
   2019 – ITÁLIE – REGION RIMINI  3* +   HOTEL DAVID 
   500 M OD VLAKOVÉ ZASTÁVKY GATTEO  A  MARE   

CHARAKTERISTIKA: dobře vybavený rodinný hotel se nachází přímo na pláži.

Doporučujeme především pro rodiny s dětmi. UBYTOVÁNÍ: jednolůžkové pokoje a

dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek. Jednolůžkové pokoje- SPR+WC, fén,

TV/SAT, trezor, minibar, klimatizace, Wi-Fi. Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek-

SPR+WC, fén, TV/SAT, trezor, minibar, klimatizace, Wi-Fi, většina s balkonem. POSTÝLKA: 

na vyžádání, pro dítě do 3 let, za poplatek 6 €/ den.

STRAVOVÁNÍ: snídaně formou švédského stolu, obědy (za příplatek), večeře formou

švédského stolu, salátový bufet, nápoje u jídla (voda neomezeně, víno 0,25 l/ osoba).

VYBAVENÍ A SLUŽBY: recepce, restaurace, bazén s vířivkou, sluneční terasa, miniklub (v

sousedním hotelu Lungomare), půjčovna kol.

PARKOVÁNÍ: u hotelu (na vyžádání při rezervaci), € 8/ den. Kryté parkoviště (na vyžádání při rezervaci), € 12/ 

den. VZDÁLENOST OD CENTRA: v místě obchody i restaurace, do centra Cesanatico 4 km.

VZDÁLENOST OD PLÁŽE: přímo na pláži. PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis možno 

dokoupit na místě. ZVÍŘE: povoleno, na vyžádání, za poplatek 15 €/ pobyt. POBYT: sobota/ sobota

3*+ hotel DAVID 30.03. - 01.06. 01.06. - 15.06. 15.06. - 29.06 29.06. - 03.08. 03.08 – 24.08.

2019 14.09. - 26.10. 31.08. - 14.09. 24.08. - 31.08.

dvoulůžkový pokoj /osoba/POLOPENZE 8590 9350 10590 11790 12190

příplatek za 1 lůžkový pokoj 1800 1800 1800 1800 1800

příplatek za plnou penzi 1600 1600 1600 1600 1600

3. dospělá osoba 7750 8390 9550 10600 10900

3./4.  osoba – dítě do 3 let 3450 3750 4250 4700 4890

3./4.  osoba – dítě 3 – 6 let 4750 5150 5850 6490 6700

3./4.  osoba – dítě 6 – 14 let 6000 6550 7400 8250 8550



   2019 – ITÁLIE – REGION RIMINI  3* +   HOTEL EDWARD   
   500 M OD VLAKOVÉ ZASTÁVKY IGEA MARINA   

 

CHARAKTERISTIKA:  příjemný rodinný hotel,  který se nachází  blízko pláže a  centra městečka Igea Marina.

UBYTOVÁNÍ: jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek. Jednolůžkové pokoje -

SPR+WC, fén, TV, klimatizace (na vyžádání, za příplatek), Wi-Fi, příp. Balkon. Dvoulůžkové pokoje s možností až

dvou přistýlek - SPR+WC, fén, TV, klimatizace (na vyžádání, za příplatek), Wi-Fi, balkon. POSTÝLKA: na vyžádání

pro dítě do 2 let, za poplatek 6 €/ den.  STRAVOVÁNÍ:  snídaně formou bufetu, obědy (za příplatek) a večeře

výběr z menu. Nápoje u jídla (voda a 0,25l vína). VYBAVENÍ A SLUŽBY: recepce, restaurace, bar, bazén, výtah,

herna pro děti. PARKOVÁNÍ: 900 m od hotelu, za poplatek 5 €/ den. VZDÁLENOST OD CENTRA I PLÁŽE: 100 m.

PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ pokoj) možno dokoupit

na místě. ZVÍŘE: povoleno jen malé, na vyžádání, 3 €/ den. POBYT: sobota/ sobota.

LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz
CESTOVNÍ KANCELÁŘ WEB: www.libusetravel.cz
IČ:88753743 MOBIL: 602 449 442
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova

3* hotel EDWARD 01.06. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 03.08. 03.08. -24.08.

2019 31.08. - 21.09. 24.08. - 31.08

dvoulůžkový pokoj /osoba/ POLOPENZE 7290 7990 8590 10690

příplatek za 1 lůžkový pokoj 1500 1500 1500 1500

příplatek za plnou penzi 2100 2100 2100 2100

3. dospělá osoba 5850 6390 6850 8550

3./4.  osoba – dítě do 10 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3./4.  osoba – dítě 10 - 14 let 3650 3990 4290 5350

mailto:info@libusetravel.cz
http://www.libusetravel.cz/


   2019 – ITÁLIE – REGION RIMINI  3*  HOTEL MILANO   NOVINKA
   300 M OD VLAKOVÉ ZASTÁVKY GATTEO A MARE   

CHARAKTERISTIKA:  příjemný  hotel  blízko  pláže  a  centra.  Ideální  místo  pro  klidnou  dovolenou.
UBYTOVÁNÍ:jednolůžkové  pokoje,  dvoulůžkové  pokoje,  dvoulůžkové  pokoje  s  možností  dvou  přistýlek.
jednolůžkový pokoj  SPR+WC, fén, TV/SAT, klimatizace, Wi-Fi, trezor,  dvoulůžkový pokoj  SPR+WC, fén, TV/SAT,
klimatizace, Wi-Fi, trezor, čtyřlůžkový pokoj má 3. a 4. postel  - palandy.  STRAVOVÁNÍ:  snídaně kontinentální,
večeře: servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet.
Nápoje u  jídla  (voda a  0,25l  vína).  VYBAVENÍ A SLUŽBY:  recepce,  restaurace,  bar,  výtah,  Wi-Fi  (na recepci).
PARKOVÁNÍ: u hotelu (do vyčerpání míst), 4 €/den. VZDÁLENOST OD CENTRA: 300 m. VZDÁLENOST OD PLÁŽE:
300  m.  PLÁŽ:  písečná  s  pozvolným  vstupem  do  moře,  plážový  servis  (1  slunečník  +  2  křesla/pokoj)  možno
dokoupit na místě. POBYT: SOBOTA – SOBOTA (NA VYŽÁDÁNÍ: min.  3 noci (do 30/6 a po 25/8), min. 5 nocí (30/6-
4/8, 18/8-25/8).

3* hotel MILANO 01.06. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 03.08. 03.08. - 24.08.

2019 07.09. - 21.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.

dvoulůžkový pokoj /osoba/ POLOPENZE 7290 7990 8590 10890

příplatek za 1 lůžkový pokoj 1800 1800 1800 1800

příplatek za plnou penzi 2100 2100 2100 2100

3. dospělá osoba 5850 6390 6890 8690



   2019 – ITÁLIE – REGION RIMINI  3* +   HOTEL NAUTILUS   NOVINKA
   500 M OD VLAKOVÉ ZASTÁVKY IGEA MARINA   

Hotel NAUTILUS*** (Via Albio Tibullo) stojí nedaleko od pláže a je vhodný zejména pro rodiny s 
dětmi. V blízkosti jsou obchody, bary, restaurace a veškeré další služby. Klientům je k dispozici je 
recepce, výtah, bazén se skluzavkou, solární terasa se slunečníky, dětský koutek, hala s TV, 
restaurace, americký bar a parkoviště (omezený počet míst). Pokoje mají vlastní sociální zařízení, 
fén, TV, telefon a klimatizaci, u většiny je k dispozici balkon (nelze vyžádat).  

STRAVOVÁNÍ:  snídaně kontinentální,  večeře: servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých předkrmů a 3
hlavních jídel s přílohou. Nápoje u jídla (voda a 0,25l vína).

PLÁŽ: písečná s pozvolným vstupem do moře, plážový servis (1 slunečník + 2 křesla/ pokoj) možno dokoupit

na místě. 

3* hotel NAUTILUS 01.05. - 15.06. 15.06. - 06.07. 06.07. - 03.08. 03.08. - 24.08.

2019 07.09. - 21.09. 31.08. - 07.09. 24.08. - 31.08.

dvoulůžkový pokoj /osoba/ POLOPENZE 7750 8990 9550 12390

příplatek za 1 lůžkový pokoj 1600 1600 1600 1600

příplatek za plnou penzi 2100 2100 2100 2100

3./4. dospělá osoba nebo dítě nad 9 let 6190 7190 7650 9890

3./4. osoba – dítě do 5 let ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA

3./4. osoba – dítě 5 - 9 let 5450 6290 6690 8690



INDIVIDUÁLNÍ VÝLETY – VLAKEM

SAN MARINO  
Vlakem do Rimini, dále autobusem. 

ITALIA IN MINIATURA   (Autobus č. 8 od vlakové stanice Rimini)  Vstupné cca 23 €

V prostorách tohoto zábavního parku se nachází cca 300 dokonalých zmenšenin italských a světových památek. 
Najdete v něm také zábavní lunapark  či se můžete svést na člunech a prohlédnout si zmenšené Benátky.

LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz
CESTOVNÍ KANCELÁŘ WEB: www.libusetravel.cz
IČ:88753743 MOBIL: 602 449 442
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova

http://www.libusetravel.cz/
mailto:info@libusetravel.cz


Tipy na výlety

• AQUAPARK (Lido Adriano, Cesenatico, Rimini, Bellaria - Igea Marina, Riccione) 

• MIRABILANDIA (zábavný park s množstvím atrakcí nedaleko Ravenny) 

• DELFINÁRIUM A AKVÁRIUM (Cattolica, Riccione, Rimini) 

• ITALIA IN MINIATURA (Itálie ve zmenšené podobě, Rimini) 

• FIABILANDIA (zábavný park, Rimini) 

• PARCO DELL’ AVIAZIONE (letecké muzeum, Rimini) 

• CASA DELLE FARFALLE (Motýlí dům, tématický park zaměřený na tropické motýly, Milano 
Marittima) 

• COMACCHIO (vodní město mezi pevninou a mořem je vystavěno na 13 ostrůvcích a je protkáno 
kanály a nesčetnými mosty, 6 km od Porto Garibaldi) 

• FERRARA (historické město se spoustou památek je sídlem univerzity a arcibiskupa) 

• RAVENNA (ideální typ na výlet pro milovníky historie a umění, skvostné byzantské mozaiky, 
jedno z nejpozoruhodnějších měst Itálie) 

• SAN MARINO (samostatná republika na svazích hory Monte Titano, na nejvyšších bodech 
skalního útesu stojí pevnosti La Rocca Guaita, Cesta (Fratta) a věž Montale, které jsou spojeny 
vyhlídkovou cestou) 

• MARANELLO ROSSO (muzeum F1 s 25 exponáty, butik s možností zakoupení značkových 
výrobků) 

• SANT’ARCANGELO (10 km západně od Rimini, krásné historické městečko s pěknými domy a 
paláci a typickou atmosférou, v roce 1984 bylo zařazeno na seznam významných historických 
měst Itálie a označeno jako "Cittá d’Arte") 
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