajištění na poslední chvíli může souviseti s nižší úrovní 
některých služeb než jaké jsou zajištěny při nákupu zakatalogové ceny. V tomto pří-
padě má zákazník nárok na poskytnutí všechzaplacených služeb, ale není oprávněn 
reklamovat jejich případnou nižšíkvalitu nebo změnu.

• Při objednání stravy v hotelích je obvykle nutno objednat stejnou stravupro všech-
ny osoby, které spolu sdílí pokoj, a to na celou dobu pobytu. Početobjednaných 
stravovacích služeb musí být stejný jako počet noclehůa nelze uplatňovat nárok na 
vrácení částky v případě, že nebylo možno některouslužbu poskytnout z důvodu 
pozdního příjezdu či brzkého odjezduz hotelu.

• Zákazník bere na vědomí, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje,musí být 
započítána přirážka jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se nenajde 
náhradník.

10.2. Doprava

• První a poslední den zájezdu jsou určeny především k zajištění dopravy, transferů 
a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto 
smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení zájezdu.

• Z hlediska délky trvání letu může let částečně nebo i zcela zasahovat do dnenásle-
dujícího.

• CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivéhopo-
časí, příp. z důvodu přetížení letových koridorů, komunikací, hraničníchpřechodů, 
stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování dovolenébrát možnost výraznější-
ho zpoždění v úvahu. V případě zpoždění nevznikázákazníkovi právo na odstoupe-
ní od smlouvy ani na slevu či jiné odškodnění.CK nenahrazuje služby, které nebyly 
v důsledku změny termínu odletu čiodjezdu čerpány.

10.3. Pláže

U jednotlivých ubytovacích zařízení je uvedena vzdálenost zařízení k nejbližší pláži. Ten-
to údaj je orientační a vychází většinou z údajůuváděných v propagačních materiálech 
hotelů, kempů apod., je měřenvzdušnou čarou od nejbližšího bodu ubytovacího zařízení 
směrem k pláži.Pláže jsou zpravidla veřejné, přístupné i místním obyvatelům. Nelze vy-
loučitsezónní výskyt mořských trav (chaluh), medúz apod. CK neodpovídáza případné 
znečištění pláží z klimatických nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Použití lehátek 
a slunečníků na pláži je obvykle zapoplatek (pokud není uvedeno jinak), stejně tak využití 
sportovních programů.,které jsou uváděny u jednotlivých ubytovacích kapacit, pokud 
není uvedeno jinak. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelůměnit i v průběhu 
sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků většinou neodpovídáplné kapacitě hotelu a nelze 
vymáhat jejich přidělení v případěobsazení celé kapacity.

10.4. Zvláštní požadavky

Zvláštní požadavky uváděné na smlouvě (pokoj v patře, s výhledem na moře,sedadlo 
v přední části autobusu) nemají charakter smluvního ujednání. CK sebude snažit těmto 
požadavkům ve spolupráci s poskytovatelem služby vyhovět,ale pokud to nebude mož-
né, nelze toto reklamovat.

11. Zpracování osobních údajů zákazníků

11.1. CK vede databázi, která obsahuje osobní a identikační údaje zákazníků (dálejen „osob-
ní údaje“). CK zaručuje a chrání osobní údaje v maximální možnémíře, která odpovídá 
stupni technického rozvoje a organizačního zabezpečení.Podpisem smlouvy, dává zá-
kazník souhlas se zpracováním osobníchúdajů v souladu s ustanoveními zák. č. 101/2000 
Sb. a s tím, aby CK zpracovávalajeho chráněné osobní údaje v rozsahu uvedeném 
ve smlouvě.

11.2. Tyto údaje bude CK zpracovávat za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zpro-
středkovaných CK a pro akviziční činnost. Údaje budou uchováványpo dobu 10 let a 
budou přístupny pouze zaměstnancům CK a budoupředávány pouze v míře nezbytně 
nutné poskytovatelům objednaných služebnebo Úřadem pro ochranu osobních údajů 
registrovanému zpracovateli.Povinnost zákazníka poskytnout osobní údaje nevyplývá ze 
zákona, bez jejich poskytnutí však nemůže být uzavřena a plněna smlouva.

11.3. Zákazník může souhlasit s tím, že CK bude osobní údaje v rozsahu uvedenémve smlouvě 
zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, včetnězasílání obchodních sdělení 
a telemarketingu. Zákazník má právo souhlasse zpracováním osobnách údajů kdykoliv 
odvolat výslovným prohlášením.Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, 
elektronické pošty čipísemně. 

11.4. Zákazník může souhlasit s tím, že CK je oprávněna osobní údaje v souladus platnými 
právními předpisy zpřístupnit dalším zpracovatelům nebo případně správcům, a to za 
účelem:

a)  zajištění svých marketingových a obchodních akcí,

b)  vymáhání pohledávek CK za zákazníkem,

c)  třetím subjektům, které při využití služeb CK poskytly zákazníkovi službu čizboží,

d)  ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti zákazníka a provozová-
ní s tím souvisejících registrů,

e)  Union cestovní pojišťovně a Uniqa cestovní pojišťovně na základě zákona č. 37/2004 
Sb., o pojistnésmlouvě, v platném znění, pokud bylo se zákazníkem sjednáno ces-
tovnípojištění.

11.5. CK osobní údaje předá třetím osobám vždy pouze v nezbytném rozsahu. Připředání 
osobních údajů třetím osobám CK zajistí ochranu osobních údajůpřed zneužitím, jakož i 
jejich důvěrnost.

11.6. CK se zavazuje osobní údaje zlikvidovat či anonymizovat nejpozději do tří měsícůode 
dne ukončení smlouvy, s výjimkou následujících osobních údajů:

a)  jména, příjmení, data narození, adresy a kontaktní údaje, a to za účelemnabízení 
obchodu a služeb CK. Toto oprávnění má CK po dobu neurčitou,

b)  jména, příjmení, data narození adresy a kontaktní údaje, a to za účelemposkytování 
věrnostních slev, případně jiných slev ze strany CK. Toto oprávněnímá CK po dobu 
neurčitou,

c)  údajů nutných pro vymáhání pohledávky za zákazníkem. V takovém případěCK 
osobní údaje zlikviduje či anonymizuje nejpozději do pěti let ode dne úplného vy-
možení  pohledávky,

d)  údajů nutných pro vedení soudních sporů, správních a rozhodčích řízeníatp.,

e)  údajů nutných pro vyřízení reklamací zákazníků a

f)  údajů, jejichž další zpracování vyplývá z platných právních předpisů.

11.7. Zákazník má právo na opravu osobních údajů. Zákazník má také právo nainformace 
o osobních údajích, které CK zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených § 12 
zákona o ochraně osobních údajů.

11.8. Zjistí-li zákazník, že CK zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou soukroméhoa 
osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, má zákazníkprávo požádat o vy-
světlení. Zákazník má v těchto  případech také právopožádat CK o blokování, doplnění či 
likvidaci osobních údajů.

11.9. Zákazník bere na vědomí, že je v rozsahu a za podmínek stanovených platnýmiprávními 
předpisy povinen předat CK osobní údaje zákazníka pro účelystanovené zákonem.

11.10. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob, podpisemsmlouvy 
potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí jejich osobních údajů.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto podmínky CK vstoupily v platnost dne 1. 1. 2014 a nahrazují všechny dříve vydané 
podmínky CK.

12.2. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy, podmínky CK nebo jinýchpod-
mínek, které tvoří součást smlouvy, nebude mít vliv na celkovou platnostani vymahatel-
nost kteréhokoliv jiného ustanovení smlouvy, podmínek CK nebojiných podmínek, které 
tvoří součást smlouvy.

12.3. CK je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracu-
jících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jakozájezdy vlastní.

CK Italia Travel si vyhrazuje právo na případné tiskové chyby, jež mohly vzniknout  
v důsledku změn externích podmínek po vytištění katalogu.



více na: www.italiatravel.cz

Adresa pobočky v Ostravě Porubě:

cestovní kancelář ITALIA TRAVEL s.r.o.
Porubská 826/6 (vozovna) | Ostrava-Poruba  708 00

 + 420 596 639 752

www.italiatravel.cz


