Itálie, Benátská Riviéra, Caorle
Rezidence Roberta ****¨
Možné termíny:
31. 5. – 7. 6. 2014
7. 6. – 14. 6. 2014
13. 9. – 20. 9. 2014
20. 9. – 27. 9. 2014

Cena za osobu při plně obsazeném apartmánu bez stravy: od 3. 990,- Kč
K dispozici apartmány typu: 12x Bilo 5 a 1x Trilo 7
Moderní velmi oblíbená rezidence, jedno z nejprodávanějších apartmánových ubytování v Itálii z naší nabídky příjemné a prostorné ubytování, v klidném místě – nedaleko pláže a malebného centra letoviska Caorle přezdívaného
„Malé Benátky“, s parkovacím místem pro každý apartmán, klimatizací v ceně - pro pohodovou, nejen rodinnou
dovolenou.
Stravování: bez stravy
Poloha: cca 150 m od široké a dlouhé písčité pláže Spiaggia di Levante; velmi příjemný, moderní a oblíbený
apartmánový komplex, cca 400 m od centra Caorle s řadou restaurací, kaváren, obchůdků; supermarket a sportovní
centrum cca 300 m, pizzerie cca 50-100 m, aquapark cca 450 m.
Vybavení: bazén, výtah, parkoviště - pro každý apartmán vyhrazené 1 parkovací místo.
Služby za poplatek: na vyžádání předem - za poplatek v místě: ložní prádlo (10 EUR/os.), dětská postýlka (10
EUR/os.)
Ubytování: bilo 5: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželským
lůžkem a 1 samostatným lůžkem, koupelna se sociálním zařízením, balkon/terasa; trilo 7: obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 2 ložnice pro 2 osoby (z toho 1 s přistýlkou, možno i palanda), koupelna se
sociálním zařízením, balkon/terasa.
Všechny apartmány vybaveny: pračka, lednička s mrazničkou, mikrovlnka, LCD SAT/TV, klimatizace (zdarma).
Pro každý apartmán vyhrazeno 1 parkovací místo, plážový servis - 1 slunečník a 2 plážová křesílka / příp. lehátka.
Povinné příplatky: závěrečný úklid: 40 EUR/apt.; pobytová taxa: 3,50 EUR/os./týden (upozorňujeme, že se částka za
pobytovou taxu může úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny změnit).
Poznámka: u bazénu dodržována odpolední siesta - zpravidla vyžadovány koupací čepice.
Pro skupiny možnost zajištění cvičební plochy - cca 300 m od rezidence, na vyžádání předem v CK.
Cena zahrnuje:
Autokarovou dopravu, ubytování v apartmánech dle popisu, služby delegáta CK FIRO-tour v místě pobytu, zákonné
pojištění Ck FIRO-tour ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje:
Stravování (možnost za příplatek), výhledy na moře, výlety a další fakultativní služby

Rezidence Christoforo Colombo***+
Možné termíny:
31. 5. – 7. 6. 2014
7. 6. – 14. 6. 2014
13. 9. – 20. 9. 2014
20. 9. – 27. 9. 2014

Cena za osobu při plném obsazení apartmánu bez stravy: od 3. 990,- Kč
K dispozici Mono 4, Bilo 5, Trilo 7
Velmi oblíbená a žádaná lokalita městečka Caorle – jedinečná volba pro pohodově a bezstarostně strávenou dovolenou.
Minimální vzdálenost od dlouhé písčité pláže, parkovací místo pro každé studio/apartmán, plážový servis a klimatizace
v ceně
Poloha:
Cca 50 metrů od písčité pláže, oblíbený apartmánový komplex v části Caorle – u pláže Spiaggia di Ponete, v okolí
taverny, pizzerie, kavárny, do historického centra cca 10 min. chůze
Vybavení:
Střešní bazén pro dospělé, menší bazének pro děti, sluneční terasa s lehátky (počet míst omezen), výtah, parkoviště.
Stravování: bez stravy
Ubytování:
Mono 4 – obývací pokoj s rozkládacím 2lůžkem a 2 lůžky (rozkládací sofa a skříňová postel), koupelna asociální
zařízení, balkon nebo předzahrádka/terasa. Bilo 5 – obývací pokoj s zakládacím 2lůžkem a kuchyňským koutem,
ložnice s manželskou postelí nebo 2lůžky, koupelna a sociální zařízení, balkon nebo předzahrádka / terasa (5.lůžko vždy
formou rozkládacího lehátka/křesla sofa buď v obývací části nebo ložnici. V případě menšího obsazení než plného
nemusí být k dispozici. Trilo 7 - obývací pokoj s rozkládacím 2lůžkem, 1 rozkládacím nebo vysouvacím lůžkem a
kuchyňským koutem, ložnice s manželskou postelí nebo dvěma lůžky, ložnice s 2 lůžky nebo palandou, koupelna
sociální zařízení, balkon nebo předzahrádka/terasa.7. lůžko vždy formou rozkládacího lehátka/křesla sofa buď
v obývací části nebo ložnici. V případě menšího obsazení než plného nemusí být k dispozici. Všechny apartmány jsou
vybaveny: pračkou, ledničkou s mrazničkou, klimatizací (zdarma), mikrovlnkou, TV
Pro každý apartmán vyhrazeno 1 parkovací místo, plážový servis - 1 slunečník a 2 plážová křesílka / příp. lehátka.
Povinné příplatky: závěrečný úklid: 40 EUR/apt.; pobytová taxa: 3,50 EUR/os./týden (upozorňujeme, že se částka za
pobytovou taxu může úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny změnit).
Poznámka: povlečení nutné přivézt vlastní nebo možné objednat předem za poplatek 10 EURO/ osoba. U bazénu
dodržována siesta, zpravidla vyžadována koupací čepice.
Cena zahrnuje:
Autokarovou dopravu, ubytování v apartmánech dle popisu, služby delegáta CK FIRO-tour v místě pobytu, zákonné
pojištění Ck FIRO-tour ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje:
Stravování (možnost za příplatek), výhledy na moře, výlety a další fakultativní služby
Cena zahrnuje:
Autokarovou dopravu, ubytování v apartmánech dle popisu, služby delegáta CK FIRO-tour v místě pobytu, zákonné
pojištění Ck FIRO-tour ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje:
Stravování (možnost za příplatek), výhledy na moře, výlety a další fakultativní služby

Rezidence Grand Mado****
Možné termíny:
31. 5. – 7. 6. 2014
7. 6. – 14. 6. 2014
13. 9. – 20. 9. 2014
20. 9. – 27. 9. 2014

Cena za osobu při plném obsazení apartmánu bez stravy: od 4. 990,- Kč
K dispozici Mono 4, Bilo 5, Trilo 7
Moderní rezidence otevřená v roce 2012, příjemné komfortní ubytování s výbornou polohou nedaleko centra Caorle
krásné písčité pláže, s parkovacím místem pro každý apartmán, klimatizací v ceně – ideální cíl nejen pro rodinnou
dovolenou. Vzdálenost od rezidence Roberta – cca 100m
Poloha:
cca 150 metrů od písčité pláže Spiggia di Lavente s pozvolným vstupem do moře, moderní rezidence v blízkém
sousedství rezidence Roberta (cca 100m), v blízkosti obchůdky, pizzerie, kavárny, do centra Caorle cca 400 m,
supermarket cca 300m, od aqvaparku cca 550 m.
Vybavení: bazén, výtah, parkoviště, pro každý apartmán 1 parkovací místo,
Stravování: bez stravy
Ubytování:
Mono 4 – obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím 2 lůžkem a 2 lůžky, koupelna a sociální zařízení,
balkon/terasa. Bilo 5 – obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím 2 lůžkem, ložnice s manželskou postelí a 1
lůžkem, koupelna a sociální zařízení, balkon/terasa.
Všechny apartmány vybaveny: mikrovlnka, pračka, lednice s mrazničkou, LCD SAT/TV, klimatizace (zdarma)
Povinné příplatky: závěrečný úklid: 40 EUR/apt.; pobytová taxa: 3,50 EUR/os./týden (upozorňujeme, že se částka za
pobytovou taxu může úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny změnit).
Poznámka: povlečení nutné přivézt vlastní nebo možné objednat předem za poplatek 10 EURO/ osoba. U bazénu
dodržována siesta, zpravidla vyžadována koupací čepice.
Cena zahrnuje:
Autokarovou dopravu, ubytování v apartmánech dle popisu, služby delegáta CK FIRO-tour v místě pobytu, zákonné
pojištění Ck FIRO-tour ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje:
Stravování (možnost za příplatek), výhledy na moře, výlety a další fakultativní služby

Villaggio Cristina ***+
Možné termíny:
31. 5. – 7. 6. 2014
7. 6. – 14. 6. 2014
13. 9. – 20. 9. 2014
20. 9. – 27. 9. 2014

Cena za osobu při plném obsazení apartmánu bez stravy: od 3. 990,- Kč
K dispozici Mono 4
Velmi příjemná rezidence několika patrových budov v pastelových barvách s bazénem, v blízkosti písčité pláže a
centra, v okolí v dosahu nákupní možnosti, restaurace, kavárny.
Poloha:
Cca 250 metrů od písčité pláže, velmi příjemný hotelový komplex cca 250 metrů od písčité pláže Spiaggia di Levante,
v centrální části Caorle, poblíž obchodů a restaurací a sportovního centra (vedle komplexu), aquapark cca 500m.
Vybavení: venkovní bazén, parkoviště
Stravování: bez stravy
Služby za poplatek: povlečení nutno přivést vlastní – případně možnost objednání předem za poplatek na místě 10
EURO.
Ubytování:
Mono 4: obývací pokoj se 2 rozkládacími 2 lůžky (možnost rozkládací sofa skříňové 2lůžko), balkon/zahrádka.Všechny
apartmány vybaveny: kuchyňským koutem (mikrovlnka), TV, klimatizace, 1 parkovací místo /apartmán
Povinné příplatky: závěrečný úklid: 40 EUR/apt.; pobytová taxa: 3,50 EUR/os./týden (upozorňujeme, že se částka za
pobytovou taxu může úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezóny změnit).
Poznámka: U bazénu dodržována siesta, zpravidla vyžadována koupací čepice.
Cena zahrnuje:
Autokarovou dopravu, ubytování v apartmánech dle popisu, služby delegáta CK FIRO-tour v místě pobytu, zákonné
pojištění CK FIRO-tour ve znění zákona 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje:
Stravování (možnost za příplatek), výhledy na moře, výlety a další fakultativní služby

