
 

02.05.-25.05.  

19.09.-29.09.

25.05.-06.06.  

29.08.-19.09.

06..06-27.06.  

22.08.-29.08.
27.06.-04.07.    04.07.-22.08.

14 € 20 € 27 € 33 € 37 € 7 € 14 €

Mobile 

home pro 5-

6 osob

50 € 8 € 785 km 625 km

Dlouhé, 

písečné 

pláže

Přímo u 

moře

ANIMACE** 

4 bazény, 

hřiště, volné 

plochy

*Ceny ubytování za osobu a noc, platí pro skupiny 30 osob a více, v plně obsazeném mobilehomu. 

Pokud je mobilehome obsazený menším počtem osob, cena za osobu je vyšší - na vyžádání. Potřebné vlastní ručníky.

*Ceny ubytování bez pobytových tax. Taxy jsou různé dle místa pobytu a jsou cca. 2 Euro/ osoba/noc 

 MOBILEHOME - pouze pobyty na 4 noci nebo na 7 nocí  ** Animace pouze ve vysoké sezóně  

* Cenovou nabídku v CZK zašleme na vyžádání a na základě specifikace parametrů Vaší poptávky.  Při změně kurzu Kč/ Euro (oproti srpnu 2019) si vyhrazujeme právo na úpravu ceny.

* Stravování v hlavní restauraci - příkladové menu viz. samostatná nabídka. Snídaně servírovaná, večeře servírovaná

Mobilehome I Mobilehome A+

* pro 6 dospělých osob nebo dětí * pro 4 dospělé osoby nebo děti + 1-2 dítě

* klimatizace * klimatizace

* 1x ložnice s manželskou postelí 160x200 cm * 1x ložnice s manželskou postelí 

* 2x ložnice s oddělenými lůžky * 1x ložnice s oddělenými lůžky a menší palandou

* 32 m2 obytné plochy (8x4 metry) * 24 m2 obytné plochy (8x3 metry)

* koupelnna se sprchovým koutem * koupelnna se sprchovým koutem + WC

* samostatné WC * kuchyň s obývací místností

* obývací místnost * kuchyňská linka se sporákem a nádobím

* kuchyň s kuchyňskou linkou se sporákem a nádobím * myčka nádobí

* myčka nádobí * mikrovlnná trouba

* mikrovlnná trouba * nádobí, jídelní nádobí, sklo atd… pro 5 osob

* nádobí, jídelní nádobí, sklo atd… pro 6 osob * krytá dřevěná terasa

* krytá dřevěná terasa * fén

Areál BELLA ITALIA, Lago di Garda

* 4 restaurace, 5 bazénů, dětské animace (sezóna), animace pro dospělé (sezóna), sportovní hřiště, hřiště na beachvolleyball,

minigolf (poplatek), tenis (poplatek), basketbal (poplatek), beachvolleaball (poplatek), kompletní zázemí sprch, toalet atd.., lehátka na pláži a u bazénu za poplatek, obchody atd…

* široká nabídka služeb u břehu jezera, dlouhá pláž, koupání v podhůří překrásných hor

* dětský Miniklub - pro děti 4-12 let

Výlety

* hlavně do Benátek (cca. 90 minut autobusem nebo autem) - celodenní výlet - Benátky jsou místem, které vidět je nádherným zážitkem

* s dětmi do aquaparku CANEVA - cca. 15 minut - www.canevaworld.it

* výlet do okolních hor

* vyjížďka po březích jezera Lago di Garda

* Verona za Romeem a Julií (cca. 30 minut autobusem nebo autem) nebo Padova (cca. 60 minut autobusem nebo autem)

* Milano (cca. 90 minut autobusem nebo autem) - milánská katedrála, La Scala, San Siro atd…

MOBILEHOME                       

Resort BELLA ITALIA,                    

Lago di Garda, Itálie

Povlečení/ 

osoba/ 

pobyt

Vzdálenost z

Pláž
Pláž x 

Ubytování
Nej…

Praha Bratislava

Nabídka pro rok 2020

Ubytování* - osoba/ 1 noc - při plné obsazenosti mobilehomu 6 osobami Snídaně - 

detail 

viz. 

příloha

Večeře - 

detail 

viz. 

příloha

Typ 

ubytování

Závěrečný 

úklid/ 

ubytovací 

jednotkuITÁLIE


