Cestovní kancelář-Petra Tykalová
Palackého 385, Postoloprty 439 42
mob.724/114656

ITÁLIE – CHORVATSKO

Rosolina Mare – Biograd na Moru
Termín:18.9.-4.10.2020

Cena:7.600 Kč

….14 nocí u moře…
18.9.20 odjezd z ČR do Itálie
27.9.20 ráno přejezd z Rosolina Mare do Biogradu na Moru
3.10.20 odjezd z Chorvatska
4.10.20 zpět v ČR
ITÁLIE, ROSOLINA MARE - Klidné středisko Rosolina Mare, jehož název pochází od 10 km vzdáleného
městečka Rosolina, leží 70 kilometrů jižně od Benátek. Přes léto se stává
žádaným turistickým centrem, které dokáže pojmout až 50.000 návštěvníků.
Jako jediné z letovisek italského Jadranu leží v chráněném území - přírodním
parku Delta Pádu. Na místě je nabídka výletu do Benátek. Ubytování je
zajištěno v plně vybavených apartmánech blízko centra města. Přístup do
moře je zde pozvolný a bezpečný pro malé děti a neplavce. Voda je z důvodu
blízkosti ústí dvou největších italských řek (Pádu a Adiže) méně slaná.
CHORVATSKO, BIOGRAD NA MORU - leží v severní Dalmácii, pomyslném
srdci jadranského pobřeží. Kemp (Park SOLINE **** ) leží v hustém borovicovém háji v Pašmanském
kanále na jižním okraji Biogradu. Je umístěn přímo u moře v rekreační zóně Soline. V kempu
naleznete moderní recepci, sociální zařízení, restauraci, grill-bar, volejbalové
hřiště, tenisové kurty (60 HRK/hod) a ping-pong.
Pobřežní promenádou se dostanete až do centra
Biogradu, vzdáleného 15 min. od kempu. Pláž kempu
je přírodní skalnatá, s betonovými platy a upravenými
vstupy do moře, místy oblázková. V těsné blízkosti
kempu se nalézá též zátoka s písečnou pláží a
beachvolejbalovým hřištěm. Doporučujeme zde obuv
do vody.

CENA ZAHRNUJE: dopravu autobusem (ČR – Itálie – Chorvatsko -ČR)
ubytování (Itálie – apartmán), (Chorvatsko - mobil-home)
stravu (česká kuchyně, polopenze – snídaně, polévka, večeře, pitný režim)
pojištění CK, služby delegáta
lázeňskou taxu v Biogradu na Moru
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění na cestu a pobyt
povlečení, závěrečný úklid, klimatizaci
pobytovou taxu v Rosolina Mare: 10 euro na týden za celý apartmán

