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APARTMÁN TYPU A
Jednopokojové studio s kuchyňským koutem, sociálním zařízením a balkonem.

Příklad: Apartmán typu A3 – jednopokojové třílůžkové studio se 3 lůžky a  s  kuchyňským 
koutem, sociálním zařízením a balkonem.

APARTMÁN TYPU B
Dvoupokojový byt – jedna ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociál-
ní zařízení, balkon. V závorce první číslice označuje počet lůžek v ložnici, druhá 
v obývacím pokoji.

Příklad: Apartmán typu B5 (3,2) – dvoupokojový pětilůžkový apartmán s ložnicí se třemi lůž-
ky a s obývacím pokojem se 2 lůžky, s kuchyňským koutem, sociálním zařízením a balkonem.

APARTMÁN TYPU C
Třípokojový byt – dvě ložnice, obývací pokoj s  kuchyňským koutem, sociální 
zařízení, balkon.

Příklad: Apartmán typu C7(3,2,2) – třípokojový sedmilůžkový apartmán s jednou ložnicí se 
3 lůžky, s ložnicí se 2 lůžky a s obývacím pokojem se 2 lůžky, s kuchyňským koutem, sociál-
ním zařízením a balkonem.

APARTMÁN TYPU D
Čtyřpokojový byt – 3 ložnice, obývací pokoj s  kuchyňským koutem, sociální 
zařízení, balkon.

Příklad: Apartmán typu D8(3,2P,2,1) – čtyřpokojový osmilůžkový apartmán – ložnice se 3 lůž-
ky, ložnice se dvěma lůžky nad sebou, ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s 1 lůžkem, sociální 
zařízení, balkon.

Číslice za typem bytu označuje tedy celkový počet lůžek v apartmánu. Označení 2P znamená dvě postele nad sebou. Odchylky od těchto popisů jsou uvedeny vždy u konkrét-
ních ubytovacích kapacit v katalogu, eventuelně v Ceníku.

Dostáváte do rukou katalog s naší nabídkou pobytů v Itálii. Rozšířenou verzi, kterou neustále doplňujeme o nová místa a nové možnosti ubytování, 

naleznete na našich webových stránkách www.ckerbia.cz. Děkujeme Vám za pozornost, kterou naší nabídce věnujete a věříme, že si z ní vyberete 

dovolenou podle svých představ.  

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ing. Radmila Blažíková, CK Erbia

1. PRO STÁLÉ
    ZÁKAZNÍKY

3 % z  ceny pobytu pro klienty CK Erbia, kteří si zakoupili 
nejméně 2 pobyty CK Erbia od roku 2005.

2. ČASOVÉ 9% při složení zálohy 50 % z ceny pobytu do 31. 12.

7% při složení zálohy 50 % z ceny pobytu do 31. 1.

5% při složení zálohy 50 % z ceny pobytu do 28. 2.

2% při složení zálohy 50 % z ceny pobytu do 31. 3. 

3. SPECIÁLNÍ SLEVY Jsou popsány v příloze Ceník v ceníku daného místa 
označeného symbolem Speciální slevy.

Slevy 1., 2. a 3. lze sčítat.

SLEVY

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KATALOGU ITÁLIE JE PŘÍLOHA CENÍK!
Obsahuje další konkrétní informace k jednotlivým nabídkám a informace o speciálních slevách, které lze sčítat se slevami časovými a pro stálé 
zákazníky.

Typ A Typ B Typ C Typ D

ZÁKLADNÍ TYPY APARTMÁNŮ

POUŽITÉ SYMBOLY V KATALOGU

vlastní dopravaautobusová 
doprava

letecká doprava klimatizace bazénpřímo u pláže pobyt se psem

S
speciální sleva dětská sleva Early 

Booking
WiFi

Opět Vám nabízíme možnost obdarovat své blízké k  Vánocům, k  narozeninám, k  výročí 
svatby nebo k  jiným významným příležitostem Dárkovým poukazem CK Erbia na  zájezd 
dle vlastního výběru z  katalogu CK Erbia 
nebo na  Vámi již vybraný zájezd. Hodnotu 
dárkového poukazu si můžete zvolit Vy sami 
dle výše částky, kterou chcete obdarované-
mu přispět na  zájezd či pobyt z  katalogu 
CK Erbia.

Dárkový poukaz CK Erbia může sloužit také 
při vytváření motivačních programů nebo 
odměn zaměstnanců a  obchodních part-
nerů, atp.

DÁRKOVÝ POUKAZ

CK ERBIA
Františkánská 7

602 00 Brno
tel.: 542 214 140

tel/fax: 542 214 347
www.ckerbia.cz

Dárkový poukaz
CK ERBIA

na zájezd dle vlastního výběru
z katalogu CK Erbia

v hodnotě .............................................

jméno ....................................................

..........................................
razítko a podpis

..........................................
číslo dokladu
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LIGNANO
Je vyhledávaným turistickým centrem severního Jadranu především pro zvláštní 

přírodní podmínky, protože se rozkládá u bezmála 10 km dlouhé písčité pláže na vý-

běžku pevniny, oddělující moře od laguny Marano, ale také pro čistotu moře, za kterou 

získává Lignano pravidelně Modrou vlajku Evropské unie.

Lignano nabízí udržované pláže se slunečníky a  lehátky, lunapark, zábavní park 

Gulliverlandia s mořským akváriem, dětský Juniorpark, vodní park Aquasplash, ZOO, 

velké golfové hřiště i  minigolf, vyhlášené diskotéky, rušné obchodní třídy, kavárny, 

restaurace, pizzerie.

Město se dělí na  tři části. Nejrušnější část s  nesčetnými obchody a  diskotékami se 

nazývá Lignano Sabbiadoro, klidnější část, ponořená v piniovém háji, s lunaparkem, 

Gulliverlandií a Aquasplashem je Lignano Pineta, nejklidnější část s převážně vilovou 

zástavbou v píniovém háji má název Lignano Riviera. Vlakové nádraží Latisana.

OBSAH ARENA DI VERONA

FRIULI – VENEZIA GIULIA

Grado 3
Lignano 4

VENETO
Bibione 5
Caorle 5
Porto S. Margherita 8
Altanea 9
Duna Verde 10
Eraclea Mare 10
Lido di Jesolo 11
Cavallino 12
Rosolina Mare 12

EMILIA – ROMAGNA
Lido di Spina 12
Lido Adriano 13
Cesenatico 13
Rimini 14
Riccione 14

FRIULI – VENEZIA 
GIULIA

Jeďte s námi za kulturou i historií do krásné Verony. Jsme výhradní prodejce 
vstupenek do Arény v ČR. Každoročně pořádáme i autobusové zájezdy 
s noclehem a představením v Aréně.

hotel Soraya hotel Soraya – bazén

Hotel byl renovován v r. 2000, je 150 m od moře v zeleném parku Lignano Pineta. V budově 

je krytý vyhřívaný bazén 5x10 m, sauna, hydromasáže, restaurace, bar a TV místnost, biliard, 

herna pro děti, v 5.patře je široká terasa s lehátky využívaná jako solárium, u hotelu je privátní 

parkoviště. Zdarma je půjčovna jízdních kol pro hosty hotelu a privátní pláž se slunečníkem 

a lehátky. Pokoje hotelu mají soc. zařízení se sprchou, balkon, telefon s přímou linkou, klimatizaci, 

satelitní TV, na vyžádání ledničku a trezor. K dispozici je také několik hotelových apartmánů 

Suite s obývacím pokojem s balkonem, ložnicí, koupelnou s hydromasážní sprchou, satelitní 

TV, telefonem, klimatizací, ledničkou a trezorem.

Stravování je v klimatizované restauraci hotelu, snídaně formou švédských stolů, oběd a večeře 

výběrem ze 3-4 menu, k tomu saláty a dezerty formou švédských stolů, nápoje v ceně ke každému 

jídlu – víno, minerální voda, káva nebo capuccino a pro děti džus.

HOTEL SORAYA***
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Casa Mare

Dům ležící přímo u pláže v klidné zóně v blízkosti obchodních ulic Lignano Sabbiadoro. Dům 
má výtah, apartmány typu A2, A3, B4(2,2), B5(3,2), C5(2,2,1), D8(3,2,1,2).

RESIDENCE CASA MARE 

Residence přímo vzdálená 10 m od pláže a pár minut chůze od centra města Lignano 
Sabbiadoro. Má výtah a vlastní parkoviště, apartmány typu B4(2,2), B5(3,2), C6(2,2,2), 
všechny mají balkon s bočním nebo s přímým výhledem na moře. 

RESIDENCE LA ZATTERA

Pěkná residence ve vzdálenosti 50 m od pláže v Lignano Riviera. Residence je s bazénem 
a dětským bazénem umístěným v zahradě, s výtahem a s parkovacími místy pro auto. Některé 
apartmány mají klimatizaci (za příplatek). Apartmány typu A3, A4, B4(2,2), C5 (2,2,1)

RESIDENCE SCHUBERT 

Komplex apartmánů v klidné zóně plné zeleně cca 15 minut chůze od pláže a nedaleko centra 
Lignano Pineta. V komplexu je bazén pro dospělé a druhý pro děti, bazény jsou umístěné 
v centrální zóně komplexu , kde je také solárium. Apartmány jsou zde velmi prostorné , mají 
TV sat., mikrovlnnou troubu, elektrický kávovar, vysoušeč vlasů, trezor, klimatizaci , pancéřo-
vé vchodové dveře, WiFi, parkovací místo pro auto v ceně.
Apartmány B4(2,2), B5(3,2), patrové apartmány se dvěma koupelnami typu B4(2,2) 
a C6(2,2,2) a C7(2,3,2), patrový apartmán s jednou koupelnou typu B5(3,2).

PARCO HAMINGWAY

La Zattera 

 residence Shakespeare

Residence s  bazénem situovaná v  klidném místě ve  vzdálenosti 300 m od  pláže v  Lignano 
Riviera. Apartmány byly kompletně renovované a jsou nově a moderně zařízeny. Apartmány 
typu A3, B4, C6.

RESIDENCE SHAKESPEARE

Dům přímo u pláže přímo v centru Lignano Sabbiadoro. Dům má výtah, parkoviště do vyčer-
pání míst. Apartmány mají TV sat, jsou typu B4(2,2), C5(2,1,2), většina apartmánů má výhled 
na moře a klimatizaci (za příplatek).

RESIDENCE SPIAGGIA 
Elegantní a prostorná vila situovaná v Lignano Riviera v klidnm místě plném zeleně ve 
vzdálenosti 50m od pláže, se zahradou, parkovacím místem pro auto a garáží. Vila je typu 
E(2,2,2,2,0 se třemi koupelnami). Vilka má myčku na nádobí, pračku, mikrovlnnou troubu, 
TV, klimatizaci. 

VILLA SCHUBERT 

Residence vzdálená 150 m od pláže v Lignano Sabbiadoro, s bazény pro dospělé a pro děti a s par-
kovištěm. Komplex tvoří dva domy – třináctipatrový a sedmipatrový, každý má výtah. Některé 
apartmány jsou s výhledem na moře nebo na lagunu. Apartmány typu A2, A4, B4(2,2).

RESIDENCE PUERTO DO SOL  
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Puerto Do Sol 

Spiaggia Spiaggia
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BIBIONE

VENETO
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Residence Sporting Residence Sporting

Elegnatní komplex tří apartmánových domů umístěný v Bibione – Lido del Sole – v piniovém háji ve vzdálenosti 
400 m od pláže. V komplexu je bazén, dětský bazén, solárium a parkoviště. Všechny apartmány mají velkou 
terasu, apartmány typu B4(2,2), C6(2,2,2), některé apartmány mají klimatizaci. Všechny apartmány mají 
přidělené parkovací místo pro auto.

RESIDENCE SPORTING

Dům situovaný v Zona Terme vzdálený od pláže 400 m (Via Livenza), ležící v klidném místě, 
obchody v blízkosti. Apartmány typu A4, B4(2,2).

OASI

Komplex vilek a apartmánů v areálu se dvěma bazény (z nichž jeden je dětský) a parkem, vzdá-
lený od moře 700 m (Via Cormor). Vilky i apartmány mají přidělené parkovací místo pro auto.
Apartmány typu C5(2,2,1), vilky typu D6(2,2,1,1), D8(2,2,2,2) s předzahrádkou.

VILLAGGIO DANUBIO

Komplex apartmánů s bazénem vzdálený 600 m od pláže (Via Livenza) skládající se z jednopatro-
vých a dvoupatrových vilek s jedním až 12 apartmány dle typu struktury. Klienti mají k dispozici 2 
areály s bazény s celkovou plochou hladiny cca 1000 m2. Apartmány mají TV, balkon nebo zahrádku 
a přidělené parkovací místo pro auto. Apartmány typu B4(3,1), B5(3,2), C6(2,2,2), D7(2,2,2P,1).

VILLAGGIO AZZURRO

Residence s bazénem a s výtahem v centrální zóně Bibione (Via Auriga), vzdálená od pláže 100 
m. Apartmány mají TV sat. a parkovací místo pro auto, některé mají klimatizaci (na vyžádání), 
apartmány jsou typu B4, C5 a C6.

CAPITOL

Capitol

Villaggio Danubio

Oasi

Villaggio Azzurro

Je obklopeno rozsáhlými piniovými a  lužními lesy a  leží blízko ústí alpské 
řeky Tagliamento. Čistý a  provoněný vzduch, moře a  navíc široká, dlouhá 
a  zlatavá písečná pláž mírně klesající do  moře tvoří ideální místo pro 
prázdninové urbanisticky řešené městečko s  vysokými moderními domy 
a vilkami v zahradách a parcích, s rušnými ulicemi plnými obchodů, nákupních 
center, diskoték, lunaparkem, ale i dětskými hřišti a klidnými kouty piniových 
parků kolem pobřeží. V  posledních letech se Bibione stává stále známější 
svými horkými minerálními prameny jako lázeňské středisko pro léčení 
astmatu a kožních nemocí. Již 11 let získává Bibione za čistotu moře a pláže 
Modrou vlajku Evropské unie.

CAORLE
Je městečko se starou rybářskou tradicí ležící asi 50 km severně od  Benátek. Má pečli-
vě udržované historické centrum s  románsko-byzantským dómem a  zvonicí, úzkými 
uličkami, četnými malými náměstími, přístavem uprostřed města a  množství stylových 
hospůdek a  kaváren. Na  historickou část navazují moderní ubytovací kapacity z  jedné 
strany podél široké pláže Ponente s rušnější částí města, z druhé strany pak kolem široké 
půlkruhové pláže Levante. Pláže jsou písčité s pozvolným vstupem do moře, čisté a téměř 
v celé své několikakilometrové délce vybavené lehátky a slunečníky, sprchami, převlékací-
mi kabinami, WC, skluzavkami a jinými atrakcemi pro děti, hřišti pro plážovou odbíjenou, 
půjčovnami vodních šlapadel atp. Kolem pláží je promenáda, v noci osvětlená, s četnými 
kavárnami. V  části Ponente je široká třída s  množstvím obchodů všeho druhu, velký 
přístav námořních jachet, několik tenisových kurtů, minigolf, parky s dětskými hřišti atd. 
V části Levante je velký aquapark, dětský ráj nafukovacích skluzavek a lunapark, každou 
sobotu rozsáhlé tržiště, autobusové nádraží, čerpací stanice, atd. Pro zpestření pobytu 
lze doporučit také projížďku turistickým vláčkem po  Caorle, večerní vyjížďku lodí kolem 
pobřeží a vyjížďku lodí na pověstné laguny. 
Vlakové nádraží S. Stino di Livenza je dostupné z Caorle přímým autobusovým spojem. 

aquapark

Hotel Touring

Hotel Touring – bazén

Hotel Nederland

Hotel leží u pláže (Via A. Vespucci) v klidném místě ale v blízkosti obchodů a obchodní třídy. Hotel má 
bar, TV místnost, výtah, bazén, parkoviště, privátní pláž. Pokoje jsou klimatizované, mají TV, telefon 
a trezor. Snídaně probíhají v hotelu formou švédských stolů, večeře v protější restauraci Panfilo.

HOTEL TOURING***

Leží v  polovině pláže Ponente (Via V. Alfieri) v  klidném místě cca 80 m od  pláže. Všechny 
pokoje mají vlastní sociální zařízení, klimatizaci, miniledničku, telefon, trezor a TV sat. Hotel 
má klimatizovanou restauraci, bar, TV sál, výtah, parkoviště a  privátní pláž. Zdarma nabízí 
půjčování jízdních kol. Snídaně probíhají formou švédských stolů, večeře výběr z několika menu 
se salátovým bufetem. V hotelu je povoleno mít psa menší velikosti.

HOTEL NEDERLAND***
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Hotel v těsné blízkosti pláže (Piazza A. De Gasperi) v klidné zóně. Hotel má klimatizovanou re-
stauraci, TV sál, výtah, parkoviště a privátní pláž. Pokoje jsou kompletně renovované, rozdělené 
do 2 kategorií:
Pokoje Comfort: s koupelnou a WC, balkonem, klimatizací, vysoušečem vlasů, telefonem a trezorem
Pokoje Elegance: s koupelnou a WC, balkonem s výhledem na moře, klimatizací, vysoušečem 
vlasů, telefonem a trezorem
Stravování – snídaně formou švédských stolů, večeře – salátový bufet, oběd a večeře výběrem 
z menu.

HOTEL BELLEVUE***

Hotel leží přímo u pláže (Piazza Marco Polo) v klidném místě v blízkosti tenisových kurtů a minigolfu. 
Restaurace hotelu je s panoramatickým výhledem na moře, je klimatizovaná a s barem, vedle ní je TV 
sál se satelitními programy, před hotelem je parkoviště, hotel má výtah s panoramickým výhledem. 
Všechny pokoje jsou renovované s koupelnou se sprchou, s klimatizací, TV sat., trezorem, telefonem 
a  s  balkonem se stolkem a  židlemi, každý pokoj má na  pláži slunečník a  dvě lehátka. Snídaně 
probíhá formou bufetu, oběd a večeře výběrem z několika menu + přílohy a saláty formou bufetu.

HOTEL EDERA***

Hotel Bellevue

hotel Bellevue – pokoj

hotel Edera

hotel Edera – restaurace

hotel Edera

Apartmánový komplex cca 30 m od pláže vybaven krytým i otevřeným parkovištěm, restaurací, 
pizzerií a obchody. Všechny apartmány mají balkon, moderní zařízení a přidělené parkovací 
místo pro auto. Apartmány typu A4, B4-5(2-3,2), C6(2,2,2)

PANFILO S

Apartmánový komplex s bazénem, od moře vzdálen cca 100 m. Apartmány mají balkon nebo 
předzahrádku. Apartmány typu A4, B4-5(2-3,2), C6-7(2-3,2,2), vilky D8 (3,2,2,1).

LUNA S

Apartmánový komplex s bazénem situovaný v klidné zóně, vzdálený od moře cca 250 m. Každý 
byt má předzahrádku nebo balkon. Apartmány typu: B4-5(2-3,2), C6(2,2,2)

ESPERIA S

Panfilo

Panfilo

EsperiaLuna – panelový dům

Luna

Hotel Cinzia je situovaný na hlavni ulici Viale S. Margherita ve vzdálenosti 50 m od pláže. Hotel 
má klimatizovaný sál, kde se podává snídaně, výtah, TV místnost s barem a širokou terasu se 
zahradou plnou růží. Pokoje hotelu mají koupelnu se sprchou a WC, klimatizaci, telefon, TV. 
Snídaně probíhá formou bohatého bufetu. V ceně je pro každý pokoj slunečník + lehátka na 
pláži. Možné večeře ve vedlejší restauraci.

HOTEL CINZIA**

hotel Cinzia

Moderní apartmánový dům ve vzdálenosti 30 m od pláže a cca 900 m od historického centra 
města. Residence má na střeše bazén a dětský bazén, u bazénu solárium s lehátky a sprchami, 
vlastní parkoviště. Obchody všech typů jsou v těsné blízkosti residence.
Každý apartmán má balkon, klimatizaci, TV, moderní zařízení, přidělené parkovací místo pro 
auto, některé mají pračku. V ceně je vždy slunečník + 2 lehátka na pláži pro každý apartmán.
Apartmány typu A3-4, B4-5(2,2-3), C6-7(2,2,2-3).

CRISTOFORO COLOMBO S

Dům s výtahem vzdálený cca 50 m od pláže. Všechny apartmány mají TV a novou kuchyni.
Apartmány typu B(2,1), B4(2,2), C5(3,1,1), C6(2,2,2).

CA´VIO S

Ca´Vio

Cristoforo Colombo

Cristoforo Colombo – interiér

Cristoforo Colombo – bazén
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Onda AzzuraOnda Azzura

Komplex apartmánů s výtahem je přímo u pláže (Via Timavo). Každý apartmán má přidělené 
parkovací místo pro auto, téměř všechny mají výhled na moře. V domě je výtah. Apartmány 
typu B4(2,2), C5(2,2,1), C6(2,2,2), C6(2,2P,2).

ONDA AZZURRA S

Nová residence postavená v roce 2009. Je vzdálená 150 m od pláže a 400 m od historického 
centra Caorle. Apartmány mají moderní vkusné zařízení, klimatizaci, topení, TV LCD, pračku, 
velké terasy a  apartmány v  přízemí předzahrádku. Residence má parkoviště, velký bazén 
a solárium a privátní pláž.
Apartmány typu B4-5(2-3,2), C6-8(2-3,2-3,2) s balkonem nebo se zahrádkou.

RESIDENCE ROBERTA S

residence RobertaRoberta – interiér

residence Roberta

Dům ve vzdálenosti 250 m od pláže a 250 m od historického centra. Dům je nově zrekonstruovaný, 
nemá výtah. Apartmány jsou pěkně a moderně zařízené, apartmán typu B5 je v 1. patře domu, 
má 3.lůžkovou ložnici a obývací pokoj s rozkládacím dvoulůžkem KK, má velký balkon, klimatizaci, 
pračku, mikrovlnnou troubu, TV, parkovací místo pro auto. Dále k dispozici 2 apartmány typu C6 
– doupatrové ve 2.patře domu, oba mají dvě koupelny, dva velké balkony, klimatizaci, pračku, 
mikrovlnnou troubu, TV, garáž.

GREGORIO MAGNO 

umělý ostrůvek

Gregorio Magno

Nová residence otevřená v roce 2012, vzdálená od pláže 150 m. Residence má bazén, apartmány 
s klimatizací, TV LCD sat, mikrovlnou troubou. Apartmány typu B4(2,2), C6(2,2,2).

RESIDENCE GRAN MADÓ

Gran Madó

Gran Madó

Gran Madó – interiér

Gran Madó – ložnice

Residence s bazénem a dětským bazénem umístěnými v rozlehlém parku. Vzdálenost residence 
od  pláže je cca 150 m. Apartmány jsou typu B4(2,2), B5(3,2), C6(2,2,2), mají přidělené 
parkovací místo pro auto. 

RESIDENCE SELENIS S

Kompletně restaurovaná dvoupatrová residence na hlavní třídě Viale S.Margherita ve vzdálenosti 
100 m od pláže. Apartmány jsou moderně zařízeny, mají TV, klimatizaci a přidělené parkovací 
místo pro auto. Jsou typu B5(3,2) a C6(2,2,2). 

RESIDENCE STEFANIA S

Dům s bazénem situovaný cca 60 m od pláže (Via della Meridiana) v bezprostřední blízkosti 
volné pláže. Apartmány jsou standardně zařízeny, jsou typu B5(3,2), mají plážový servis 
a parkovací místo pro auto v ceně.

DŮM HOLIDAY S

residence Selenis

dům Holiday

dům Holiday

Stefania Stefania – obývací pokoj

Řadové vilky (Via dello Scorpione) se 4 apartmány v přízemí a 2 apartmány v 1. patře. Apartmány 
v přízemí mají předzahrádku, v 1. patře balkón, jsou prostorné typu C5(2,2,1) nebo C5(3,2,0) 
s klimatizací, TV Sat., trezorem a parkovacím místem pro auto. Vzdálenost od pláže je 200 m

VILLE AMEI S

Samostatná vila v klidné vilkové části Caorle. Má 3 dvoulůžkové ložnice a 2 lůžka v obývacím 
pokoji, kuchyňský kout a zahradu. Vzdálenost od moře je cca 300 m.

VILLA GIULIANA S

Ville Amei

Villa Giuliana
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CAORLE
PORTO S. MARGHERITA
Patří k největším přístavům sportovních jachet na severním Jadranu. Od Caorle je odděleno ústím řeky Livenza. U přístavu vzniklo 
postupně velké moderní letovisko, které nabízí široké sportovní vyžití, zábavu a pohodlí. Jsou zde tenisové kurty, minigolf, ping-
pongové stoly, betonová dráha, fotbalové hřiště, půjčovny vodních šlapadel, windsurfingů, ale i bicyklů a šlapohybů, elektrických 
koloběžek, zábavný park pro děti s nafukovacími skluzavkami, kolotoče, autodráhy, betonová cyklistická stezka kolem pláže až 
do sousedního Duna Verde nebo kolem silnice až do Eraclea Mare. Samozřejmostí je řada obchodů, restaurací a pizzerií, kaváren 
a cukráren i s živou hudbou a tancem. Autobusové spojení umožňuje návštěvu nejen Caorle, ale i sousedních letovisek. Možnosti 
výletů jsou stejné jako z Caorle.
Vlakové nádraží San Stino di Livenza je dostupné místním autobusem.

Residence leží přímo u  pláže ve  vzdálenosti cca 200 m od  centra letoviska. Obchody, bary 
a restaurace jsou přímo u residence. Residence má 8 podlaží, parkoviště, bazén 14 x 6,40 m pro 
dospělé a pro děti, hydromasážní bazének, dětské hřiště a privátní pláž se slunečníky a lehátky 
pro každý apartmán. V residenci je recepce a malá prádelna. Apartmány jsou o velikosti 38 m2

typu B4(2,2), všechny moderně a nově zařízeny a s balkonem se stolkem a židlemi, vybaveny 
klimatizací a topením, TV sat., připojením na internet, trezorem, myčkou na nádobí, mikrovln-
nou troubou, elektrickým kávovarem, koupelnou se sprchovým koutem a vysoušečem vlasů.

RESIDENCE FLORIDA**** 

Hotel je situovaný v klidné zóně blízko centra a pár kroků od pláže, má bazén a privátní pláž se 
slunečníky a lehátky pro každý pokoj. Pokoje mají klimatizaci, TV sat., trezor, telefon, sociální 
zařízení se sprchou, balkonek. Snídaně probíhají formou švédských stolů, večeře výběrem 
z  menu + salátový bufet. Při plné penzi je All Inclusive, tedy nápoje (víno, pivo, koktejly, 
káva…) v době 10,00 – 22,00 v ceně.
Možnost i ubytování v apartmánu typu B4-6 s klimatizací, mikrovlnnou troubou, TV sat, myčkou 
na nádobí, trezorem, fénem na vlasy, ložní prádlo a ručníky (výměna 1x za týden), závěrečný úklid, 
slunečník + lehátka na pláži, parkovací místo pro auto, k dispozici wellness centrum se saunou. 

HOTEL AMBASSADOR*** 

hotel Ambassador

hotel Ambassador 

residence Florida

residence Florida – balkon

Miramare

Holiday

Margherita „70“ a Condor

Al Portesin

La Zattera

Apartmánový dům v  centru města cca 20 m od  pláže, od  níž jej odděluje jen malý borový 
háj. Apartmány jsou s výhledem na moře, mají slunečník + dvě lehátka na pláži. Apartmány 
typu: C6 (2,2,2)

MIRAMARE S

Apartmánové domy přímo u soukromé pláže (k apartmánu slunečník + 2 lehátka). Přidělené 
parkovací místo pro auto, v přízemí telefonní automat. Z každého apartmánu je výhled na moře. 
Apartmány typu: A4, B4 (2,2), B5 (3,2), C6 (2,2,2)

MARGHERITA „70“ A CONDOR S

Apartmánový dům s bazénem asi 150 m od moře. Apartmány typu: A4, B4 (2,2),
B5 (3,2), C6-7 (3,2,2)

HOLIDAY S

Dům s bazénem asi 80 m od pláže a 100 m od centra, má privátní parkoviště a výtah. Apartmány 
typu: A2, A3, A4, B4 (2,2), C6

AL PORTESIN S

Apartmánový dům s bazénem asi 30 m od moře v klidné zóně. Apartmány typu: B4(2,2), 
B5(3,2), B6(2,4), C6 (2,2,2) a přiděleným parkovacím místem.

LA ZATTERA S

Chimere

Dům přímo u pláže, apartmány mají přidělené parkovací místo pro auto a v ceně zahrnuto 
využití slunečníku + 2 lehátek na pláži. Většina apartmánů má výhled na moře.

Apartmány typu B4(2,2), C6(2,2,2)

CHIMERE S

Villa Bissona Villa Bissona

Je v komplexu vilek s bazénem vzdáleném cca 100 m od pláže. V přízemí je vchod do domu, v 1. 
patře obývací pokoj s kuch. koutem a jedním nebo dvěma lůžky a s terasou, ve 2. patře manželská 
ložnice s terasou, ložnice s postelemi nad sebou a s terasou, koupelna se sprchou, v podkroví 
je pokojík s jedním lůžkem nebo postelemi nad sebou, koupelna se sprchou a malý balkon.

VILLA BISSONA S

VE
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Villa Grazia

Villa Los NidosVilla Los Nidos

Villa Prato Verde

Villa Gardenia

V komplexu řadových vilek s velkým parkem se dvěma bazény (z nichž jeden je dětský) a s dětským 
hřištěm ve vzdálenosti 400 m od moře. Každá vilka má 2 zahrádky – před a za vilkou s parkovacím 
místem pro auto. V přízemí vilky je obývací pokoj s kuchyňským koutem a spíže, v 1. patře je 
manželská ložnice, ložnice se 2 lůžky, koupelna se sprchou, ve 2.patře je pokojík se 2 lůžky.

VILLA GRAZIA S

Komplex vilek s bazénem. Vilky jsou jednopatrové s předzahrádkou, v přízemí je obývací pokoj 
s kychyňským koutem a rozkládacím dvoulůžkem, v 1. patře ložnice s manželským dvoulůžkem 
a ložnice se dvěma lůžky, koupelna, balkon. U vilky je parkovací místo pro auto. Vzdálenost 
vilek od pláže je 350 – 400 m.

VILLA LOS NIDOS S

Řadové vilky v  klidné vilové části města vzdálené od  pláže 150 – 200 m. Vilky jsou typu 

D8(3,3,2,0) se zahrádkou a krbem. V přízemí je obývací pokoj, kuchyň, ložnice s manželským 
lůžkem a  třetím lůžkem, koupelna s  umyvadlem a  WC. V  1. patře je ložnice s  manželským 
dvojlůžkem, ložnice s manželským dvojlůžkem a dalším lůžkem, koupelna se sprchou + WC. 

VILLA PRATO VERDE S

Vilka se nachází v malém komplexu vilek s bazénem ve vzdálenosti 400 m od pláže a 100 m 
od centra města. Vilka je jednopodlažní – obývaci pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacim 
dvoulůžkem, ložnicí s manželským dvoulůžkem, ložnicí se dvěma postelemi nad sebou, koupelnu 
se sprchou. Vilka je pěkně zařízena, má TV a pračku.

VILLA GARDENIA S

VE
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CAORLE
ALTANEA
Nově vybudovaný komplex moderních domů a residencí vždy s bazény a parkovišti vzdálený 
5 km od historického centra Caorle. Rozprostírá se na 100ha půdy v klidném místě mezi Porto 
S. Margherita a Duna Verde. V centru je krátká promenáda s obchůdky a bary La Quercia, 
za  ní jsou tenisové kurty, hřiště a  nafukovací skluzavky pro děti, v  hlavní sezóně jsou zde 
téměř denně animační programy. Místo je vhodné pro klidnou rodinnou dovolenou.

Nové villaggio s apartmány a řadovými vilkami postavené ve vzdálenosti 600 m od pláže (Viale dei 
Cigni) v těsné blízkosti obchodního centra letoviska „La Quercia“ a dětského hřiště. Residence je 
složená z 5 bloků postavených kolem zeleného parku s bazény pro dospělé i pro děti, se soláriem 
s lehátky a slunečníky a s hřištěm. Tato zahrada umožňuje hostům relax v klidném prostředí 
kam není slyšet hluk aut ze silnice, také parkovací místa pro auta jsou umístěna vně residence.
Apartmány jsou moderně zařízeny, vybaveny klimatizací, TV sat, trezorem, mikrovlnnou troubou, 
fénem na  vlasy, elektrickým kávovarem, mrazícím boxem, mají balkon nebo předzahrádku 
a jsou typu B4(2,2), B5(3,2), C7(3,2,2). Vilky jsou patrové vybavené veškerým komfortem jako 
apartmány, mají předzahrádku, dvě koupelny (pouze jedna je se sprchou) a jsou typu C6(2,2,2).

RESIDENCE AI GINEPRI S

Residence La Quercia je cílem procházek a  setkání a  přitahuje i  okouzlí každého turistu svým 
moderním a  netypickým řešením, svojí krytou promenádou s  obchody různých druhů, s  bary 
a s pizzérií, s bazénem a skleněnými bloky ve střeše. Po stranách této promenády ve vzdálenosti 
600 m od pláže (Viale dei Cigni) je 84 apartmánů a vilek s vlastním parkovacím místem pro auto.
Apartmány jsou moderně zařízeny, vybaveny klimatizací, TV sat., trezorem, fénem na vlasy, elektr. 
kávovarem, mrazícím boxem, jsou typu B4(2,2), B5(3,2), B4(2,2 – patrový apartmán – v přízemí 
obývací pokoj s KK a s rozkládacím dvojlůžkem, zahrádka, v 1.patře ložnice s manželským dvojlůž-
kem, koupelna s WC a se sprchou), C7(3,2,2), C7(3,2,2 – patrový apartmán – v přízemí obývací 
pokoj s KK a s rozkládacím dvojlůžkem, malá koupelna bez sprchy, zahrádka, v 1.patře ložnice 
s manželským dvojlůžkem a třetím lůžkem, ložnice se dvěma lůžky, koupelna se sprchou a WC).
Vilky jsou patrové vybavené veškerým komfortem jako apartmány, mají předzahrádku, a  jsou 
typu B5(3,2), C6(2,2,2 – dvě koupelny, pouze jedna je se sprchou).

RESIDENCE LA QUERCIA S

Nový moderní komplex vilek a apartmánů ve vzdálenosti 300 m od pláže nabízí luxusní dovolenou 
v klidném místě. U vchodu do villaggia je restaurace a pizzerie, bar a kavárna a 4 obchody, V kom-
plexu je dětské hřiště a bazén o velikosti 700 m2 z části s hydromasáží a s dětskou zónou Kolem 
bazénu jsou slunečníky a lehátka a na pláži má každá vilka (apartmán) k dispozici slunečník + 2 
lehátka. Ve vybavení apartmánů a vilek je klimatizace, TV sat., trezor, pračka, myčka na nádobí, ke 
každému apartmánu a vilce je vždy přidělené parkovací místo pro auto nebo krytá garáž. V blízkosti 
Villaggia je golfové hřiště, tenisové kurty, škola windsurfingu, krytý bazén, supermarket a obchody 
všeho druhu. Apartmány typu B4(2,2), C6(2,2,2), řadové vilky typu C6(2,2), D8(2,2,2,2).

VILLAGGIO A MARE 

Leží vedle malého obchodního centra Le Pinetine ve  vzdálenosti 300 m od  moře (Viale dei 
Gabbiani). Všechny apartmány jsou prostorné a moderně zařízené, mají klimatizaci, sat. TV, 
v oknech sítě proti komárům, trezor, elektrický kávovar, fén na vlasy a parkovací místo pro auto. 
Některé apartmány jsou dvoupodlažní (přízemí a 1. patro) a mají vlastní vstup z privátní zahrádky.
Apartmány typu B4 (2,2), C6 (2,2,2), C7 (3,2,2).

RESIDENCE ROBINIA S
Nově postavený komfortní hotel v klidném prostředí ve vzdálenosti 800 m od pláže (Viale dei Cigni). 
V hotelu je hostům k dispozici bazén a dětský bazén, velké solárium, posilovna, kryté parkoviště, 
animace pro děti, zdarma pravidelné spojení turistickým vláčkem k pláži a zpět.
Pokoje mají balkon, vlastní sociální zařízení se sprchou, fén na  vlasy, klimatizaci, TV SAT., trezor, 
ledničku. Snídaně probíhá formou švédských stolů, večeře výběr z několika menu + salátový bufet.

HOTEL OLYMPUS S

residence Ai Ginepri

residence Ai Ginepri

residence La Quercia

residence La Quercia – bazén

residence Robinia

hotel Olympus

Villaggio a Mare

Villaggio a Mare
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DUNA VERDE
Městečko je ve vzdálenosti 9 km od centra Caorle v klidné zóně daleko od rušného provozu 
hlavních silnic. Vilky a apartmánové domy jsou obklopeny zelení, u většiny je bazén a hřiš-
tě pro děti nebo tenisový kurt. Vlakové nádraží S. Stino di Livenza.

Komplex tří domů v zeleném parku, s velkým a malým bazénem, s parkovacím místem pro 
auto či s garáží pro každý apartmán. Vzdálenost od moře cca 200 m.
Apartmány typu: B4 (2,2), C6 (2,2,2P), C6 (2,2,2)

CRISTALLO

Cristallo

Cometa

Elite a El Paso Elite a El Paso

Elite a El Paso – bazén

Apartmánový čtyřpatrový dům je v nejbližší zóně u moře v zeleném parku. Má bazén a ping-
pongové stoly, parkovací místo pro auto, výtah. Všechny apartmány mají velkou terasu.
Apartmány typu: A4, B4 (2,2), C6 (2,2,2)

COMETA

ERACLEA MARE
Městečko je nazýváno „Zelená perla Jadranu“. I když je menší a klidnější, je zde řada sporto-
višť (tenisové kurty, volejbalové a basketbalové hřiště, fotbalové hřiště, minigolf, škola wind-
surfingu, jachtařství, jízdy na koni, dětský park) a dostatečné možnosti nákupů na hlavní 
třídě i na typickém trhu, který se zde koná každý týden. Pobřeží je lemováno piniovým hájem 
a borovicemi, pláž je široká s jemným pískem, v některých částech je možnost pronajmutí 
slunečníku a lehátek. Vlakové nádraží San Dona di Piave je dostupné místním autobusem.

Komplex apartmánů s bazénem vzdálený od pláže pouhých 30 m. Některé apartmány typu 
C jsou dvoupatrové, všechny mají přidělené parkovací místo pro auto. Apartmány typu B4 
(2,2), C6 (2,2P,2).

RESIDENCE SOTTO IL PINO S

Dům s bazénem umístěný na okraji piniového háje ve vzdálenosti 150 m od pláže. Apartmány 
jsou typu B4(2,2) a C6(2,2,2).

RESIDENCE PLAZA S

Dům se 4 apartmány ležící v piniovém háji cca 80 m od pláže. Apartmány jsou standardně 
zařízeny, jsou typu C5 (2,2,1).

VILLA VERDE S

třípatrový dům u hlavní obchodní ulice, vzdálený od moře cca 250 m. Apartmány jsou typu 
B4(3,1), C6(2,2P+1,1). – všechny mají TV, pračku, klimatizaci (za příplatek), parkovací místo 
pro auto.

APARTMÁNY TORREMORA S

Villaggio Dancalia je umístěno v piniovém háji ve vzdálenosti cca 100 – 150 m od pláže. Celé je 
oplocené živým plotem, kolem každého bungalovu je malá zahrádka. Bungalovy jsou jednoduše 
a účelně zařízeny, jsou typu C5(2,2,1), přičemž lůžko v obývacím pokoji je rozklápěcí. Každý 
má parkovací místo pro auto.

VILLAGGIO DANCALIA SVillaggio Dancalia

residence Sotto il Pino

residence PlazaVilla Verde

Residence jsou asi 450 m od moře a jsou složeny z 6 až 10 vilek vedle sebe v zeleném parku 
s  velkým a  malým bazénem, tenisovým kurtem a  ping-pongovým stolem. Každá vilka má 
asi 75 m2 obytné plochy, má samostatnou předzahrádku s  parkovacím místem pro auto, 
v  suterénu garáž nebo sklep, ve  zvýšeném přízemí je obývací pokoj s  kuchyňským koutem, 
rozkládací pohovkou, terasou a s koupelnou s WC, v 1. poschodí jsou 2 nebo 3 ložnice, jedna 
z nich s manželským dvoulůžkem a koupelna se sprchou.
Vilky typu: C6, D7 

VILKY ELITE A EL PASO
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apartmány Torremora 
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LIDO DI JESOLO
Jesolo leží na začátku členitého poloostrovního výběžku, který se táhne až k Benátkám. Je 
největším střediskem této oblasti s bezmála 15 km dlouhou písečnou pláží. Podél ní se táhne 
dlouhá promenáda s  množstvím restaurací, kaváren, pizzerií, obchodů, barů a  diskoték, 
která se večer mění v rušné korso. Jsou zde široké možnosti sportovního vyžití – volejbalová, 
basketbalová a  fotbalová hřiště a  sportovní haly, dále vodní park Aqualandia s  nejvyšší 
skluzavkou v Evropě, lunapark Jesolandia a Aquarium. Zábavná je také projížďka pirátskou 
lodí s dobovými efekty. 
Široká nabídka všestranného vyžití umožňuje prožití dovolené v centru zábavy a společen-
ského dění, ale i poznávání bohaté historie kraje Veneto. Z Jesola je možná účast na zájezdu 
do Verony na velkolepá operní představení v místní aréně. Vlakové nádraží je v San Dona 
di Piave.

hotel Bolivar

Aqualandia

Hotel je renovovaný na sezónu 2009, vzdálený 150 m od pláže (Via Gorizia). Všechny pokoje 
mají sociální zařízení a balkon,, trezor, TV sat., minilednici. Hotel má bazén, dětský bazén, bar, 
restauraci, TV místnost, Internet Point, parkoviště a privátní pláž.

HOTEL MIAMI***

Nachází se 100 m od pláže v centrální zóně Jesola blízko Piazza Mazzini (Via Gorizia) blízko 
aquaparku Aqualandia a obchodních ulic. Všechny pokoje hotelu mají vlastní sociální zařízení, 
balkon, TV sat, trezor. V  hotelu je klimatizovaná restaurace, bar, parkoviště a  privátní pláž. 
Snídaně probíhá formou bufetu, večeře výběrem z menu.

HOTEL EDERA**

Hotel postavený v roce 1962 a několikrát zmodernizovaný, vzdálený 300 m od pláže v klidném 
místě a v blízkosti důležitých turistických atrakcí v Lido di Jesolo. Hotel má bazén pro dospělé 
a bazén pro děti, oplocené parkoviště, recepci, privátní pláž. Pokoje hotelu mají koupelnu se 
sprchou, WC a bidetem, balkon, TV sat, telefon, trezor a klimatizaci. Hotel má vlastní restauraci, 
kde probíhá hotelové stravování.

HOTEL VIANELLO***

Apartmánový dům s bazénem v jižní části Jesola přímo u pláže (Via L. Da Vinci). Apartmány jsou 
s balkonem a parkovacím místem pro auto. Apartmány typu: B4 (2,2), C5 (2,1,2), C6(3,1,2).

RESIDENCE APOLLO

Velký komplex apartmánů ležící přímo u pláže (via Altinate), apartmány jsou prostorné s velkými 
terasami převážně obrácenými k moři. Dům má bazén pro dospělé i pro děti a parkovací místa 
pro auta v suterénu. Apartmány mají na pláži přidělený slunečník + 2 lehátka. Apartmány 
typu A4, B5(3,2), C6(2,2,2), C7(3,2,2).

RESIDENCE PANFILO

Residence leží ve východní části letoviska ve vzdálenosti 80 m od pláže (Via Olanda) a v těsné 
blízkosti nákupní třídy, má bazén, výtah, parkoviště s omezenou kapacitou. Všechny apartmány 
mají TV, plážový servis v ceně, balkon, apartmány v přízemí terasu nebo předzahrádku. Apartmány 
jsou typu A3, A/B4, B5(3,2), C7(3,2,2).

RESIDENCE BENELUX

hotel Miami

hotel Edera

Apollo

Benelux – pokoj

Panfilo

Benelux

Apartmánový dům s bazénem přímo u pláže (Piazza Torino – Via Altinate). Apartmány mají 
soc. zařízení, balkon, slunečníky + dvě lehátka na pláži a parkovací místo pro auto. Apartmány 
typu A4, B5(3,2), C6(2,2,2), C7(3,2,2).

RESIDENCE NAUTILUS S

Pětipatrová residence se nachází na okraji letoviska v blízkosti Piazza Europa, přímo u pláže 
a obklopena borovicovým lesíkem. Klientům je k dispozici výtah, prádelna, zahrada, dětský 
koutek a parkoviště. Na vyžádání možnost Wi-Fi. Apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem, 
sociálním zařízením, TV, trezorem a balkonem, typu B4(2,2), C5(2,2,1).

RESIDENCE ARISTON 

Pětipatrová residence s bazénem se nachází přímo u písečné pláže v blízkosti nákupní zóny. 
Klientům je k dispozici bazén pro děti a dospělé, výtah, recepce a veřejné parkoviště. Na vyžádání 
možnost Wi-Fi. Apartmány jsou jednoduše zařízeny, vždy s vybaveným kuchyňským koutem, 
SPR+WC a balkonem, TV, trezor, typ A4, C4-5(2-3,2).

RESIDENCE EL PALMAR

NautilusAriston

El Palmar
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Pětipatrový dům ve vzdálenosti 90 m od pláže (Via Verdi). Pokoje jsou všechny s WC a soc. zaříze-
ním se sprchou, TV SAT, trezorem a telefonem, s klimatizací za příplatek. Hotel má bazén umístě-
ný v zahradě, parkoviště, výtah, klimatizovanou restauraci, centrální topení, ve společných pro-
storách WiFi, privátní pláž. Snídaně jsou formou švédských stolů, večeře výběr z několika menu.

HOTEL BOLIVAR***

hotel Vianello



12 Na www.ckerbia.cz najdete rozšířenou nabídku kapacit.

ALBARELLA 
Ostrov Albarella leží jižně od Benátek, široký je 1,5 km a dlouhý 5 km. Nachází se v národní 
přírodní rezervaci a jediná cesta na ostrov vede přes lagunu. Nalezneme zde mnoho přírod-
ních krás, zeleně, volně žijících zvířat a také topol bílý, podle kterého je ostrov pojmenován. 
Podél ostrova jsou pláže a také zde najdeme přístav Marina di Albarella s místy pro lodě. 
Albarella nabízí množství zábavy a aktivit pro volný čas. Po ostrově se doporučuje cestovat 
na jízdních kolech, provoz aut je zde velice omezen. 

CAVALLINO
Cavallino je klidné městečko, vzdálené cca 25 km severně od Benátek, rozprostírající se po-
dél dlouhé písčité pláže. Klidné prostředí a pozvolný vstup do moře jsou ideální pro rodiny 
s dětmi. Cavallino je rozděleno na několik částí. Část Cá di Valle je vzdálena 10 km od Punta 
Sabioni, přístavu, odkud je pravidelné spojení do Benátek, na benátské Lido a na benátské 
ostrovy Murano, Burano a Torcello, a 3 km jižně od rušného Jesola, kde lze navštívit vodní 
park Aqualandia nebo lunapark Jesolandia. Pobyt si také můžete zpestřit projížďkou podél 
pobřeží na pirátské lodi, kde je atmosféra umocněna dobovými efekty. Vlakové nádraží San 
Dona di Piave.

Komplex apartmánů položený přímo u pláže sestávající ze 3 objektů, označených 
A,B,C. V komplexu jsou 2 bazény obklopené zelení. Apartmány jsou standardně 
vybaveny, každý má buď balkon, předzahrádku nebo terasu, některé mají výhled na moře.
Apartmány typu: A4, B4 (2,2), B5 (3,2), C6 (2,2,2).

CA´DI VALLE – RESIDENCE GARUDA

S

Villaggio Lido je komplex apartmánů v řadových vilkách, ležící 450m od privátní pláže, nachá-
zející se v klidné části Cavallina cca 250 m od centra. Hostům je k dispozici bazén pro dospělé, 
dětský bazén, dětský koutek, zahrada a parkovací místo.Apartmány typu B5(3,2), C6(2,2,2)
jsou jednoduše vybaveny, mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, trezor a klimatizaci, některé 
mají navíc balkon.

VILLAGGIO LIDO

Residence leží cca 500 m od pláže, obchodů a restaurací. K dispozici je klientům parkoviště, 
bazén pro dospělé a děti. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, trezor, TV/SAT, pračku, 
klimatizaci, Wi-Fi, terasu nebo balkon. 

CA ´D´ORO 

Albarella nabízí apartmánové ubytování - apartmány typu B4, C6, některé se dvěma koupelnami, 
a ubytování ve vilkách typu C4-6, D6-8, E8 - 10. Všechny apartmány i vilky jsou s klimatizaci, 
TV sat, s parkovacím místem pro auto, některé s bazénem a dvěma koupelnami. Vilky mají vždy 
zahrádku se zahradním nábytkem. Pro náročné jsou zde i vilky s vlastním bazénem. 

APARTMÁNY A VILKY ALBARELLA  

residence Garuda

residence Garuda
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Ca ´d óro Villaggio Lido

apartmány a vilky Albarella

apartmány a vilky Albarella

apartmány a vilky Albarella
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ROSOLINA MARE
Rosolina Mare leží asi 60 km jižně od  Benátek v  piniovém háji v  přírodním prostředí delty 
řeky Pád (Po). Pláž je široká s jemným pískem, vstup do moře je pozvolný, prostředí je klid-
nější a vhodné zvláště pro rodiny s malými dětmi. Milovníky přírody jistě zaujme botanická 
zahrada Delta del Po v blízkosti letoviska, milovníky historie pak města Benátky, Chioggia aj.

residence Cortina

residence Corallo – bazén

residence Corallo
Sporting 

Mairen Mairen  – terasa

villa Pirata

Residence s bazénem ve vzdálenosti 400 m od pláže a 200 m od centra města. Apartmány jsou 
typu C6(2,2,2). Apartmány jsou vkusně a moderně zařízeny.

RESIDENCE SPORTING
Residence s bazénem ve vzdálenosti 600 m od pláže a 50 m od centra města (Viale dei Pini). 
Apartmány mají velké balkony se stolkem a židlemi, klimatizaci, trezor, mikrovlnnou troubu, 
elektrickou varnou konvici, elektrický kávovar, TV, pračku, parkovací místo pro auto, jsou 
typu B4(2,2), C6(2,2,2). V apartmánech jsou povolena domácí zvířata malých a středních 
velikostí, za poplatek.

RESIDENCE CORALLO 

Komplex moderních apartmánů vzdálený 80 m od pláže a 250 m od centra města. Apartmány 
jsou typu B4(4,0), C4(2,2P,0), C6(2,2,2), D8(2,2,2,2), v přízemí nebo v 1. patře. Apartmány 
v přízemí mají předzahrádku, apartmány v patře mají terasu a některé výhled na moře.

VILLA PIRATA 

Nová residence ve vzdálenosti 100 m od pláže a 50 m od centra města (Viale dei Pini). Apartmány 
jsou prostorné s velkou terasou se stolkem a židlemi, s klimatizací, TV, pračkou, sítěmi proti 
komárům v oknech, s garáží. Apartmány typu A3, C6(2,2P,2), C6(3,2P,1), možnost pobytu se 
psem malých a středních velikostí.

MAIREN 

dům ve vzdálenosti 50 m od pláže a 50 m od centra města. Apartmány mají TV, klimatizaci, 
balkon, parkovací místo pro auto. Jsou typu B5 (2+2P, 1), možnost pobytu se psem malých 
a středních velikostí.

WANDA 

Nová residence s privátní zahradou, vzdálená od pláže 600 m a od centra města 50 m (Viale dei 
Pini). Apartmány mají klimatizaci, WiFi, pračku, TV sat., sítě proti komárům v oknech, parkovací 
místo pro auto. Apartmány typu C4(2,2P,0), C5(3,2P,0), C5(2,2P,1)

DANIELE 

Zrekonstruovaná residence ležící v  klidném místě ve  vzdálenosti 200 m od  pláže a  300 m 
od  centra městečka. Residence je vhodná pro rodinnou dovolenou, apartmány jsou typu 
B4(2,2), C7(2,2+2P,2) a D8(2,2.2+2P) vždy s balkonem a TV.

RESIDENCE CORTINA

Corallo – interiér

Daniele – interiér

Daniele
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LIDO ADRIANO
Lido Adriano patří mezi nejmodernější letoviska ravennské riviéry. Je necelých 7 km 
od  Ravenny, se kterou je spojeno místní autobusovou dopravou. Ravenna je městem 
s mimořádně významnými historickými památkami především z 5. a 6. století, ale i s mau-
zoleem Dante Alighieriho atd. Tato oblast je turisticky atraktivní také pro velké množství 
zabavných parků – u Ravenny je zábavný park Mirabilandia, jižně od Ravenny je Italia in 
miniatura, v Rimini proslulé delfinárium, mezi Rimini a Riccione zábavný park Fabilandia, 
věnovaný pohádkám a konečně v Riccione velký aquapark Aquafan. Samotné Lido Adriano 
je pověstné především svojí plážovou strukturou, nabízející služby na  vysoké úrovni. 
Samozřejmostí jsou četné restaurace, bary, pizzerie, cukrárny a obchody všeho druhu. Týdně 
zde probíhají klasické italské trhy. Vlakové nádraží Ravenna.

Belvedere Belvedere

Belvedere residence Giotto

residence Teresa

Apartmánový dům se 2 bazény (jeden pro děti) vzdálený asi 40 m od moře a asi 400 m od centra 
Lido Adriano. Apartmány jsou účelově zařízeny, všechny mají balkon a  možnost přistýlky. 
V Residenci je výtah, u Residence je parkoviště. Apartmány typu: C6 (2,2,2).

RESIDENCE BELVEDERE S
Velmi pěkný hotel s bazénem se nachází přímo u soukromé pláže 
v centru letoviska Lido Adriano a cca 7 km od centra města Ravenna. 
Hotel byl v roce 2001 kompletně zrekonstruovaný. Klientům poskytuje 
prostředí ideálního odpočinku a také spoustu sportovních a zábavních aktivit. V restauraci 
s panoramatickým výhledem na moře se podávají jídla místní i mezinárodní kuchyně. Hotel 
nabízí dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek. Pokoje mají vlastní sociální příslušen-
ství, telefon, TV/SAT, fén, klimatizaci a balkon. Hotel nabízí klientům bazén pro dospělé i děti, 
restauraci, bar, tenisové kurty, hřiště na minikopanou, bocce, plážový volejbal, surfing, stolní 
tenis, animační programy, diskotéky, parkoviště a Wi-Fi. 

GRAND HOTEL AZZURRA CLUB *** 

Leží cca 200 m od pláže (Via Giotto) a 700 m od centra města Lido Adriano. V residenci je 12 
apartmánů, všechny jsou typu C6(2,2P,2) se dvěma balkóny a parkovacím místem pro auto. 

Obchody jsou ve vzdálenosti 200 m od residence.

RESIDENCE GIOTTO

Leží cca 100 m od pláže a 500 m od centra města. Residence je pětipatrová s výtahem, všechny 
apartmány jsou typu C6(2,2,2), renovované v r.2008. Obchody všeho druhu jsou v blízkosti residence.

RESIDENCE TERESA

Grand Hotel Azzura

RICCIONE
Je známé italské letovisko často zvané Zelená perla Jadranu. Množství hotelů, světo-
známých diskoték, tanečních sálů, zábavných představení a  sportovních akcí, aquapark 
Aquafan, Delfinárium, pláž s  jemným pískem a  sluncem, luxusní lázně Riccione Terme, 
kilometry cyklistické stezky, to vše činí z Riccione turisticky velmi atraktivní a vyhledávané 
místo, které žije ve dne i v noci. Doporučujeme navštívit zábavní parky Fabilandia, Italia in 
Miniatura v Rimini a park Mirabilandia, kterému se také říká italský Disneyland. Ubytování 
zajišťujeme v  apartmánových domech vzdálených 30 – 500 m od  pláže. Vlakové nádraží 
Riccione – transfer z vlakového nádraží do místa ubytování a zpět zdarma.

Apartmány prostorné a účelně zařízené ve vzdálenosti 50 – 500 m od pláže, k těmto apartmá-
nům je transfer z vlakového nádraží k apartmánu a zpět zdarma.
Apartmány typu B4(2,2), B4(3,1), C4(2,2,0), C4(2,2P,0), C6(3,3,0), C6(2,2,2), D6(2,2P,2,0).

APARTMÁNY RICCIONE

Riccione – pláž

Residence v severní části Riccione (Via Fucini 2) ve vzdálenosti 50 m od pláže a 2 km od centrální 
ulice Via Cecarini. Je situovaná v klidném místě s mnoha obchody, bary a restauracemi v blízkosti. 
Má výtah. Apartmány jsou typu B4(2,2), B5(3,2) vždy s balkonem se stolkem a židlemi, každý 
apartmán má přidělené parkovací místo pro auto, TV sat, pračku, Wi-Fi za poplatek, klimatizaci. 
Slunečník a 2 lehátka na pláži jsou zdarma k dispozici na pláži vzdálené cca 300 m od residence. 
Všichni Hosté residence mají zdarma vstup do aquaparku Beach Village.

RESIDENCE LEVANTE 

Residence situovaná pouze 80 m od pláže přímo v centru Riccione a 600 m od ulice Via Ceccarini. 
Residence má denní recepci, výtah, privátní parkoviště, kde je parkovací místo za poplatek, 
nutno objednat předem. Apartmány mají klimatizaci, Wi Fi, trezor, TV sat LCD, Apartmány typu 
B4(2,2), B6(2+2P,2), C6(2,2,2), D6(2,2,2,0 se dvěma koupelnami).

RESIDENCE COMFORT 

Komplex apartmánů ve vzdálenosti 150 m od pláže a kousek od centrální ulice Viale Dante 
a 500 m od Via Ceccarini. Residence má bazén a hydromasážní bazén. Parkovací místa jsou 
na vyžádání předem a to ve vzdálenosti 300m od residence. V residenci prádelna s pračkami 
na žetony. Apartmány typu B4(2,2), C5(2,2,1), všechny apartmány mají klimatizaci, WiFi, TV 
sat, myčku na nádobí.

VILLA LIDIA

EMILIA – ROMAGNA

Comfort

Villa Linda

Levante Levante – pláž
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RIMINI
Svojí historií sahá až do  doby římské. Dnes je ale Rimini známé jako největší přímořské 
letovisko v  Evropě. Téměř 15 km dlouhé pobřeží s  upravenými čistými zlatavými plážemi 
lemuje více než 1500 hotelů, bezpočet apartmánových domů, residencí, klubů, restaurací, 
barů, diskoték a  obchodů. V  okolí jsou nejznámější zábavní parky Itálie – Mirabilandia, 
Fabilandia, Italia in miniatura a  jedinečné Delfinárium. Celé přímořské okolí od  Ravenny 
až po Cattolicu je v létě od odpoledních hodin do svítání propojeno Modrou autobusovou 
linkou. Jako příjemné tiché útočiště může působit staré historické město Rimini.

Moderní residence v centrální části Rimini, cca 200m od pláže. Apartmány jsou komfortně 
zařízené, mají TV sat, trezor, WiFi, elektrickou troubu a myčku na nádobí. Apartmány typu 
B4(2,2), C6(2,2,2).

RESIDENCE DELFINA

Hotel Ilde se nachází v krásné oblasti Rivabella v Rimini jen 100 metrů od pláže. Nachází se 
v klidné oblasti poblíž promenády Rivabella, kde najdete obchody, bary, hospůdky a diskotéky. 
Hostům je k dispozici parkoviště, výtah, Wi-Fi, restaurace, bar, TV místnost, sluneční terasa, 
relaxační prostor na verandě a zahradě.Pokoje jsou velké, prostorné s výhledem na moře, vy-
bavené klimatizací, telefonem, trezorem, satelitní TV a vlastní koupelnou.Stravování: snídaně 
formou bufetu, večeře servírované výběrem z menu, salátový bufet.

HOTEL ILDE *** S

Hotel Half Moon leží v letovisku Rimini – Rivazzurra přibližně 150 m od pláže, v blízkosti barů 
a restaurací. Vedle hotelu se nachází oblíbená diskotéka Carnaby. Pro hosty je k dispozici recepce, 
bar, klimatizovaná jídelna, TV místnost, parkoviště, dětský koutek. Hotel nabízí dvoulůžkové 
pokoje s možností dvou přistýlek, koupelnu s fénem, TV a trezor. Některé pokoje mají balkon, 
klimatizaci za poplatek. Stravování formou polopenze: snídaňový bufet, večeře servírované 
s výběrem z menu.

HOTEL HALF MOON *** S

Hotel Annamare je kompletně zrekonstruovaný, nachází se 50 metrů od moře v klidné oblasti 
a v blízkosti výstaviště v Rimini. Hostům je k dispozici recepce, TV Bar, restaurace, výtah, Wi-Fi, 
parkoviště. Všechny pokoje mají klimatizaci, telefon, Tv, koupelnu, fén, minibar, Wifi a balkon. 
Stravování formou polopenze: snídaňový bufet, večeře výběr ze tří menu, ovoce, zákusek. 
Povolena domácí zvířata malých velikosti. Hoste mají možnost využít hotelové parkoviště 
vzdálené 100 m od hotelu.

HOTEL ANNAMARE *** S

Hotel La Perla se nachází ve čtvrti Marina Centro, přímo u proslulé promenády Viale Amerigo 
Vespucci a pouhých 30 metrů od pláže. Centrální umístění u železničního nádraží zajišťuje 
snadný přístup k památkám. Hotel má recepci, restauraci, denní bar, výtah, parkoviště, 
úschovnu zavazadel, fitness a saunu. Nabízí také hřiště a hernu pro děti. Pokoje jsou vybaveny 
sociálním zařízením, fénem, TV, minibarem, telefonem, balkonem, klimatizací. Každý den se 
podává bufetová snídaně v hotelu, obědy a večeře se podávají v restauraci vzdálené 200 m od 
hotelu – výběr z menu, zákusek, ovoce.

HOTEL LA PERLA *** S

Hotel se nachází 100 m od moře v centrální a klidné oblasti v blízkosti termálních lázní v Rimini. 
Hostům je k dispozici recepce, výtah, jídelna, TV místnost, bar, restaurace, která podává 
místní a mezinárodní kuchyni, Wi-Fi ve společných prostorách i na pokojích zdarma, velká 
veranda a soukromá pláž. Pokoje jsou vkusně zařízené a vybavené psacím stolem, trezorem, 
TV s plochou obrazovkou, klimatizací, vlastní koupelnou, telefonem a balkonem. Snídaně se 
podává formou bufetu.

HOTEL ME.BE *** S

Hotel se nachází cca 30 m od písečné pláže v letovisku Rimini v částí Rivazzurra. V blízkosti 
najdete množství obchodů, barů, restaurací, nočních klubů. Hostům je k dispozici recepce, Wi-fi, 
bar, restaurace, výtah a relaxační prostor. Pokoje mají klimatizaci, koupelnu, telefon, trezor, 
TV/SAT a většina má balkon. Stravování: snídaně formou bufetu do 10:00, večeře servírované 
+ zeleninový bufet.

HOTEL SANTIAGO *** S

Hotel se nachází cca 200 m od písečné pláže v letovisku Rimini v částí Rivazzurra. Hostům je 
k dispozici bazén, recepce, Wi-fi, bar, restaurace, výtah a parkoviště. Pokoje mají balkon, kli-
matizaci, koupelnu, trezor, wi-fi a TV/SAT. Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře s výběrem 
z menu + zeleninový bufet.

HOTEL SUSY *** S
Park Hotel nabízí 4 hvězdičkové ubytování ve čtvrti Marina Centro ve městě Rimini. Hotel se 
nachází kousek od pobřeží jen několik kroků od soukromé pláže. 15 minut od hotelu nalezneme 
oblíbené památky jako Muzeum Federica Felliniho, Rimini Stadium a Tempio Malatestiano. 
Hotel má recepci, restauraci, stolní tenis, venkovní bazén, parkování zdarma, bufet u bazénu 
a bar. Hotel nabízí hostům vkusné hotelové pokoje vybavené minibarem, balkónem, Wi-Fi, 
malým sejfem, fénem a klimatizací. Mnoho pokojů nabízí výhled na Jaderské moře. Každý den 
se podává bufetová snídaně. Restaurace nabízí regionální kuchyni. Hotel nabízí také zajištění 
různých aktivit jako jsou jízda na člunu, paragliding a windsurfing.

HOTEL PARK HOTEL**** SS
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16 Na www.ckerbia.cz najdete rozšířenou nabídku kapacit.
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