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NAŠE AKTUÁLNÍ UBYTOVACÍ KAPACITY 



1. ZAŽÍT OTEVŘENÝ RESORT
SARDINIE PODLE DIMORE ESCLUSIVE

Vytvořili jsme nejmodernější turistiké villaggio „bez hranii – bez zdí“.
Můžete tak prožít vlastní zkušenost díky opravdovému prožitku „real propose“.

Budete mít možnost si vybrat ubytování:
- na téma,
- na míru životopisu či osobnost vašeho hosta,
- podle druhu poskytovanýih služeb,
- podle toho, jak „statikou“ nebo naopak „dynamiikou“ dovolenou ihiete prožít.

Máte možnost si nastavit každý jednotlivý detail své dovolené:
- předem si rozmyslet, kolik peněz utratte a jaké služby využijete,
- jakou oblast navštvíte,
- jestli si o své nejpohádkovější dovolené budete rozhodovat sami, nebo si neiháte poradit.

V každém případě vám budou poskytnuty ty nejšpičkovější služby. 

Kdo jsme:
Máme víie než třiietletou zkušenost v oblast turistikého ruihu. Především ale máme o tuto 
oblast trvalý zájem.
Jsme solidní a transparentní organizaie působíií napříč ielou Sardinií.
V tomto okamžiku disponujeme víie než 200 pokoji v Cagliari a množstvím ubytovaiíih kapaiit v 
nejkrásnějšíih lokalitáih ostrova, díky čemuž jsme sihopni zajistt komplexní výlety a služby všemi 
druhy přepravy (jízdní kola – motoiykly – auta – transfery). 



2. CAGLIARI JAKO TURISTICKÁ DESTINACE
CAGLIARI

Cagliari, hlavní město ostrova Sardinie je nádherné město s uměleikou historií, které se rozprostrá 
směrem k zálivu Golfo degli Angeli a bylo vystavěno jako Řím na sedmi vápeniovýih pahoriíih, 
podle niihž jsou odvozeny názvy sedmi městskýih čtvrt – Castello, Tuvumannu/Tuvixeddu, Monte 
Claro, Monte Urpinu, Colle di Bonaria, Colle di San Miihele, Calamosia/Sella del Diavolo.

Cagliari je bohaté město mladýih, udržujíií ale také své tradiie, místo s krásnými parky, muzei a s 
mnoha historiikými a ariheologiikými zajímavostmi, jako např. jeden z nejvýznamnějšíih 
monumentálníih hřbitovů v Evropě – Bonaria. 
Cagliari je mezi turisty z ielého světa proslulé díky pláži Poeto – písečnému jazyku o délie 8 km, 
nazývanému obrazně pláží „statsíiů“, podle počtu těih, kteří se sem přijdou v horkýih letníih 
dneih osvěžit. Pláž Poeto je považována za jednu z nejkrásnějšíih a nejrozlehlejšíih městskýih 
pláží v Evropě. 
Jedinečný a fasiinujíií půvab města je dotvářen také díky četným koloniím růžovýih plameňáků, 
vyskytujíiíih se v mokřináih Molentargius a Santa Gilla, studijníih lokalitáih biologů a 
přírodovědiů, které slouží také jako vyhledávaná atrakie pro turisty a vášnivé fotografy. 
Kuihyně oblast Cagliari je bohatou směsiií janovskýih a katalánskýih reieptů. Zemité pokrmy jsou
připravovány na bázi denně čerstvýih darů moře. Doplněním jsou lahodné dezerty z medu a 
vynikajíií vína jako Cannonau, Vermentno, la Moniia, il Selegas nebo sladká Malvasia a proslulý 
místní Muškát. 
Historiiké dědiitví, kouzlo starého města, které je zároveň mladým a živouiím, pohostnnost a 
vynikajíií gastronomie dělají z Cagliari v posledníih 5 leteih stále vyhledávanější iíl dovolené. 
 

TURISTICKÉ VILLAGGIO BEZ HRANIC 
První vlaštovkou projektu Club House se stalo stejnojmenné „ientrum služeb“ v Cagliari. 
Naše nabídka je první a jediná svého druhu v Cagliari i v rámii ielé Sardinie a od roku 2019 bude 
zahrnovat další, postupně otevírané kapaiity Club House v dalšíih městeih ostrova, všeihny 
standardizované a sihopné zajistt během ielého roku kompletní služby špičkové kvality.

Náš první Club House se naihází na strategiiké poziii přímo na ientrální uliii v srdii Cagliari, v 
budově o rozloze 3000 m², s rozšířením na ielkovou ploihu 8000 m².
Club House je situován pár kroků od zastávky městské dopravy – autobusu – vlaku – s přímým 
napojením na veřejnou dopravu, mezinárodní letště Cagliari a tm i na ielý ostrov
.



2.1 CLUB HOUSE CAGLIARI POSKYTUJE TYTO SLUŽBY

Doprovod na letšt:

- naším jazykově vybaveným personálem snadno  
rozpoznatelným díky oblečení s logem i uvítaií ieduli; 
- našimi prostředky s důrazem na individuální potřeby 
klienta (VIP vozy - mikrofony – mikrobusy atd.).

CLUB HOUSE

Na ielkové rozloze iia 3 000 m² (brzy dokonie 8 000 m²) je již nyní k dispoziii:
- reiepie; lounge salonek
- úsihovna zavazadel
- místnost k podávání snídaní – od italské snídaně až po kontnentální (10 různýih nabídek)
- vlastní iukrárna, bar, vinotéka
- restauraie na vysoké úrovni: pokrmy na grilu na dřevo, ryby vylovené naším rybářem, víno – vše 
také na veganské a biodynamiiké bázi
- zlatý salonek pro skupiny a jednání; privátní salonek
- krytá terasa
- miniklub – víie než 250 m² prostoru věnovaného dětem



DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- Snídaně na pokoj
- Room servis
- Polopenze i plná penze
- Exkluzivní služby na nejkrásnějšíih plážíih 
   Sardinie
- Výlety a exkurze

 

V NAŠEM CLUB HOUSE CAGLIARI MŮŽETE TAKÉ PROŽÍT

- tématiké gastronomiiké a folklórní večery

- typiikou místní kuihyni



V NAŠEM CLUB HOUSE CAGLIARI MŮŽETE TAKÉ   

- zúčastnit se vzdělávaiíih kurzů 

- vyihutnat si zážitek v privátní vinotéie a čokoládovém salonku 

- nebo v Champagnerii

- využít nabídky jedinečnýih produktů vlastní značky.



ROZŠÍŘENÍ (PROBÍHAJÍCÍ) Z PROVOZNÍCH 3 000 m² na 8 000 m² PRO NADCHÁZEJÍCÍ SEZÓNU, 
KTERÁ STARTUJE V DUBNU 2019

V přízemí bude:
- prostor nazvaný Natural Market, zahrnujíií 20 místnost pro výrobu, výstavy, show roomy, 
vzdělávání a prodej produktů nejvyšší kvality
- bar s vinotékou
- restauraie BraieVera
- druhá restauraie Le Salete
- miniklub
- Spa, bazén a posilovna
- business ientrum výlučně zaměřené na podnikání a spolupráii v iestovním ruihu.

V 1. patře bude:
- nad Natural Marketem se bude naiházet 5 pokojů Suite
- na střeše budovy bude „nekonečný“ bazén pro ubytované klienty, s fotovoltaiikými panely
- nad restauraií BraieVera, v část s výhledem na uliii Via Roma, 5 pokojů Spa Suite.

Na druhé straně je již realizována:
- krytá terasa
- Zlatý salonek, ideální pro jednání, oslavy, skupinové akie
- privátní salonek
- nad Spa s bazénem bude realizováno mezipatro s průhledy, ve kterýih budou různé místnost.

Nad místnostmi vyhrazenými pro Business ientrum se budou naiházet kanieláře dostupné z 
mezipatra.
Všeihny ploihy orientované zadním směrem budou mít vlastní kryté terasy se střeihou s 
fotovoltaiikými panely. 

Součást Club House bude také:
- Natural Market – inovatvní nabídka, sihopná konientrovat na jednom místě veškeré služby, pár 
kroků od přístavu, hlavního nádraží, parkovišť a hlavníih atraktvit – které bylo doposud možné 
využít pouze rozdělené do víie jednotlivýih výletů / exkurzí
- vnitřní vzdělávaií prostory – farma – s výrobou hlavníih zemědělskýih a gastronomiikýih 
produktů Sardinie s možnost konzumaie produktů přímo na místě
- pei na dřevo v provozu od časnýih ranníih hodin, umožňujíií vyihutnat si hned po probuzení 
vůni a ihuť čerstvě upečeného ihleba. V předem stanovený čas kolem oběda bude v této peii 
připravována pizza za použit výhradně čerstvého, iertikovaného droždí, nikdy ne staršího 72h. Po 
zbytek času bude pei využívat pekárna Natural.
- výrobna čerstvýih těstovin
- mini mlékárna s nabídkou čerstvýih výrobků s ukázkami přímé výroby
- řezniitví s výrobou místníih salámů poskytne možnost objevit kouzlo práie lokálníih řezníků
- rybárna, kde budou zpraiovávány a nabízeny čerstvě nalovené ryby a plody moře
- oddělení ovoie a zeleniny, bylinek a lesníih plodů
- nabídka tradičníih sardinskýih výrobků, zážitkový program v přesně stanovené hodiny
- vinotéka v baru s oihutnávkou vynikajíiíih vín z místní produkie



PŘÍZEMÍ – NATURAL MARKET A INOVATIVNÍ TRH S ČERSTVÝMI PRODUKTY

1 – ryby, 2 – sýry, 3 – maso, 4 – pizza, 5 – pečivo, 6 – iukrárna, 9 – ovoie, zelenina

PŘÍZEMÍ 



PŘÍZEMÍ – RESTAURACE BRACEVERA – PRIVÁTNÍ PROSTORY 

Restauraie BraieVera, která je nyní již v provozu, bude upravena tak, aby poskytla prostory pro 
vinotéku a stane se restauraií s privátnější atmosférou, rozdělenou do několika menšíih salonků, 
které umožní rezervaie pro ihvíle většího soukromí a klidu.



1. PATRO – SPOLEČENSKÝ SALONEK – KLIMATIZOVANÁ KRYTÁ TERASA A ČOKOLÁDOVÝ SALONEK

V 1. patře je již v provozu společenský salonek s kapaiitou až 100 osob, elegantní prostor, kde 
mohou být organizovány rozmanité akie, speiiální večeře, živá hudba, tématiké večery. Bohatý 
program bude klientům nabízen během ielého roku. 
Prostorná klimatzovaná krytá terasa s kapaiitou 50 osob je vybavená čtenářským koutkem s 
knihami a hudební část, dále je zde relaxační část vhodná pro zábavný večer s přáteli či možnost 
dát si oběd na čerstvém vzduihu nebo si vyihutnat nad knihou čaj a něio sladkého z vlastní 
iukrárny. Čokoládový salonek, jediný na Sardinii, je prostor věnovaný všem milovníkům čokolády, 
kde budou probíhat smyslové oihutnávky a vzdělávaií program s možnost získání inálního 
iertikátu o absolvovaném školení degustátorů čokolády.

Výtah a schodiště 

Klimatizovaná terasaSpolečenský sál



PŘÍZEMÍ – MINI CLUB

Cílem je zajistt během dovolené dětem šťastné okamžiky a jejiih rodičům zasloužené ihvíle 
odpočinku, a to během ielého kalendářního roku. Z toho důvodu vznikl dětský klub, kde mohou 
dět od 2 let využít bohatou nabídku služeb, prožít jedinečné kreatvní a zábavné ihvíle společně s 
profesionálně i jazykově vyškoleným personálem. 

DĚTSKÉ TOALETY



2.2 POKOJE V CAGLIARI
Ve městě Cagliari je možné si vybrat ubytování v těih nejlepšíih lokalitáih. Můžete se rozhodnout 
mezi hotelem anebo také zkusit ubytování u některého z našiih ubytovaiíih partnerů – místníih – 
tedy zažít atmosféru v přímém kontaktu s místními obyvateli, ale za využit všeih 
standardizovanýih služeb zajištěnýih naší společnost.

4 KATEGORIE UBYTOVÁNÍ V CAGLIARI

STANDARD
Mít se dobře a utratt méně – to je formule Standard. Jednoduihé, ale vždy fungujíií řešení.
Pokoje jsou jednoduše, ale komfortně zařízené, vždy vybavené vlastní koupelnou, klimatzaií. 
Pokoje jsou situované mimo hlavní ientrum, ale Cagliari je malé město a tak je vždy vše na dosah. 

DELUXE
Ubytování o úroveň výš nad Standardem. Liší se od niih větším prostorem, barvami, stylem zařízení
a větší prosvětlenost. Ubytování Deluxe se naihází blíže ientru Cagliari, v zónáih lépe dostupnýih 
veřejnou dopravou. 

SUITE
Styl, eleganie a komfort – to jsou klíčová slova vyjadřujíií moderní pokoje Suite, situované přímo v 
ientru města. Jsou vkusně zařízené a vybavené prostornou a komfortní koupelnou.



VILY 
Jedinečné ubytovaií kapaiity svého druhu díky výjimečné poziii a bohaté výbavě.
Jsou pronajímány kompletně jako ielá ubytovaií jednotka s exkluzivními hotelovými službami – 
denní úklid vnitřníih prostor, večerní úklid pokojů, soukromý kuihař přítomný ve vile, kit iortesia 
VIP, plážový servis. 

CAGLIARI – LUXURY VILLAS & BOAT 

Dimore Esilusive nabízí v různýih částeih Sardinie exkluzivní řešení na míru konkrétním 
požadavkům nejnáročnějšíih klientů: vily se zahradou nad 1000 m², luxusní ubytování s výhledem 
na moře a soukromými prostorami s hydromasážním bazénem, vily přímo v ientru měst v dosahu 
nočního života a nákupníih možnost a také pro milovníky plaveb po moři není problém zajistt 
motorovou loď či plaihetniii.

Jde o ideální řešení pro nejnáročnější klienty, kteří si ihtějí vyihutnat dovolenou v naprostém 
soukromí, ale se zajištěním špičkovýih hotelovýih služeb: možnost snídaně na pokoj, denní úklid 
pokojů, večerní úklid pokojů, soukromý kuihař a obsluha pro komplexní zajištění bezihybné 
dovolené.

Vily s exkluzivními službami jsou dostupné v těihto lokalitáih:

- Cagliari
- Torre delle Stelle
- Santa Margherita
- Carloforte
- Capitana



JIHOVÝCHOD 
SANTA MARGHERITA DI PULA

Pouhýih 38 km od Cagliari a pár kroků od Forte Village, uvnitř jednoho z nejluxusnějšíih resortů na
světě, se naihází prestžní ubytování, které tvoří:
V přízemí : nezávislá ubytovaií jednotka – jídelna s kuihyňským koutem a obývaiím pokojem, 2 
ložniie, 2 koupelny, gril, herna, exkluzivní zahrada o rozloze 1 000 m² s hydromasážní vanou.
V 1. patře : 2 suite se samostatným vstupem, privátní exkluzivní sluneční terasa.

Vila se naihází uvnitř nejprestžnějšího rezidenčního komplexu z ielého pobřeží, za soukromou 
bránou a má přímý přístup k moři. Vila se naihází v lokalitě ideální pro rodiny s dětmi. 
Za vstupní branou do areálu lze přijít k jedinému turistikému přístavu v regionu. 

Areál o vnitřní rozloze 30.000 m  ²   je jedinečnou možnost jak strávit volný čas sportovními   
aktvitami a relaxaií, neboť jeho součást je wellness iesta, dětské hřiště, tenisové kurty, hřiště na 
basketbal, hřiště na volejbal, na mini fotbal či venkovní bar. 
Ubytování se naihází pár set metrů od zábavního ientra Forte Village, kde se odehrávají světově 
proslulé událost a konierty. Pár km odsud se naihází úihvatný římský amiteátr v lokalitě Nora. 

JIHOZÁPAD
TORRE DELLE STELLE

U jedné z nejkrásnějšíih pláží na jihu Sardinie, uprostřed úihvatné a nespoutané přírody nabízíme 
TOP vilu přímo na pláži (3 min. proiházkou). Jedná se o jedinečnou a neopakovatelnou atmosféru 
vily, ovšem i s parkovaiími místy, terasou a zahradou. Zahrnuté hotelové služby: snídaně přímo v 
ubytování, oběd a večeře od soukromého kuihaře, denní úklid, odpolední úklid pokojů. 



CARLOFORTE

V lokalitě souostroví Suliis, na jihozápadním okraji Sardinie, na ostrově San Pietro, se zdvihá jedna 
z nejkrásnějšíih vesnii na Sardinii zvaná Carloforte, v janovském dialektu „U Paize“.
„Ostrov na ostrově“ byl založen ligurskými rybáři, kteří sem přišli z Tabarky. Ligurský původ je znát i 
v dnešní době na dialektu místníih obyvatel, jejiih tradiiíih, krojíih a také podle urbanistikého 
slohu vesniie, který lze obdivovat při návštěvě historiikého ientra Carloforte.
Ostrov San Pietro je omýván průzračně čistým mořem a ještě dnes patří k jedněm z nejméně 
znečištěnýih míst v oblast Středozemního moře. Carloforte je po ielém světě známé díky 
gastronomiiké tradiii věnované lovu tuňáka, který sem každoročně láká množství odborníků i 
turistů z ielého světa. 
V ientru tohoto okouzlujíiího městečka se naihází Residenie, typiiké ubytování v místním stylu, 
které se pyšní ideální poziií – na půl iesty mezi městskou zástavbou a plážemi. 
Přímo z domu lze pěšky dojít ke všem službám ostrova: náměst, proslulé restauraie, malý přístav s 
množstvím typiikýih obihůdků, rozmanité pláže – vše je na dosah.
Dimora nabízí ubytování tvořené dvěma patry o ielkové rozloze iia 100 m².

BOAT & LUXURY
Ne každý miluje nepřetržitý pobyt na lodi. Dimore Esilusive nabízí také 2 vlastní jaihty, kotvíií v 
ientru Cagliari. Jedna je motorová a druhá plaihetniie. Přes den je tak možné užít si plavbu na 
moři a návštěvy nejkrásnějšíih zátok dostupnýih pouze z lodi a večer nii nebrání navštvit 
nejkrásnější turistiké lokality jižní Sardinie, vyihutnat si večeři „nohama na pevné zemi“, 
nakupovat, přespat „na suihu“ v Dimora ubytování, které je připraveno uspokojit i ty nejnáročnější 
požadavky a udělat tak další krok pro vaši dokonalou dovolenou. Blízko, ale zároveň v různýih 
lokalitáih, si tak můžete užít všeih pokladů pobřeží a prožít dokonalý relax a luxus. 
Samozřejmost je nabídka nejlepšíih vín, služeb na míru a menu podávané na lodi nebo na souši. 

Motorová loď a plachetnice



TRANSFERY CLUB HOUSE – POKOJ – PLÁŽ – ZAJÍMAVÁ MÍSTA
 Naše dopravní prostředky a náš personál je vždy připraven 
zajistt zdarma po příletu klienta transfer z letště na 
ubytování a zpět při odletu. 
Všeihna vozidla jsou také k dispoziii v předem smluvený čas 
pro přepravu klienta z pokoje na snídaní v Club House. Po 
snídani se může klient rozhodnout, zda se neihá opět 
odvézt, nebo se pěšky projde městem či se vydá za jiným 
vybraným iílem.

Transfer také slouží k přepravě na:
- speiiální tématiké večery v Club House a samozřejmě zdarma je zajištěn také odvoz klienta zpět 
na ubytování po skončení večerního programu 
- turistiky zajímavá místa podél promenády pláže Poeto a do dalšíih lokalit s turistikými 
službami.

2.3.1 VÝLETY V CAGLIARI A NA JIŽNÍM POBŘEŽÍ

CAGLIARI A JIHOVÝCHODNÍ POBŘEŽÍ (VILLASIMIUS)

Vytvořili jsme balíček mini-dovolené, díky které lze objevit krásy jihovýihodního pobřeží Sardinie:
- 3 noii v Cagliari obklopeni kulturou, ariheologií a výborným jídlem
- 4 noii na pobřeží v oblast Villasimius, s iílem poznat ty nejúihvatnější pláže jihovýihodního 
pobřeží ostrova.
Jihovýihod Sardinie je ideálním místem pro ty, kdo touží po koupání v průzračném moři, ale také 
po proiházkáih v jedinečnýih přírodníih sienériíih, obklopen barvami a vůněmi typiikými pro 
přírodu tohoto krásného pobřeží nebo jednoduše vyrazit objevovat poklady za branami hlavního 
města, v řemeslnýih dílničkáih a na tradičníih trzíih či ihutě v typiikýih restauraiíih a tratoriíih, 
kde nikdy neihybí dobré jídlo. 
Jihovýihodní pobřeží Sardinie je iharakteristiké dlouhými a prostornými plážemi, mořem v 
barváih Karibiku a nočním životem konientrovaným převážně v Cagliari a také v 
neoddiskutovatelné královně léta – ve městě Villasimius. 



TOUR ZAHRNUJE:
- individuální přepravu
- transfer z letště nebo přístavu Cagliari na ubytování (tam i zpět)
- noileh v některé z našiih Suite v Cagliari
- noileh v některé z našiih Suite v Torre delle Stelle
- polopenzi nebo plnou penzi.

JAK PŘIJET
Ideální je přiletět letadlem na letště Cagliari – Elmas nebo lodí, pokud se rozhodnete dál 
pokračovat vlastní přepravou (kolo, motoiykl, auto), ačkoliv druhá varianta je podstatně delší. 

Tomu kdo přilet letadlem doporučujeme včasný pronájem auta nebo motorky, díky čemuž je 
možné se pohodlně přepravovat mezi Cagliari a jihovýihodním pobřežím, s využitm parkování na 
našiih exkluzivníih parkovaiíih místeih.

Po třeih dneih strávenýih v úihvatném městě Cagliari dovolená pokračuje v Torre delle Stelle, 
kouzelné lázeňské lokalitě uprostřed divoké a panenské přírody a na plážíih s výjimečně 
průzračnou vodou. 

Torre delle Stelle je hojně navštěvováno především během léta, ale my tuto lokalitu doporučujeme 
během ielého roku, obzvláště pak těm kdo milují tiho a klid a ihtějí si vyihutnat neuvěřitelné 
přírodní sienérie tohoto pobřeží, podle mnohýih rajské podoby, především v období mimo hlavní 
turistikou sezónu. 

V Torre delle Stelle umíme nabídnout různé varianty ubytování - Standard, Deluxe, Top Suite a vily 
Luxury (exkluzivní hotelové služby), všeihny v těsné blízkost moře, v neuvěřitelnýih lokaiíih, s 
vyhrazenými relaxačními zónami, snídaní vždy v ieně a možnost objednávky večeře od 
soukromého kuihaře přímo v ubytování.

PŘÍKLAD ZÁKLADNÍHO BALÍČKU TOUR NA JIHOVÝCHODNÍM POBŘEŽÍ, NA 7 NOCÍ PRO 2 OSOBY V 
HLAVNÍ SEZÓNĚ – v ieně je zahrnuto:
- 3 noii pro 2 osoby v ientrálním ubytování v Cagliari v pokoji Deluxe s manželským lůžkem
- 4 noii pro 2 osoby v lokalitě Torre delle Stelle v pokoji Deluxe s manželským lůžkem
- kontnentální snídaně na ubytování nebo v Cagliari v Club House (hotelová doprava v ieně)
- snídaně; transfer z/na letště.
Pro individuální věrnostní nabídku neváhejte kontaktovat prodejie, stejně jako pro nabídky First 
Minute. 



CAGLIARI A JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ SARDINIE – SANTA MARGHERITA DI PULA

Vytvořili jsme balíček mini-dovolené, který zahrnuje:
- 3 noii v Cagliari obklopeni kulturou, ariheologií a skvělým jídlem
- 4 noii na jihozápadním pobřeží – Santa Margherita di Pula

TOUR ZAHRNUJE:
- individuální přepravu
- transfer z letště nebo přístavu Cagliari na ubytování (tam i zpět)
- noileh v některé z našiih Suite v Cagliari
- noileh v některé z našiih Suite v Santa Margherita di Pula
- polopenzi nebo plnou penzi.

Jihozápad Sardinie představuje jeden z méně známýih a méně navštěvovanýih koutů ostrova, 
srovnáme-li jej se severním pobřežím, ovšem krása přírodníih sienérií a iharakteristikýih 
vesniček je jedinečná: bujná středomořská vegetaie, která z kopiů sbíhá až k moři, rozmanité 
pobřežní sienérie od planin s písečnými dunami, přes kilometry pláží s jemným bílým pískem až po 
malinké skryté zátoky s plážemi, obklopené skalnatými útesy. 

Moře ale není všeihno. Jen pár kilometrů od pobřeží můžete oienit podmanivou krásu hor 
bohatýih na četné druhy fauny a fory, kde spokojeně divoie žijí jeleni, orli či mufoni. Tyto lokality 
jsou ideální pro trekking během ielého roku.

Z Cagliari, pojedeme-li podél pobřeží, se naskýtá možnost potkat četné nádherné pláže, např.: 
dlouhá pláž Santa Margherita di Pula, Su Giudeu, Tuerredda, Porto Tramatzu, Cala Cipolla či 
úihvatné duny v Porto Pino. Nesmíme opomenout snové zátoky, jako Cala Zaferano, na něž je 
zakázán vstup, jelikož se jedná o militarizovanou zónu, lze si je prohlédnout výhradně z lodi v 
červenii a srpnu (a z lodi se nesmí vystoupit).

Tato mini-tour začíná odkrýváním krás hlavního města Cagliari napříč historií, kulturou, tradiiemi a 
také dobrým jídlem a v neposlední řadě doporučujeme návštěvu typiikého trhu, největšího svého 
druhu v Evropě, který žije vlastním životem jako místo plné barev a intenzivníih vůní, kde lze vedle 
místníih obyvatel potkat také velké množství turistů. 

Poté, io objevíte kouzlo Cagliari, pokračuje pobyt relaxaií uprostřed zelené oázy Santa Margherita 
di Pula, uvnitř nejprestžnějšího rezidenčního komplexu ielého pobřeží. Lukratvní vila, v níž je 



ubytování zajištěno, nabízí rozmanité možnost strávení dovolené – je ale nutné obsadit vilu ielou a
využívat vždy kompletní hotelové služby – úklid, snídaně, obědy a večeře. 

Santa Margherita di Pula je považována za perlu jižní Sardinie, symbol Puly – dlouhé úseky zálivů s 
plážemi, které na sebe téměř navazují a kde jsou vystavěny ty nejluxusnější hotelové resorty, které 
se každoročně stávají iílem pobytu známýih osobnost z oblast ilmu, sportu či inančniitví. 

Pár km od Santa Margherita di Pula najdou především mladí „Movidu Pulese“, kde během hlavní 
letní sezóny probíhají četné kulturní a společenské akie. Tato lokalita je také velmi vhodnou pro 
sportovní vyžit – od jízdy na kole, přes ryihlo-ihůzi stromovými alejemi vedouiími až do městečka 
Nora, až po nedalekou pláž Su Guventeddu, která je právem oieňovaná mezi vyznavači 
windsuringu a kitesuringu. 

JAK PŘIJET
Ideální je přiletět letadlem na letště Cagliari – Elmas nebo lodí, pokud se rozhodnete dál 
pokračovat vlastní přepravou (kolo, motoiykl, auto), ačkoliv druhá varianta je podstatně delší. 
Tomu kdo přilet letadlem doporučujeme včasný pronájem auta nebo motorky, díky čemuž je 
možné se pohodlně přepravovat mezi Cagliari a jihozápadním pobřežím.

PŘÍKLAD ZÁKLADNÍHO BALÍČKU TOUR NA JIHOZÁPADNÍM POBŘEŽÍ, NA 7 NOCÍ PRO 2 OSOBY V 
HLAVNÍ SEZÓNĚ – v ieně je zahrnuto:
-  3 noii pro 2 osoby v ientrálním ubytování v Cagliari v pokoji Deluxe s manželským lůžkem
- 4 noii pro 2 osoby v lokalitě Santa Margherita di Pula v pokoji Deluxe s manželským lůžkem
- kontnentální snídaně na ubytování nebo v Cagliari v Club House (hotelová doprava v ieně)
- snídaně
- transfer z/na letště
Pro individuální věrnostní nabídku neváhejte kontaktovat prodejie, stejně jako pro nabídky FM.  



CAGLIARI A JIŽNÍ SARDINIE
- 3 noii v Cagliari mezi kulturou, ariheologií a výtečným jídlem
- 2 noii v Torre delle Stelle na jížním pobřeží
- 2 noii v Santa Margherita di Pula na západním pobřeží

TOUR ZAHRNUJE:
- individuální přepravu
- transfer z letště nebo přístavu Cagliari na ubytování (tam i zpět)
- noileh v některé z našiih Suite v Cagliari
- noileh v některé z našiih Suite v Torre delle Stelle
- noileh v některé z našiih Suite v Santa Margherita di Pula
- polopenzi nebo plnou penzi

Jih Sardinie se v posledníih leteih stává iílovou dovolenkovou destnaií, do níž míří každoročně 
davy klientů z ielého světa. 
Jih, stejně jako sever ostrova, který je na rozdíl od jihu věčně přeplněný lidmi a až příliš 
vyhledávaný, dokáže nabídnout průzračně čisté moře, téměř karibské pláže. 
Z Cagliari lze vyrazit za poznáním oběma směry – jak směrem k jihozápadnímu pobřeží (Torre delle 
Stelle, Villasimius, Costa Rei, Ogliastra), tak na jihovýihod (Pula, Chia, Tuerredda, Costa Verde) aniž 
by člověk riskoval, že se mu iíl nebude líbit. 

Míst, kam se na jihu Sardinie podívat je mnoho, od návštěvy kouzelného Cagliari, bohatého na 
kostely, historiiké památky a parky, přes kilometry dlouhé pásy písečnýih pláží, které vás mohou 
přenést z Villasimius až do Costa Rei, jedna pláž nádhernější než druhá. V tomto koutu ostrova 
nesmíme opomenout vykopávky v lokalitě Nora či karibské pláže v Chia, Tuerredda a Teulada. 

Jih Sardinie je ideálním místem pro milovníky klidu, relaxaie ale také pro vyznavače luxusu a 
špičkovýih služeb stranou od hlavního turistikého ruihu, s poznáním tradii, ihut a vůní ostrova. 



PŘÍKLAD ZÁKLADNÍHO BALÍČKU TOUR NA JIHU SARDINIE, NA 7 NOCÍ PRO 2 OSOBY V HLAVNÍ 
SEZÓNĚ – v ieně je zahrnuto:
- 3 noii v ientrálním ubytování v Cagliari v pokoji Deluxe pro 2 osoby s manž. lůžkem
- 2 noii v lokalitě Torre delle Stelle v pokoji Deluxe pro 2 osoby s manž. lůžkem
- 2 noii v lokalitě Santa Margherita di Pula v pokoji Deluxe pro 2 osoby s manž. lůžkem
- kontnentální snídaně na ubytování nebo v Club House v Cagliari (hotelová doprava zdarma)
- snídaně
- transfer z/na letště

Pro individuální věrnostní nabídku neváhejte kontaktovat prodejie, stejně jako pro nabídky FM.

LUXURY JIŽNÍ SARDINIE NA 2 TÝDNY 
- 2 noii v Cagliari mezi kulturou, ariheologií a skvělým jídlem
- 4 noii v Capitana
- 4 noii v Torre delle Stelle na jižním pobřeží
- 4 noii v Santa Margherita di Pula na západním pobřeží

TOUR ZAHRNUJE:
- individuální přepravu
- transfer z letště nebo přístavu Cagliari na ubytování (tam i zpět)
- noileh v některé z našiih Suite v Cagliari
- noileh v některé z našiih Suite v Torre delle Stelle
- noileh v některé z našiih Suite v Capitana
- noileh v některé z našiih Suite v Santa Margherita di Pula
- polopenzi nebo plnou penzi

Jižní pobřeží Sardinie je považováno za nejdivočejší a nejautentčtější. Zde se příroda ukazuje ve své
nejčistší podobě, s izolovanými, téměř neznámými plážemi, s velmi silnou folklórní tradiií a 
důrazem na tradiční, až antiké ihutě a nestárnouií zvyky a obyčeje.



Jih je považován za dokonalou dovolenkovou destnaii, především pro ty, kteří neholdují 
přeplněným plážím a dávají přednost malým, až soukromým zátokám. 

Tuto tour doporučujeme absolvovat vlastním autem nebo na motorie. 
Startuje se z hlavního města ostrova, orientovaného směrem na záliv Golfo degli Angeli a 
obklopeného působivými věžemi čtvrt Castello, rovněž se můžete vydat směrem k výihodním 
plážím Villasimius, pokračovat  napříč směrem k ostrovu San Pietro s působivým Sant´Antoio. 

PŘÍKLAD ZÁKLADNÍHO BALÍČKU TOUR NA JIHU SARDINIE, NA 14 NOCÍ PRO 2 OSOBY V HLAVNÍ 
SEZÓNĚ – v ieně je zahrnuto:
- 2noii v pokoji Deluxe pro 2 osoby v Cagliari
- 4 noii v pokoji Deluxe pro 2 osoby v Capitana
- 4 noii v pokoji Deluxe pro 2 osoby v Santa Margherita di Pula
- 4 noii v pokoji Deluxe pro 2 osoby v Torre delle Stelle
- kontnentální snídani na ubytování nebo v Club House v Cagliari (hotelová doprava zdarma)
- transfer z/na letště
Pro individuální věrnostní nabídku neváhejte kontaktovat prodejie, stejně jako pro nabídky FM.

JIH SARDINIE NA KOLE – NA MOTORCE – AUTEM
Dimore Esilusive Management & Turismo si díky své bohaté sít partnerskýih ubytovaiíih kapaiit 
na jihu Sardinie, může dovolit nabídnout návštěvu rozmanitýih lokalit ostrova a vytvořit itnerář na 
míru každého klienta: pobyt v různýih místeih, protkaný výlety, kulturou, tradiiemi, speiiálními 
zážitky, výlety s průvodiem, objevováním pláží či krás vnitrozemí.

Každý klient má možnost si zvolit dle své nátury i způsob přepravy, jakož i využít široké nabídky 
garantovanýih standardizovanýih služeb tak, aby bylo možné se přesouvat:
- autem, na motorie, na jízdním kole, motorovou lodí, plaihetniií. 

Je možné přijet jak vlastním autem, na motorie nebo s vlastním jízdním kolem, tak si libovolný 
dopravní prostředek půjčit v našiih půjčovnáih za nejlepšíih podmínek. Dimore Esilusive 
Management & Turismo garantuje zajištění parkovaiíih míst, garáží a vhodnýih prostor pro 
uskladnění a údržbu dopravníih prostředků. 



TOUR PO SARDINII 
Dimore Esilusive v nejkrásnějšíih
lokalitáih Sardinie
Ze severu na jih
Z výihodu na západ
Divoký západ
Módní výihod Costa Smeralda nebo
Villasimius

S Dimore Esclusive si můžete
rozhodovat o všem:
- jízdní kolo / elektrokolo / motorka /
auto z půjčovny / vlastní auto

Kromě pokojů a hotelových služeb
najdete také:
- garáže / parkoviště / dobíjení
elektroautomobilů
- údržbové práie
- místní kvaliikovaný personál pro
řešení případnýih potží a zajištění
dovolené snů

Dimore Esilusive pro všeihny ihutě 
a  nároky. 
Romantiká destnaie.
Útěk za láskou.
Návrat do kondiie.
Dlouhodobá práie na dálku.
Čirá dovolená. Karneval. Silvestr. 
Lokální oslavy a svátky.
Kurz vaření. Vinařské tour.
Dobrodružné výpravy.

Cokoliv bude vaším snem o dokonalé dovolené, Dimore Esilusive je připraven být tm nejlepším 
řešením.
VYTVOŘTE SI CESTU NA MÍRU, VYBERTE SI DOKONALOU DOVOLENOU!!!



3. IGLESIAS – NEBIDA

IGLESIAS je malé město s iia 27.000 obyvateli, bohaté na přírodní krásy, kulturní atraktvity a 
staleté tradiie, které se rozprostrá na jihozápadním pobřeží Sardinie v regionu Iglesias, oblast, kde
se tvořila důlní historie ostrova. 
Název Iglesias je odvozen od výrazu „Is Cresias“, díky četnému výskytu kostelů na území města, 
které mu daly své jméno. Nejpůsobivějším je kostel Santa Maria Chiara s dieiézním muzeem.

Úihvatné historiiké ientrum, typiiké svými uličkami, zákoutmi a po stalet nezměněnými 
náměstčky, obklopenými  středověkými zdmi a věžemi, již stovky let vypráví svůj příběh. 
Obzvlášť působivé je navštvit Iglesias během oslav Svatého týdne s neuvěřitelnou atmosférou, 
která láká množství fasiinovanýih návštěvníků, kteří se přidávají k proiesí a jdou uličkami starého 
města. Setmana Santa (Svatý týden) je především okamžikem silného vyjádření křesťanské víry a 
je po mnoho let lákavou turistikou atrakií, kvůli které berou turisté město útokem.

Iglesias leží pouhýih 8 km od pobřeží Suliis, kde je povinnost navštvit starý antiký hrad Nebida, 
který bedlivě sleduje nejpozoruhodnější přírodní 132 m vysokou památku Pan di Zuiihero na pláži 
Porto Paglia, s neuvěřitelnou malou plážičkou Porto Flavia. 

Kromě moře je dalším pokladem Iglesias také jeho kuihyně. Prvotřídní suroviny dělají z 
jednotlivýih ihodů jak na bázi masa, tak ryb a mořskýih plodů, jedinečný zážitek vysoké kvality. Je 
téměř povinnost oihutnat mustazzeddu, foiaiiiu al pomodoro typiikou pro toto město či 
mandlové sladkost, které krásně vypadají a stejně tak i ihutnají. 

Iglesias je snadno dostupný z největšíih měst ostrova také veřejnou dopravou. Z letště Cagliari 
Elmas je sem bezproblémové spojení, vlakem dorazíte na místo za iia 55 min. Cesta autem z 
Cagliari trvá iia 40 min. 



3.1 CLUB HOUSE NEBIDA

V historiikém ientru města Iglesias, na jednom z hlavníih náměst starého města se naihází hlavní 
část Club House, rozšířeného rezortu v lokalitě Nebida/Iglesias.

Elegantní prostory vybavené reiepií, lounge se službami pro klienty, nabídkou lokálníih 
biodynamiikýih bio produktů, restauraií a součást jsou také dvě Suity.
Club House je situován v naprostém ientru dění. Pár kroků odsud je vlakové nádraží, s 
každodenním spojením s letštěm Cagliari-Elmas.

Po příjezdu do ientrálního Club House se mohou klient rozhodnout, jaký pobyt a tm pádem i jaké 
ubytování si zvolí – zda v Iglesias, Nebida nebo Carloforte. Tam je následně doprovodí jim přidělený
hotelový transfer. 

Jedinečnou možnost je díky strategiiké poziii Dimore Esilusive nabídnout klientům rezervaii  v 
„UNICA“, iož je lokalita v ihráněné oblast Nebida, obklopená divokou přírodou s panoramatem 
Pan di Zuiihero, památkou zapsanou na seznamu světového kulturního dědiitví Unesio. 

Hosté si mohou zvolit z několika variant nabídky:
- Family – volba mezi rezidenií a hotelem
- Romanti – hotel
- Sportng – hotel
- Lokalita Nebida Park
- Carloforte

Kvalita, příroda, klid a pohostnnost, to jsou ingredienie spojujíií všeihny tyto nabídky. Diskrétní 
služby, profesionalita a autentiká pohostnnost jde ruku v ruie  jedinečnost a krásou této část 
Sardinie. 

Transfer Club House – pokoje – zajímavé lokality.
Naše dopravní prostředky i personál jsou připraveni zajistt bezplatný transfer z/na letště. 
Každé ráno přijede transfer také pro toho, kdo se rozhodne snídat v Club House a objedná si tuto 
službu večer předem. Po snídani se klient může vrátt opět transferem, nebo se vydat na vlastní 
pěst hromadnou dopravou či pěšky. 

Transfer je k dispozici také na:
- speiiální večery v Club House zdarma pro všeihny ubytované klienty také po skončení programu
- přepravu k zajímavostem v okolí, včetně hotelového vyhrazeného prostoru u moře v Nebidě.

CLUB HOUSE IGLESIAS: RECEPCE A LOUNGE



CLUB HOUSE IGLESIAS: RESTAURACE A MARKET EMPORIO

3.2 POKOJE V IGLESIAS

V Iglesias jsou dostupné pokoje typologie Deluxe. Vyznačují se prostorem, barvami, stylovým 
vybavením a prosvětlenost. Naiházejí se v ientrální část města na dosah veřejné dopravy.

3.3 POKOJE V NEBIDA

Nabídka FAMILY
RESIDENCE NEBO HOTEL

Prestžní residenie pár kroků od moře a od úihvatné „Passeggiata Belvedere“. 
V nabídie jsou 4 Suite, které jsou součást nádherného domu s panoramatikým bazénem na 
střeše (180°). Z klimatzované suite si můžete plánovat vaše výlety nebo strávit ráno či ielý den u 
moře na nádherné pláži Masua.
Parkoviště je pro klienty zdarma, zatmio za příplatek jsou k dispoziii garáže nedaleko ubytování.

V posledním patře, na solární terase je panoramatiký bazén, který nabízí jedinečný výhled, 
součást jsou také toalety a sprihy a 2 lehátka/suite pro kouzelné ihvíle odpočinku, při kterém lze 
vyihutnat si například jedinečný výhled na západ slunie.
Umístění domu nad kopiem, na kterém stojí malý romantiký kostelík, podtrhuje půvab 
jedinečného výhledu ze všeih část suite, vzdálené iia 300 m od moře. 



POKOJE V NEBIDA
ROMANTIC – HOTEL

Depandanie Romanti je situovaná v obytné část Nebidy, s čelním výhledem na jedinečnou 
přírodní památku Pan di  Zuiihero.
Víiepatrové ubytování skýtá 11 prostornýih suite, vkusně zařízenýih a nabízí jedinečné výhledy z 
teras ke suitám přiléhajíiíih.

SPORTING – HOTEL

Ubytování ideální pro milovníky stylu Green Life Style. Jedná se o 8 suite s výhledem na moře a na 
hrad Nebida, který umoiňuje kouzlo jedinečnost a poiitu relaxaie z tohoto místa. 

3.4 VYHRAZENÝ PROSTOR U MOŘE NEBIDA

Uvnitř národního parku zapsaného na seznam Unesio mohou klient strávit nezapomenutelný den 
v panoramatiké lounge s jedinečným výhledem. 
Hosté mohou využít lehátka a vyhrazenou relaxační zónu, bar se stolečky, mini klub pro dět a 
prostornou terasu s výhledem na moře a šuměním divokýih vln.
Tento prostor je vyhrazen pouze pro klient Dimore Esilusive a umožňuje užít si slunečníih paprsků 
a vůně moře. 



4. ORISTANO – BOSA

Oristano je hlavní město ientrální část západní Sardinie: bohaté na přírodní krásy, divoké pláže, 
město plné historie a tradii.
Oristano je proslulé velmi očekávanou každoroční událost, nejen obyvateli Oristana, ale i turisty z 
ielého světa), jezdeikými slavnostmi Sa Sartglia, konanými poslední neděli a úterý v období konání
karnevalu. Je to jedna z nejstaršíih jezdeikýih tradii, které se v oblast ještě dodržují a jedno z 
hlavníih lákadel ielého karnevalu. 
Oristano je obklopeno nedotčenými vesničkami a turistiky velmi zajímavými lokalitami, mezi něž 
patří např. ariheologiiká oblast Tharros, důležitý bod při průjezdu ostrovem, kde naši klient stráví 
v průměru 2-3 noii. 
Na pobřeží Oristana nelze opomenout nedotčený ráj, vyhodnoiení Evropskou komisí jako 
výjimečná lokalita, jedinečný přírodní kout svého druhu: oblast pláží a podloží z křemenného písku
Mari Ermi, Is Arutas a Maimoni a také poloostrov Sinis, působivé planiny Tharros. Ostrov Mal di 
Ventre Oristano je rovněž známý svými gastronomiikými speiialitami, jako parmiie vařená ve slané
vodě, zabalená do bahenního obalu (zibba) nebo mustazzolus a víno Vernaiiia. 

4.1 POKOJE V ORISTANU

Rozmanité ubytovaií kapaiity uspokojí jak rodiny s dětmi, tak mladé, kteří ihtějí vyrazit za zábavou 
a zažít tuto jedinečnou část Sardinie: v dosahu všeih služeb i početnýih zajímavost.
Malá hala s reiepií vás přivítá po příjezdu a při odjezdu: ryihlý iheik-in a iheik-out a info koutek 
vždy po ruie.
V Oristanu jsou nabízeny pokoje typologie STANDARD, DELUXE a SUITE.

4.2. BOSA
Zapsaná v pamět díky jednomu z nejpitoresknějšíih a nejkrásnějšíih opevnění v Itálii. Bosa je 
jediné město na splavné řeie na Sardinii, známé také svými barevnými domečky. Hrad Malaspina, 
který městu dominuje, je obklopen víie než 40 km divokého pobřeží s průzračně modrým mořem. 

Romantiká řeka Temo s mostem Ponte Veiihio, který řeku překonává, umožňuje návštěvníkům 
strávit večer v pitoreskníih uličkáih a navštvit např. staré koželužny, známé zpraiováním kůže 
špičkové kvality. V úst řeky Temo je malý říční turistiký přístav, přiléhajíií k Bosa Marina, iož je 



oieňovaná přímořská část města s bary, restauraiemi a oieňovaná každoročně Modrou vlajkou za 
čistotu a úroveň poskytovanýih služeb. Pláže s´Abba Druihe, Compolttu a Turas dotváří jedinečné 
a krásné přírodní sienérie tohoto místa. 
Bosa je rovněž proslulá svým karnevalem „Karrasegare Osiniu“, jedné z nejiharakteristčtějšíih 
karnevalovýih událost na Sardinii díky tradičním a jedinečným maskám a také alegoriikým vozům 
a převlekům z dob mladší historie.
V Bose je téměř povinnost si vyihutnat pohár malvasie a bohatou gastronomiikou nabídku 
místníih podniků. Místní kuihyně nabízí pokrmy snoubíií moře s pevninou.  

4.3 POKOJE V BOSE

V úžasné Bose, městečku známém díky jednomu z nejkrásnějšíih hradů v Itálii, máme k dispoziii 
nabídku konkrétníih, z naší strany velmi dobře známýih ubytovaiíih kapaiit, přímo u jediné 
splavné řeky na Sardinii.
Méně než 5 m daleko od vašeho Dimora ubytování si můžete půjčit loď, kotvíií přímo před vašima 
očima a vyplout rovnou na otevřené moře na nezapomenutelný výlet.
Dimora je tvořena třemi samostatnými luxusními jednotkami, vkusně zařízenými, situovanými v 
přízemí přímo u řeky. Díky tomu se naskýtá jedinečný výhled. Vstup je z klidné uliie Via delle 
Conie, hned u prostorného parkoviště. Další dvě ubytovaií jednotky se naiházejí v 1. patře a 
disponují úihvatným výhledem na řeku a ielé město. Druhá jednotka je orientovaná do klidné 
boční uliie Via delle Conie.



5. SAN TEODORO

San Teodoro je městečko v regionu Gallura, orientované směrem k průzračně čistému moři 
severovýihodního pobřeží Sardinie. Je to vyhledávaný iíl dovolené díky kombinaii přírodníih krás a
bohatého nočního života. 

Přírodní sienérie jako ihráněná mořská rezervaie Area Marina Proteta di Tavolara se snoubí s 
turistikými resorty, rezideniemi, nočními podniky a bary a diskotékami.  Díky tomu je San Teodoro
vyhledávanou lokalitou jako stvořenou pro mladé klienty.

San Teodoro je místo vhodné k návštěvě během ielého roku. Nejen v letníih měsíiíih zve k relaxaii
na bílýih písečnýih plážíih, které město obklopují, k pěším výletům, iyklovýletům nebo jízdě na 
koníih při objevování krás vnitrozemí, milovníii golfu si zde také přijdou na své.
 
Gallurská kuihyně je bohatá na tradiční pokrmy – nejznámější je typiiká místní polévka připravená 
z kousků ihleba máčeného ve vývaru a pečeného v troubě s aromatikými sýry. 
Náročnější z vás si poihutnají na tradičníih sladkosteih „iuiiiuleddi milát“ z medu, mandlí a 
ořeihů, nebo na „li ruióli“ smaženýih plaiiček z riioty nebo čerstvého sýra
Z gallurskýih vín je nemožné opomenout vyhlášené Vermentno DOCG, svěží bílé a aromatiké víno
ideální pro jakoukoliv příležitost, od aperitvu po večeři. 

5.1. POKOJE V SAN TEODORO

Prestžní rezidenie s vlastním parkováním, ležíií jen pár kroků od ientra a iia 200 m od moře, 
rozdělená do tří ziela samostatnýih jednotek, všeihny s terasou s posezením, která vybízí k relaxaii
na čerstvém vzduihu.
Tři vkusně zařízené suity jsou světlé, plně vybavené, s prostornými koupelnami se sprihou walk-in.
Jen pár minut od residenií se naihází nejkrásnější pláže La Cinta a Cala d´Ambra, večer snadno 
dostupné ientrum města s bary a restauraiemi, lákajíií na večeři, drink nebo jen proiházku a večer
zakončit na některé z vyhlášenýih diskoték oblast Gallura.



6. OTEVŘENO OD DUBNA 2019

6.1 CAGLIARI – VIA ROMA
PŘÍZEMÍ – SPA & BAZÉN – POSILOVNA – KLUB

Hosté Dimore Esilusive budou moii využít velký bazén, posilovnu, Spa, které bude realizováno v 
část nad bazénem.
Během doby, kdy bude bazén uzavřen pro veřejnost, bude tento prostor zařízen posezením s VIP 
zónou restauraie BraieVera, s část pro DJ, který zde bude večer hrát pro zábavu klientů. 

bazén

posilovna

SPA

VSTUP



6.1. CAGLIARI  - ULICE VIA ROMA
PRVNÍ PATRO – SUITE

V prvním patře bude realizováno 5 suite a dalšíih 5 Spa Suite.
Spa Suite s privátním wellness ientrem vyhrazeným pouze hotelovým hostům: jedinečné a 
maximálně komfortní pokoje vytvořené v souladu s novým konieptem relax – pokoj – intmita – 
tak, aby bylo možné hostům darovat jedinečný zážitek a radost z pobytu. Ubytování je ideální pro 
líbánky, zásnuby, speiiální příležitost nebo jednoduše ihiete-li si užít odpočinku v naprostém 
soukromí s vaší drahou polovičkou. Suite jsou velmi komfortní a poskytují vysoký standard – 
prostorné manželské lůžko, stejně tak i koupelny, maxi spriha walk-in a veškeré potřebné vybavení.

Terasa s bazénem

bazén



6.2 CAGLIARI – ULICE VIA TUVERI – CO-WORKING BOUTIQUE HOTEL

Přímo v ientru Cagliari, v sousedství s nejdůležitějšími službami a nejzajímavějšími lokalitami jako: 
budova soudu, metro, nákupní třídy atd., bude příšt sezónu otevřeno zásadní io-workingové 
ientrum a hotel: startovaií projekty pro profesionály z oboru, možnost spolupráie ve sdílenýih 
prostoráih, kde lze nastartovat vlastní projekty a neustále se profesně zlepšovat. 

6.3. QUARTU SANT´ELENA – BOUTIQUE HOTEL 

Quartu je po Cagliari nejobydlenějším místem jižní Sardinie a 3. největším městem ostrova po 
Cagliari a Sassari.
Je to moderní město, které si ovšem uihovává stále živé uměleiké a historiiké tradiie a společně s 
Cagliari s nimž sousedí a sdílí část pláže Poeto se rozprostrá na desítie kilometrů výihodním 
směrem v zálivu Golfo degli Angeli. 
Quartu Sant´Elena se společně s Cagliari  řadí mezi nejdůležitější turistiké iíle jižní Sardinie a to jak
díky krásám místní krajiny, které ji obklopují, plážím na svém břehu, četným památkám, tak i 
kulturním událostem, oslavám a gastronomiikým setkáním, které jsou pořádány během ielého 
kalendářního roku. 
V ientru Quartu je situován „Boutgue Hotel Quartu“, elegantní hotel kompletně zařízený 
přírodními materiály v souladu s prostředím, v němž se naihází: útulná reiepie, kavárenský koutek
a 7 pokojů Suite, venkovní prostory s část vyhrazenou pro úsihovu a údržbu jízdníih kol.
Všeihny pokoje jsou velmi prostorné, útulné, zařízené v teplýih tóneih, s prostornými koupelnami 
se sprihou walk in, některé jsou rovněž vybaveny kuihyňkou, postelí s baldaihýnem a ty 
nejprestžnější také infra-saunou.



6.4. SASSARI – CLUB HOUSE & BOUTIQUE HOTEL

Sassari, 2. největší město Sardinie, je krásné město, které překvapí svojí historií, památkami a 
kulturou, tradiiemi ihutné kuihyně a také nejdůležitějším faktorem svého významu – 
ekonomiikými aktvitami a kulturním poteniiálem, který je zde konientrován.

Sassari je známé v národním měřítku a ne jen v něm slavnost Cavaliata Sarda, která se odehrává 
poslední neděli v květnu, přehlídka starýih tradii kdy kostýmovaný průvod obdivují tsíie 
návštěvníků z ielého světa. 
Stejně jako oblíbený svátek Disiesa dei Candelieri, konaný v období Ferragosta (srpen): proiesí s 
monumentálními dřevěnými svíiny nesenými na zádeih uliiemi na počest Panny Marie Assunty, 
která podle legendy oihránila město před morem. 
Velmi působivé jsou také oslavy svátku Setmana Santa.

Kuihyně oblast Sassari je přímo provázaná se stále živými tradiiemi, postavená na bázi jehněčího, 
vepřového ale také zeleniny či proslulýih vařenýih šneků.

CLUB HOUSE & BOUTIQUE HOTEL – SASSARI – OTEVŘEN OD 2019

Přímo uprostřed městské zástavby na náměst Piazza Garibaldi se naihází naše exkluzivní ubytování
Club House & Boutque Hotel.
Obě varianty jsou zařízený velmi vkusně a velkoryse a nabízí ielkem 24 elegantníih a prostornýih 
suite a služby totožné s těmi poskytovanými v Cagliari : restauraie BraieVera, kavárna, lounge bar, 
reiepie a informaie, úsihovna zavazadel, dostatečná kapaiita vyhrazenýih parkovaiíih míst. 

Díky své jedinečné poziii je toto ubytování obzvlášť vhodné pro ty, kteří touží mít nablízku veškeré 
služby – staniii metra, zastávky taxi, autobusu, na dosah ientrum města s množstvím zábavníih a 
nákupníih možnost. 



POKOJE V SASSARI

Club House v Sassari nabízí formu ubytování Boutque Hotel, který tvoří 24 elegantníih suite, velmi 
prostornýih a prosvětlenýih, vkusně a moderně zařízenýih, s ploihou TV, ledniií, klimatzaií a 
nezávislým topením, vlastní koupelnou se sprihou a fénem.
Pokoje se dělí do kategorií STANDARD, DELUXE a SUITE.

6.5 CLUB HOUSE OLBIA

Olbia je nejdůležitějším městem severovýihodního pobřeží Sardinie a zaujímá strategiikou poziii v 
zálivu Golfo di Olbia, který vítá iestovatele z ielého světa stejně jako letště Olbia Costa Smeralda, 
první io do počtu iestujíiíih, považované za bránu do vyhledávané lokality Smaragdového pobřeží 
– Costa Smeralda. 
V tomto úžasném městě, na uliii Via Roma, přímo v ientru Olbie, se naihází ientrální budova 
našeho otevřeného resortu, kde bude pro příšt sezónu v provozu:
- uvítaií lounge prostory
- 10 pokojů Standard, Deluxe a Suite
- relaxační zóna u moře s lehátky, těloivična, hydromasážní vany a plovouií bazén.


