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ITÁLIE 2020 – POBYTOVÝ ZÁJEZD U MOŘE 

Úvodní INFO  >  Lido di Adriano 

Místo konání:  Lido di Adriano, rezidence Belvedere 

Termín: 18. 9. - 27. 9. 2020 



Účastníci: Žáci školy a jejich kamarádi, rodinní příslušníci, bývalí žáci a přátelé školy, zaměstnanci 

školy. 

Ubytování: Ubytování je zajištěno v rezidenci Belvedere, která se nachází v živém a rušném letovisku 

Lido di Adriano, zhruba 10 km od historického města Ravenna, v oblasti Emilia Romagna. V letovisku 

najdeme obchody, supermarkety, restaurace, ale také bary, obchody nebo pizzerie. Rezidence je 

šestipatrová moderní budova s výtahem, která leží pouze 50 m od krásné písečné pláže. Součástí 

komplexu je venkovní plavecký bazén. 

Pláž: Pouze 50 m od residence, je široká, písečná (jemný, zlatavý písek) s pozvolným vstupem 

do moře, vhodná zejména pro sportovní vyžití mladých lidí, rodiny s dětmi a neplavce. Plážový servis 

se poskytuje za poplatek. 

Ubytování: Moderní pěkná apartmá pro 6 osob. Najdete zde dvě samostatné uzavíratelné ložnice 

(ložnice s manželskou postelí a ložnice s oddělenými lůžky), obývací pokoj s rozkládací sofa pro 2 

osoby. Dále zde najdete plně vybavenou kuchyň (lednice, nádobí, vařič) koupelnu se sprchou a 

toaletou. Každé apartmá má balkon nebo terasu s venkovním posezením. 

Stravování: Nabízíme možnost stravování – klasickou českou kuchyni. Můžete si vybrat plnou penzi, 

která obsahuje snídani, oběd s polévkou, malou svačinku a teplou večeři. Cena plné penze je 1 850 Kč 

za osobu na celý pobyt. Nabízíme také možnost rozšířené polopenze. Stravování zahrnuje snídani, 

polévku, kterou obdržíte při snídani, sušenku nebo ovoce a teplou večeři (klasické české jídlo). Cena 

polopenze 1 550 Kč za osobu za celý pobyt. 

Cena: 3 900,- Kč*. V ceně je ubytování po šesti osobách v apartmá, doprava, spotřeba vody a 

elektřiny. Česky mluvící pracovník na místě pobytu. V ceně není zahrnuto: pojištění na léčebné 

výlohy, pobytová taxa (hradí se na místě) 7 EUR za pobyt a osoby starší 14 let. V ceně není zahrnutý 

závěrečný úklid (pokud uklidíme sami, není nutné hradit). 

*cena konečná s polopenzí 5 450,- + pobytová taxa    * s plnou penzí 5 750,- + 

pobytová taxa viz výše 

Aby bylo možné zájezd uskutečnit, je nutné se včas přihlásit. Kapacita zájezdu je 40 míst a pouze 

při naplnění je možné zájezd uskutečnit. Přihlášky, aby měly nějakou vypovídající hodnotu, 

přijímáme pouze se splatnou zálohou 300,- Kč maximálně do středy 15. dubna 2020. 

30. 01. 2020 

Vedoucí zájezdu: Robert Kupka 


