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CASTEDDU

JIŽNÍ BRÁNA SARDINIE

Ve Středozemním moři se nachází ostrov, kde vzduch je
provonění mořem, zemí a myrtou. Tento ostrov se nazývá
Sardinie. Na Jihu Sardinie, v kraji Cagliari, kde mořský vánek voní
jasmínem, kde se růžové peří plameňáků odráží v průzračné
křišťálové vodě a jasné nebe zrcadlí ve smaragdovém moři, zde
milovníci přírody, historie a tradice mohou vnímat sílu přírody
skrze všechny své smysly. Barvy, zvuky, vůně, chutě, které místní
přírodní bohatství nabízí, se snoubí s pohostinností místních
obyvatel a magickou atmosférou všudypřítomné historie.
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Hlavní město stejnojmenného kraje, Cagliari, je největším městem tohoto italského ostrova a rozkládá se na devíti vápencových
pahorcích na jižním pobřeží ostrova, v hlubokém zálivu Golfo di Cagliari.
V metropoli, ve které žije asi 160 tisíc obyvatel, se nachází rozlehlý
přístav, historické centrum s hlavní dominantou města, středověkým hradem Castello, a kouzelné podhradí se spletí romantických
uliček, provoněných čerstvým chlebem a typickými cukrovinkami. Cagliari není pouze hlavním městem kultury a architektury,
je i ohniskem zábavy a společenského života. Hlavní třída je plná
luxusních obchodů, barů a vyhlášených restaurací, které nabízí to
nejlepší z místních specialit.
Město založili Féničané v období mezi 7. a 8. stoletím před Kristem.
Od té doby je považováno za bránu Sardinie, ze které se stalo mocenské centrum. Na ostrově se postupem času vystřídaly punské
kmeny, Římané, Vandalové, Byzantinci, Pisané, Aragonci a Piemonťané. V 8. století Pisané opevnili sedlo Castello a podporovali přístavbu Stampace, Marina a Villanova, které daly městu tvar, jenž se
zachoval až do začátku minulého století. Sardinský název města zní
Casteddu, což ukazuje, jak bylo město v tehdejší době ztotožněno
s jeho čtvrtí Castello, jež se poté stala symbolem Cagliari. Dnes se
v této historické čtvrti nachází mnoho kostelů, šlechtických paláců
a archeologických památek.
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V Cagliari stojí za návštěvu hlavní sardinské muzeum Museo Nazionale Archeologico situované na severním okraji historického centra. Muzeum je obklopeno pisanským opevněním z 13. století. Jako
součást hradeb města byly ve 14. století vystavěny dvě pisanské
věže, Torre dell’Elefante a Torre San Pancrazio, které měly město
ochránit před nájezdy Aragonců. Muzeum opatruje cenné exponáty, jako například sérii bronzových sošek a jiných tajemných symbolů pohanských náboženství pocházejících z prehistorické kultury
nuraghů. Ve stejném muzejním komplexu je i Pinacoteca zaměřená
na sardinské malířství z různých období.
V historickém centru se naskýtá krásný výhled z terasy Bastione
San Remy, odkud je možno vidět ce lé město i katedrálu Santa Maria, jejíž hlavní portál je ozdoben reliéfy z 12. století. Zajímavá je
i nádherně zdobená krypta vytesaná do skály či římský amfiteátr.
Ve čtvrti Stampace stojí barokní kostel San Michele a ve čtvrti Villanova goticko-katalánský kostel San Giacomo. K dalším významným svatostánkům města patří kostely Sant´Agostino, San Saturno a Nostra Signora di Bonara. San Saturno pochází z 5. století a je
jedním z nejvýznamnějších raně křesťanských kostelů na Sardinii.

Každoročně, na 1. května, slaví Cagliari svátek Sant’Efisio, který
je díky okázalému průvodu statisíců obyvatel v tradičních krojích nejproslulejším a nejnavštěvovanějším svátkem na celém
ostrově. Sugestivní průvody během křesťanských svátků, učarující barevnost tradičních krojů a zvuky hudby vycházející z tradičních nástrojů jasně dokazují vášeň pro dodržování místních
tradic.

Bohatá fauna a flóra celého jižního pobřeží Sardinie, nekonečné
panenské pláže zvlněné dunami hebkého písku, krása a rozmanitost středozemní vegetace, členitost skalnatých břehů uzavírajících
moře do smaragdového zálivu a okolní hory, vše symboly věčné
síly přírody, jediného svědka historie dávných civilizací, věčného
posluchače zvuků divokých zvířat a klidného pozorovatele rituálů
starých náboženských kultů.

Dalšími malebnými, kulturními a turistickými centry pobřeží jsou
města Pula, na západ od města Cagliari, a Villasimius, jedno z hlavních turistických cílů jihovýchodní části pobřeží.

Nezapomenutelné obrazy staletých olivových hájů, malebných
vesnic s barevnými malbami na domech znázorňujících místní tradice a nádherné scenérie hrající všemi odstíny modrozelené hladiny moře a bílorůžové barvy písku, podtrhují nepopsatelný zážitek
z tohoto exotického koutu světa.
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PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA *****

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 55 km
Poloha
Hotel uprostřed okouzlující chráněné oblasti
Capo Carbonara se nachází v blízkosti sladkovodní laguny s růžovými plameňáky, mezi
úchvatnou pláží Porto Giunco a 2 km vzdáleným městečkem Villasimius, kam je pro
hotelové hosty několikrát denně zajištěna
kyvadlová doprava zdarma.
Vybavení
Hostům je k dispozici hala s recepcí a barem,
3 restaurace a další 3 bary vč. plážového, cukrárna, sladkovodní bazén (800 m²) a brouzdaliště, terasa na slunění s lehátky a slunečníky,
noční klub, VIP klub (někdy s živou hudbou),
butiky a obchod se suvenýry, divadlo, altánky v zahradě u bazénu za poplatek, kongresové centrum, kadeřnictví.
Wi-Fi ve společných prostorách a na pokojích zdarma, v hale jsou za poplatek 3 počítače s pevným připojením.
Ubytování
Hotel disponuje celkem 275 pokoji ve 3 patrech (z toho je 14 bezbariérových), všechny mají balkon nebo terasu s posezením
a jsou vybaveny klimatizací s individuální
regulací, TV/Sat a rádiem, minibarem, trezorem a telefonem, samozřejmostí jsou
župany a Wi-Fi.
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Classic s výhledem na lagunu nebo do zahrady: (20 – 25 m²): pokoj s manželskou postelí a příslušenstvím se sprchou, max. obsazenost 2 os. + infant.
Superior s výhledem na lagunu nebo do zahrady: (30 – 35 m²): vybavené stejně jako
pokoj Classic, ale prostornější, koupelna se
sprchou i vanou, max. obsazenost 3 os. + infant. Na vyžádání možnost i 2 + 2 (může být
na úkor prostoru).
Na vyžádání možnost 58 propojených pokojů typu Deluxe (30 – 45 m²) s výhledem na lagunu nebo do zahrady (max. 3 os.), Executive
(max. 3 osoby) a 4 luxusní Suite (až 70 m² pro
2–4 os.) – Fiorentina, Marina 1, Marina 2,
Baldacchino.
Stravování
Hotel je vyhlášený pro svou vynikající kuchyni. Ubytování je s polopenzí v restauraci La
Veranda – snídaně i večeře probíhají formou
bohatého bufetu.
LA VERANDA: panoramatická restaurace
u bazénu nabízí mezinárodní kuchyni formou bufetu. Večeře jsou zaměřeny každý
večer na jiné téma.
MEDITERRANEO: lehké obědy formou à la carte a pozdní večeře (za příplatek, 22 – 01 h).
I GINEPRI: restaurace à la carte v těsné blízkosti moře nabízí lehké obědy a výborné večeře
zaměřené na regionální a národní kuchyni.

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
Only 2 You: soukromé romantické večeře při
svíčkách v restauraci I Ginepri (na vyžádání
a za příplatek).
Dále Happy Hours, aperitivy, koktejly, gala
večeře aj., večery s živou hudbou a DJ v baru
Fusion, Chill-out-space v hl. sezóně (tematické večery, degustace, vinný koutek) – vše
za poplatek.
Vinotéka s bohatým výběrem místních, národních a zahraničních vín.
Pro děti
Baby sitting a dětské kluby za poplatek:
Baboo Club pro děti od 4 do 11 let;
Teen Club pro děti od 12 – 17 let.
Sport a animace
4 tenisové kurty, víceúčelové hřiště (fotbálek a volejbal), plážový volejbal, jogging,
strečink, gymnastika na pláži, aqua aerobik,
step aerobik, zumba, kickbox, power joga,
pilates, fitness (osobní trenér za poplatek),
pétanque, lukostřelba, stolní tenis.
Za poplatek: půjčení kol, na pláži vodní sporty: půjčovna šlapadel, kánoí a gumových
člunů, vodní lyže, windsurfing, potápěčské
centrum. 700 m od hotelu je jízdárna a také
18jamkové hřiště Tanka Golf Club (pro hotelové hosty za výhodnější ceny).
Na vyžádání a za poplatek: osobní trenér
na spinning, tenis a lekce plavání, turnaje
v tenisu.

Animace: večerní představení, tematické večery, živá hudba, sardinský folklór.
Wellness & beauty
Wellness: vnitřní vyhřívaný bazének o ploše
60 m² s mořskou vodou a různými tryskami,
relaxační místnost, aromatické sprchy, sauna, hammam – turecké lázně.
Hydroterapie: vichy shower, tryskové a podvodní sprchy, vířivé koupele ad.
Algoterapie: zábaly z mořských řas.
Masáže: uvolňující, antistresové, shiatsu, lávovými kameny, esenciální masáže aj.
Kosmetické a estetické procedury.
(Vstup a veškeré služby za poplatek.)
Další služby
Za poplatek pronájem jacht a plachetnic,
vrtulníku, aut, široká nabídka výletů (např.
jeepem, na čtyřkolce, na koni, vinné sklípky,
závody plachetnic…)
Pláž
Hotelová pláž je od hotelu oddělena pouze
lagunou (elektrický vláček zdarma, interval
v sezóně mezi 9. a 18. hodinou cca 7 – 10 min,
provoz pak pokračuje s delšími intervaly až
do 23h). Lehátka, plážové osušky a slunečníky zdarma (první 2 ř. za popl. – červenec
a srpen).
U pláže je hotelová restaurace večer s živou
hudbou.

7

FORTE VILLAGE RESORT
Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 – 400 m
Vzdálenost od letiště: 50 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

HOTEL BOUGANVILLE ****
Tento luxusní resort, rozkládající se na 25 hektarech
dokonale udržovaných zahrad, se skládá ze 7 hotelů
kategorie 4–5* a 2 budov s pokoji typu suite. V samotném srdci překrásné středomořské zahrady se
rozprostírá jedna z částí komplexu Forte Village a to
BOUGANVILLE. Část zaměřena především na rodiny
s dětmi, kde zajisté rodiče i děti ocení možnost oddělených pokojů a pro nejmenší je zde vybudován
bazén s veškerým vybavením.
Klientům je k dispozici několik restaurací včetně
4 restaurací s možností á la carte, obchodní centrum
s butiky s luxusním zbožím, konferenční centrum,
salon krásy, relaxační centrum wellness s nabídkou
thalassoterapie, mini klub pro děti do 11 let věku,
lékař. V komplexu se nachází 10 bazénů a vodní park
pro děti.
Všechny bungalovy BOUGANVILLE prošly v roce
2015 rekonstrukcí, jsou vybaveny koupelnou se sprchou a fénem, klimatizací, telefonem s přímou volbou, TV / SAT, minibarem a trezorem. Všechny s venkovní terasou.
Polopenze: snídaně podávány na terase Oasis, večeře v restauraci La Pineta nebo Forte Grill.
Sportovní nabídka je velmi bohatá: 12 tenisových
kurtů, hřiště na fotbal, basketbal, volejbal, aerobik.
Za poplatek vodní sporty na pláži.
Písečná pláž s bílým pískem přímo u komplexu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

HOTEL LE PALME ****
Nedaleko pláže a živého náměstí Piazza Maria Luigia se nachází Le Palme – jedna z částí Resortu Forte
Village. LE PALME je vybudováno z bungalovů, které
jsou velice vhodné právě pro rodiny s dětmi.
Oáza klidu v samotném srdci resortu, která nabízí
ubytování v prostorných pokojích. Mnoho bungalovů má krásné zahrádky a terasy. Děti si zde mohou
hrát v klidu a bez obav, že by mohli rušit někoho
v okolí. V blízkosti této hotelové části se nachází bazén Oasis, dětský koutek a restaurace vyhrazená pro
nejmenší hosty.
Bungalovy LE PALME jsou vybaveny koupelnou se
sprchou, fénem, klimatizací, telefonem, TV / SAT, minibarem a trezorem.
Polopenze: snídaně jsou podávány na terase restaurace Oasis nebo v restauraci Bellavista u promenády.
Večeře jsou pro hosty Le Palme podávány bez rezervace a příplatku v restauraci La Pineta, Bellavista
a Tower Grill. Ostatní restaurace á la carte vyžadují
rezervaci a jsou s příplatkem.
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Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

FORTE VILLAGE RESORT 4 – 5 *

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 – 400 m
Vzdálenost od letiště: 50 km
Poloha
Jeden z nejluxusnějších resortů na Sardinii s širokou nabídkou služeb a zábavy,
který uspokojí i nejnáročnější klienty se
nachází na jižním pobřeží Sardinie, 8 km
od městečka Pula. Tento luxusní resort se
rozkládá na 25 hektarech dokonale udržovaných zahrad.
Vybavení
Hostům je k dispozici hlavní recepce,
směnárna, několik restaurací, obchodní centrum s butiky a luxusním zbožím,
konferenční centrum, salon krásy, relaxační centrum wellness s nabídkou thalassoterapie a nepřeberným množstvím
relaxačních a masážních programů.
V komplexu se nachází vodní park pro
děti a mini club pro děti do 11 let věku.
Ubytování
Resort Forte Village zahrnuje hotely
4 – 5*: Cala del Forte, Le Dune, Villa del
Parco, Royal Pineta, Castello, Il Borgo,
Hotel Le Palme, Bouganville
Suity: Suite Castello, Suite Le Dune, Suite
Cala del Forte, Suite Beachcomber, Suite
Boat House
Vily: Villa Forte a Villa Lidia

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
ryby. Polopenze: snídaně formou bufetu se podává u bazénu. Večeře jsou pro
hosty podávány bez rezervace a příplatku ve vybraných restauracích, ostatní
restaurace a la carte vyžadují rezervaci
a jsou s příplatkem.
Sportovní nabídka
Velmi bohatá, např. 12 tenisových kurtů (různých povrchů), hřiště na fotbal,
basketbal, volejbal, aerobic. Za poplatek vodní sporty na pláži – windsurfing,
vodní lyže, potápění, plachtění, půjčovna kol, fitness, bowling, jízda na koních
s trenéry, lekce potápění, trampolíny, 9-ti
jamkový putting green, 27 jamkové golfové hřiště Is Molas je vzdáleno 13 km.
Resort Forte Village nabízí zápis do profesionálních sportovních škol pro dospělé i děti: GOLF ACADEMY, CHELSEA
FOOTBALL ACADEMY, TENNIS ACADEMY,
SWIMMING ACADEMY, BIKE ACADEMY,
RUGBY ACADEMY, CRICKET ACADEMY.
Pláž
Písečná pláž s bílým pískem přímo
u komplexu, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Stravování
Forte Village provozuje 21 různých restaurací, které podávají mezinárodní
kuchyni, sardinské speciality a čerstvé
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CHIA LAGUNA RESORT – HOTEL VILLAGE ****

Lokalita: Chia
Vzdálenost od moře: 700 m
Vzdálenost od letiště: 55 km
Poloha
Hotel Village, součást luxusního řetězce
hotelů Chia Laguna Resort, nabízí klidnou a komfortní dovolenou v přímém
kontaktu s přírodou. Nachází se v rozlehlé zahradě plné středomořské vegetace,
poblíž laguny, podle které je pojmenován celý resort. Hotel byl v roce 2012
kompletně zrekonstruován a přizpůsoben pro rodiny s dětmi.
Vybavení
Hotel disponuje bazénem, fitness a wel
lness centrem, lékařskou službou, Wi-Fi
připojením, půjčovnou aut a skútrů, parkovištěm.
Ubytování
Hotel Village nabízí 240 nově zrekonstruovaných, prostorných pokojů zařízených
v moderním středomořském stylu, které byly speciálně navrhnuty pro rodiny
s dětmi. Všechny pokoje jsou umístěné
v menších domcích „cottage“. Pokoje
jsou vybavené vlastní koupelnou se sprchou nebo/i vanou a fénem, klimatizací
s vlastní regulací, minibarem, Wi-Fi připojením, telefonem, TV / SAT, trezorem.
Classic Cottage: dvoulůžkové pokoje,
výhled do resortu, ve vyšších patrech
(nejsou v přízemí), některé mají balkon.
Garden Cottage: dvoulůžkové pokoje
s možností dětské postýlky nebo přistýl-

10

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
ky, předzahrádka se stolem a židlemi.
Superior: prostorné dvoulůžkové pokoje
s možností dětské postýlky nebo přistýlky, předzahrádka se stolem a židlemi.
Family: dvoupatrové pokoje, mají vnitřní schodiště, které vede do vyvýšeného
patra – zóny pro děti, pokoje vhodné až
pro 4 osoby, některé mají 2 koupelny.
Connectig: alternativa pokojů Family,
jedná se o propojené pokoje se dvěma
koupelnami, vhodné pro 4 osoby.
Stravování
V restauraci „Bouganville“ se podávají
snídaně, večeře i à la carte. V hotelu se
nachází také restaurace pro děti „Bimbi
Restaurant“.
Sportovní nabídka
Hotel je vybaven fitness centrem. Hosté
mohou využít zdarma společných lekcí
různých sportů: golf, tenis, fotbal.
Pláž
Ve vzdálenosti 700 m od komplexu se
nachází bílé písečné duny, křišťálově čistá voda, široká písečná pláž. Na pláž jezdí
od hotelu zdarma vláček po celý den. Lehátka a slunečníky – 1. a 2. řada za poplatek ostatní řady jsou k dispozici zdarma.

CHIA LAGUNA RESORT – HOTEL LAGUNA *****

Lokalita: Chia
Vzdálenost od moře: 700 m
Vzdálenost od letiště: 55 km
Poloha
Hotel Laguna, nejluxusnější část komplexu Chia Laguna Resort, se nachází
v jednom z nejkouzelnějších míst jihozápadní Sardinie, v rozlehlé zahradě plné
středomořské vegetace, poblíž laguny,
podle které je pojmenován celý resort.
Vybavení
Hotel nabízí služby recepce, 7 barů,
9 restaurací, kongresové centrum, fitness a wellness centrum, turecké lázně
a emocionální sprchy, bazén a dětský
bazén s asistencí.
Ubytování
Hotel nabízí 82 elegantních pokojů s balkónem, terasou nebo privátní zahrádkou,
koupelnou s vanou nebo sprchovým
koutem a fénem, klimatizací s vlastní
regulací, minibarem, Wi-Fi připojením,
telefonem, TV / SAT, trezorem. Superior:
pokoje mají terasu nebo balkon, některé částečný výhled na moře nebo resort.
Max. obsazenost 2 osoby + postýlka pro
dítě do 3 let. Deluxe: prostornější s krásným výhledem na moře nebo lagunu
s terasou nebo zahrádkou. Max. obsazenost 3 osoby nebo 2 + 1 dítě. Junior Suite
a Suite: jsou vybudovány ve stylu open
space a nacházejí se v horních patrech.
Pokoje disponují terasou a výhledem
na moře. Možné pouze na vyžádání.
Max. obsazenost 3 osoby nebo 2 + 1 dítě.
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Garden Suite a Garden Junior Suite: jsou
nejkrásnější, prostorné, světlé stylově
a moderně zařízené pokoje s výhledem
na moře a lagunu, vybaveny soukromou
zahradou. Možné pouze na vyžádání.
Max. obsazenost 3 osoby.
Stravování
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře formou à la carte. Resort disponuje
několika restauracemi.
Sportovní nabídka
Sportovní aktivity zdarma: skupinové lekce tenisu, fotbal, fitness, skupinový běh,
animační programy, sportovní turnaje,
aerobic, večerní show. Za poplatek: tenisové kurty, Is Molas Golf Club, vodní sporty,
kurzy a individuální výuka různých sportů,
lodní výlety, výlety s jeepy a na čtyřkolkách
s průvodcem, projížďky na koních, pronájem horských kol a skútrů.
Pláž
Ve vzdálenosti 700 m od komplexu se
nachází bílé písečné duny, křišťálově čistá voda, široká písečná pláž. Na pláž jezdí
od hotelu zdarma vláček po celý den. Lehátka a slunečníky – 1. a 2. řada za poplatek ostatní řady jsou k dispozici zdarma.
Plážové osušky jsou klientům k dispozici
zdarma.
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VILLAS RESORT ****

Lokalita: Castiadas
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 66 km
Poloha
Luxusní hotel Villas Resort se nachází na jihovýchodním pobřeží Sardinie v blízkosti zářivé pláže Castiadas,
pouhých 1,5 km od letoviska Costa Rei
a 15 km od městečka Villasimius.
Vybavení
Recepce, 2 restaurace, americký bar, pianobar, kongresový sál, wellness centrum,
turecké lázně, hydromasážní a venkovní
bazén s opalovací plochou, doplňkové
služby, mini klub pro děti, parkoviště.
Ubytování
Hotel disponuje 5 typy pokojů. Všechny
pokoje jsou vybaveny teráskou nebo
balkónem s posezením, TV / SAT, telefonem, klimatizací s individuální regulací,
minibarem, trezorem, Wi-Fi, osuškami
na pláž. Classic: 2-lůžkové pokoje (některé s možností 3. a 4. lůžka). Rezervace míst na pláži. Superior: stejné jako
pokoje classic s doplňkovými službami.
Rezervace míst na pláži. Deluxe: v hlavní
budově v 1. patře. Prestiž balíček zahrnuje večerní rozestlání, župan a kosmetický
balíček, rezervace míst na pláži, 1x vstup
pro 2 osoby do wellness centra. Suite: v zahradě nebo v 1. patře. Skládá se
z ložnice, obývacího pokoje s rozkládací
pohovkou, vybavení jako superior, navíc
terasa s jacuzzi, 1x vstupu do wellness
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pro 2 osoby. Suite Royal: o rozloze cca
50 m2. Skládá se z ložnice, dvoulůžkového a jednolůžkového pokoje, obývacího
pokoje, některé 2 koupelnami. Některé
v 1. patře s balkónem, jiné s terasou a jacuzzi, další vybavení jako Suite včetně
prestiž balíčku. Rezervace na pláži. Vstup
do restaurace I Ginepri bez příplatku, 1x
vstup pro 2 osoby do wellness centra.
Stravování
Plná penze v hlavní hotelové restauraci Villas. Snídaně formou bufetu, lehké
obědy a la carte nebo bufetem a večeře
formou bufetu s bohatým výběrem studených předkrmů, salátů, ovoce, teplých
předkrmů, těstovin, hlavních chodů,
sladkostí a zmrzliny.
Sportovní nabídka
Fotbalové hřiště, tenisový kurt, petang,
mini fitness, hřiště na beachvolejbal, aerobik, sportovní turnaje, mini golf, projížďky na koni, půjčovna motokol, horských kol, pronájem katamaránů, lodní
výlety, plachtění, windsurfing, vodní lyžování, potápěčské centrum.
Pláž
Široká bílá pláž, na kterou je zajištěna kyvadlová doprava od hotelu. Mořské dno
je mělké, přístup do vody je vhodný pro
děti. K dispozici je též plážový bar.

VILY VILAS RESORT ****

Lokalita: Castiadas
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 66 km
Poloha
Luxusní vily hotelu Villas Resort se nachází na jihovýchodním pobřeží Sardinie
v blízkosti zářivé pláže Castiadas.
Vybavení
Vily jsou dvoupatrové o rozloze od 220 m2
do 330 m2. Skládají se ze 3 – 4 ložnic, 3 – 5
koupelen, obývacího pokoje, kuchyně,
barbecue, kryté verandy a prostorného
salónu. Vily jsou obklopeny oplocenou,
udržovanou zahradou se středomořskou
zelení. Všechny vily jsou vybaveny vlastním bazénem, klimatizací, TV / SAT, Wi-Fi.
Zajištěn je denní úklid, plážové osušky,
slunečník a lehátka na pláži, uvítací balíček v kuchyni a koupelně, wellness balíček Spa Villas Resortu.
Klienti vil mohou využít služeb hotelu
Villas Resort.
Ubytování
K dispozici jsou 3 typy vil:
Vila 6: se 3 ložnicemi – maximálně 6
osob se skládá ze 3 ložnic, 3 koupelen,
plně vybavené kuchyně, salónku a jídelny, terasy, zahrady, soukromého bazénu
cca 50 m2, grilu. Vila 8: se 4 ložnicemi –
maximálně pro 8 osob, se skládá ze 4 ložnic, 5 koupelen, plně vybavené kuchyně,
salónku a jídelny, terasy, zahrady, soukromého bazénu cca 50 m2, grilu. Vila 12:
se 6 ložnicemi – ideální pro početnější
rodiny – maximálně pro 12 osob se sklá-
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dá z 6 ložnic, 6 koupelen, plně vybavené
kuchyně, salónku a jídelny, terasy, zahrady, soukromého bazénu cca 50 m2, grilu.
Stravování
Vlastní s možností využít služeb restaurací sousedícího hotelu Villas Resort.
Otevření restaurací a barů v některých
obdobích dle hotelu.
Sportovní nabídka
Fotbalové hřiště, tenisový kurt, petang,
mini fitness, mini golf, hřiště na beachvolejbal, aerobik, sportovní turnaje,
půjčovna motokol, horských kol a golfových vozíků, pronájem katamaránů, lodní výlety, plachtění, windsurfing, vodní
lyžování, potápění.
Pláž
Široká bílá pláž, na kterou je zajištěna
kyvadlová doprava od hotelu, je vybavena lehátky a slunečníky a je vzdálena
přibližně 500 m od vil v krásné zátoce
s křišťálově čistou vodou. Mořské dno
je mělké, přístup do vody je vhodný pro
děti. K dispozici je též plážový bar.

13

IS MORUS RELAIS ****

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 46 km
Poloha
Romantický hotelový areál rozkládající
se na 70 000 m², vhodný pro klidnou dovolenou, leží přímo u menší bílé písečné
pláže, obklopený pečlivě udržovanou
zahradou se vzrostlými stromy, v klidné
oblasti 8 km od městečka Pula.

lůžkové pokoje s možností 3. lůžka i dětské
postýlky, orientovány směrem k moři, balkon. Deluxe s výhledem do zahrady: na vyžádání, mají možnost 4 lůžka. Junior suite
cottage: ložnice s manželskou postelí
opticky oddělena od obývacího pokoje
s možností 3. lůžka a dětské postýlky.

Vybavení
Luxusní komplex se skládá z centrální
budovy a přízemních vilek, ponořených
v rozlehlé zahradě. V areálu je velký bazén se sladkou vodou vybavený lehátky
a slunečníky, restaurace s venkovním posezením přímo u pláže, další restaurace
v budově slouží k podávání snídaní a večeří, piano bar, kadeřnický salón, centrum krásy, mini klub, parkoviště. Wi-Fi
k dispozici na pokojích v hlavní budově.

Stravování
Snídaně formou bufetu, večeře formou
výběru z menu.

Ubytování
Hotel nabízí 55 pokojů Standard a Deluxe,
které jsou pouze v hlavní budově a pokoje
Junior suite cottage nacházející se ve vilkách rozmístěných v zahradě (na vyžádání celé vily až pro 7 osob). Všechny jsou
vybaveny klimatizací, telefonem, TV / SAT,
minibarem, fénem, některé trezorem.
Standard: dvoulůžkový pokoj s výhledem do parku a možností dětské postýlky
na vyžádání, bez balkonu. Standard směrem k moři: dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře a balkonem. Deluxe: dvou-
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Sportovní nabídka
Minigolf, petang a půjčovna kol za poplatek, tenisové kurty, potápění a vodní sporty,
jízda na koních, vyhlášené golfové hřiště Is
Molas a Chia Golf club cca 10 minut autem.
Wellness & beauty
Přímo na pláži disponuje hotel nově otevřeným a jedinečným SPA centrem s nádherným výhledem na moře. Jsou zde k dispozici venkovní hydromasážní vany, turecké
lázně, masáže (za poplatek). Součástí SPA
centra je mini fitness na kryté terase.
Vstup do SPA: € 5/h (uvedená cena je pouze orientační), otevřeno 10–13 h a 15–18 h.
Pláž
Soukromá, písečná pláž přímo před hotelem je vybavená lehátky a slunečníky
zdarma. Plážové osušky pro klienty hotelu zdarma (je vyžadována kauce).

VILY IS MORUS RELAIS ****

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 20 – 100 m
Vzdálenost od letiště: 50 km
Poloha
Luxusní vily nacházející se v rozlehlém,
pečlivě udržovaném parku hotelu Is Morus Relais, leží přímo u několika menších,
romantických pláží s bílým pískem, roubených skalisky. V blízkosti cca 10 km se
nachází malé městečko Pula, hlavní město
Cagliari je vzdálené cca 49 km. Všech 8 vil
nabízí soukromí a kompletní služby hotelu. Každá z vil je vybavena vlastní terasou
a zahrádkou. Žádná z vil není vybavena
kuchyní. Liší se počtem pokojů a koupelen.
Vila Alfa **** se soukromým bazénem
Vila Gamma ****
Vila Giove ****
Vila Marte ****
Vila Mercurio ****
Vila Omega ****
Vila Plutone ****
Vila Saturno ****
Vila Titano ****
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Sportovní nabídka
Minigolf, petang a půjčovna kol za poplatek, tenisové kurty, potápění a vodní
sporty, jízda na koních, vyhlášené golfové hřiště Is Molas a Chia Golf club cca 10
minut autem.
Pláž
Soukromá, písečná pláž je vybavená
lehátky a slunečníky zdarma. Plážové
osušky pro klienty zdarma. V okolí se nachází další krásné pláže např. Nora, Santa
Margherita di Pula, Chia, Tuerredda nebo
Capo Malfatano.

Stravování
Polopenze: snídaně formou bufetu a večeře výběrem z menu. Restaurace se
nachází v hotelu Is Morus Relais. Večeře
jsou servírovány v restauraci "La Veranda", která je rezervována přímo pro klienty vil a pokojů Prestige a Prestige Superior z hotelové části.
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HOTEL CLUB COLOSTRAI ****

Lokalita: Colostrai – Muravera
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 78 km
Poloha
Hotel Club Colostrai se nachází v jihovýchodní části Sardinie, 12 km severně
od Costa Rei, obklopen středomořskou
zelení, v blízkosti krásné dlouhé pláže
s jemným pískem žulové barvy.
Vybavení
Recepce, TV, Wi-Fi, restaurace, bar, bazén,
obchod s místními produkty a suvenýry,
půjčovna aut, motorek a kol, parkoviště.
Ubytování
Hotelový komplex disponuje celkem
148 pokoji rozdělenými do typologie
Classic a Classic s výhledem na moře
(bez možnosti přistýlky). Většina pokojů
je rozmístěna v krásných malých domcích ve vzrostlé zahradě a jsou vybavené
fénem, klimatizací, TV, mini ledničkou,
telefonem, trezorem. Maximální obsazenost (3 dospělé osoby + 1 dítě do 18
let). Hotel disponuje 4 pokoji pro osoby
s tělesným postižením.
Stravování
Stravování formou ALL INCLUSIVE zahrnuje: plnou penzi formou bufetu včetně
nápojů (místní rozlévané pivo, víno, voda
– pouze k obědu 12:30–14 h a k večeři
19:30–21 h), nealko nápoje čepované
z post mixu během celého dne. All inclusive začíná v 11:00 h a končí ve 23:00 h.
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Snídaně jsou bufetové od 7:30 do 9:30 h
a poté do 11 h snídaně ve formě káva,
croissant atd. na baru, lehké snacky
na baru od 11:30 do 12:30 h a od 16:30
do 17:30 h (většinou různé chipsy, kousky pizzy, párečky atp.).
V restauraci je část pro přípravu jídel pro
miminka. Hard All inclusive za příplatek.
– Plážový bar je otevřen ve stanovených časech: 10:00 do 12:30 a od 15:00
do 18:30 není součástí hard all inclusive.
Pro děti
Oddělená část sladkovodního bazénu
(brouzdaliště), dětský koutek, miniklub a juniorklub, celodenní animační programy.
Sport a animace
Bazén se sladkou vodou vybavený lehátky, slunečníky a s vyhrazenou částí
pro děti, 2 kurty na bocce, 1 tenisový
kurt s umělou trávou, 1 tenisový kurt
s osvětlením (za příplatek), plážový tenis,
beach volejbal, ping pong, stolní tenis. V
blízkosti hotelu se nachází potápěčské
centrum (kurzy pro děti i dospělé), jízda
na koni, možnost lodních výletů – vše za
poplatek.
Pláž
Dlouhá široká pláž s jemným, světlým
pískem a plážovým servisem od 2.řady
zdarma.

HOTEL SANTA LUCIA CAPOTERRA ****

Lokalita: Capoterra
Vzdálenost od moře: 300 m
Vzdálenost od letiště: 20 km
Poloha
Hotel leží v sousedství přírodního parku Santa Gilla, asi 3 km od centra malebného městečka Capoterra na jihu
Sardinie. V blízkosti je nákupní středisko se službami, restaurace, kavárny
a bary.
Vybavení
Hotel disponuje recepcí, snack barem,
restaurací, salonkem, zahradní terasou,
venkovním bazénem s hydromasáží, fitness centrem, prádelnou, nehlídaným
parkovištěm a konferenčním centrem
s 90 místy. Wi-Fi v celém areálu hotelu
zdarma, internet point v hale.
Ubytování
V hotelu je celkem 71 pokojů vybavených koupelnou (sprcha nebo vana),
balkonem nebo terasou, příp. s přímým
vstupem do zahrady, klimatizací, TV
s plochou obrazovkou, trezorem, minibarem, telefonem a internetem LAN.
Na vyžádání dětská postýlka.
Standard: (24 m²) pokoje v 1. patře s balkonem či v přízemí s terasou. Max. obsazenost 3 osoby. 6 pokojů Standard je
plně bezbariérových.
Family: dva dveřmi propojené pokoje
Standard pro rodiny s dětmi. Max. obsazenost 2 dospělí + 2 děti do 14 let +
infant.
Family room Junior: Max. obsazenost 2
dospělí + 2 děti 14 – 18 let + infant.
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Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek
možnost polopenze (večeře výběrem ze
dvou menu, přílohy bufetem).
IL FENICOTTERO – restaurace à la carte
nabízí středomořskou kuchyni (pouze
večeře).
Snack bar nabízí přes poledne lehká jídla.
Pro děti
Bazén vhodný i pro děti, dětské hřiště, koutek v blízkosti restaurace – místnost s přebalovacím pultem, dětskými sedačkami,
ohřívačem lahviček, mikrovlnnou troubou
a dětským nádobím. Možnost zapůjčení
vaničky. Baby sitting za poplatek.
Sport a animace
Fitness, bazén, půjčovna kol a skútrů, široká nabídka sportovních aktivit na pláži – windsurfing, kitesurfing. Informace
k potápění na recepci. 27jamkové golfové hřiště Is Molas se nachází 18 km
od hotelu.
Pláž
Pláž s jemným pískem a pozvolným
vstupem do vody je vzdálena asi 300 m
přes místní komunikace. K dispozici jsou
sprchy, převlékárna, lehátka a slunečníky (v období 15.6. – 31.8.), osušky na vyžádání v hotelu. Dále se zde nachází bar,
půjčovna šlapadel, odpoledne bývá větrno - windsurfing a kitesurfing, plážový
volejbal, minigolf – vše za poplatek.
17

SANT ELMO BEACH HOTEL ****

Lokalita: Sant Elmo – Castiadas
Vzdálenost od moře: 400 m
Vzdálenost od letiště: 65 km
Poloha
Resort v typickém středomořském stylu se nachází na jihovýchodě Sardinie,
v blízkosti oblíbeného letoviska Costa
Rei (4 km) a městečka Villasimius (14 km).
Vybavení
Hotel v rozlehlé zahradě nabízí maximálně profesionální služby. Je zde nonstop
recepce, restaurace, bar u bazénu i bar
u moře, animační zóna s dětským hřištěm a bohaté sportovní zázemí, butik
a nehlídané venkovní parkoviště. Wi-Fi
v hale zdarma.
Ubytování
Moderní klubový hotel disponuje 175
stylově zařízenými pokoji s klimatizací,
TV/Sat, minibarem, trezorem a telefonem. Koupelny se sprchou. Pokoje mají
předzahrádku či terásku s posezením.
Standard (16 m²): převážně v přízemí;
vybavené manželskou postelí, některé
s možností přistýlky. Max. 2 dosp. + dítě
do 12 let + INF nebo 3 dospělí.
Family (32 m²): vybavené stejně jako
Standard, mají navíc vestavěné otevřené
patro s dalšími 2 lůžky. Max. 2 dosp. + 2
děti do 16 let.
Stravování
Plná penze s nápoji. Snídaně, oběd i večeře formou bufetu – k hl. jídlům voda
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a místní víno v karafě. Ve vybraných termínech na zač. a na konci sezóny stravování formou all inclusive – s nápoji
v baru DEL PARCO během dne (grappa,
mirto, limoncello, točené pivo, nealko,
voda, čaj, káva a kapučíno) a s vodovou
zmrzlinou pro děti.
Pro děti
Dětské hřiště s altánem, mini klub pro
děti 4 – 12 let.
Sport a animace
Animační programy: piano bar 3x týdně, večerní program, kolektivní výuka
a turnaje – fotbal, bocce, ping pong, volejbal a košíková. Za poplatek k dispozici malé fitness, 2 tenisové kurty, hřiště
na mini fotbal, hřiště na košíkovou/volejbal; pronájem gumových člunů, lodí,
windsurfing, kánoe, šlapadla, vodní
lyže, vodní banán; lodní výlety, potápění. V blízkosti jízdárna, minigolf.
Pláž
Písečná pláž s pozvolným vstupem se
nachází cca 450 m od hotelu. K dispozici sprchy, toaleta, bar, lehátka a slunečníky (od 3.ř. zdarma). Plážové osušky
za popl. V okolí se nachází několik dalších krásných písečných pláží.

HOTEL CLUB SPIAGGE SAN PIETRO ****

Lokalita: Castiadas – San Pietro
Vzdálenost od moře: 300 – 500 m
Vzdálenost od letiště: 65 km
Poloha
Komplex se nachází na jihovýchodním
pobřeží Sardinie, v oblasti s okouzlující krajinou, křišťálově čistým mořem
a dlouhými písečnými plážemi, s pískem
přecházejícím od bílé přes zlatou až
po narůžovělou barvu. Nejbližšími městy
jsou asi 7 km vzdálené letovisko Costa Rei
a 10 km vzdálené městečko Villasimius.
Vybavení
Nový komplex, postavený v typickém
středomořském stylu, který se vyznačuje pastelovými barvami a harmonickými
oblouky. Hotel disponuje: uvítací halou
s recepcí (zde je za poplatek možnost
bezdrátového připojení na internet), butik s trafikou, za poplatek možnost masáží
a kosmetických kúr, restaurace, bar, hlavní
bazén a dětský bazén, oba jsou vybaveny
lehátky a slunečníky. Venkovní nehlídané
parkoviště, mini klub (4 – 7 let), junior klub
(8 – 11 let) a young klub (mládež 12 – 17
let), včetně zábavy a sportovních aktivit.
Ubytování
Hotel disponuje 110 elegantně a prakticky zařízenými pokoji, které jsou umístěny
v přízemí a v prvním patře nádherného
nádvoří budovy: přízemní pokoje mají
terasu s přístupem na nádvoří a pokoje v prvním patře disponují balkonem.
Všechny pokoje jsou vybaveny: telefonem, TV / SAT, klimatizací, minibarem,
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trezorem, koupelnou se sprchovým koutem a fénem.
Stravování
ALL INCLUSIVE: plná penze formou bufetu
včetně nápojů v době oběda a večeře (1/2 l
vody, 1/4 l stolního vína, 1 nealkoholický
nápoj nebo sklenice čepovaného piva).
Nealkoholické nápoje z postmixu k dispozici po celý den. Snack , malé občerstvení
od 11:30 – 12:30 a od 16:30 – 17:30 hod.
V restauraci je vyhrazena zóna pro matky
s dětmi s mikrovlnnou troubou, ohřívačem kojeneckých lahví a sterilizátorem.
Za příplatek HARD ALL INCLUSIVE.
Sportovní nabídka
Hotel disponuje dvěma tenisovými
kurty a fotbalovým hřištěm s možností
nočního osvětlení (za příplatek). Animace v italském jazyce zahrnují: plážový
volejbal, tenis, plavání, fotbal, šipky a lukostřelbu. Skupinově aerobik a strečink.
Pro večerní zábavu je zde kabaret, pianobar a divadlo.
Pláž
Písečná pláž se nachází 300 m od centrální budovy a maximálně 500 m od pokojů, jedná se o dlouhou pláž s jemným
pískem chráněnou eukalypty a kaktusy.
Lehátka, slunečníky a plážové osušky
jsou zdarma, na pláži je také beachvolejbalové hřiště.
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HOTEL GARDEN BEACH ****

Lokalita: Costa Rei – Castiadas
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 60 km
Poloha
Hotel se nachází v klidné části jihovýchodní Sardinie, u bílé písečné pláže 3 km
od Costa Rei, 12 km od městečka Villasimius. Cca 400 metrů od hotelu je autobusová zastávka, kde jezdí v hlavní sezóně
několikrát denně autobus do Costa Rei.
Vybavení
K dispozici je vstupní hala s recepcí, soukromé nehlídané parkoviště, TV místnost,
hlavní restaurace „La Bahia“, restaurace
à la carte „Sunset Lounge“, americký bar,
beach bar, business lounge, games quarter pro děti, prádelna, obchod. V zahradě
je velký bazén (2 000 m²), terasa na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami
zdarma, dětský bazén, dětská sestřička
a přípravna pokrmů (0 – 2 roky), asistence
maminkám u oběda a večeře, mini klub
(4 – 12 let) a junior klub (12 – 16 let).
Ubytování
Hotel disponuje 106 menšími pokoji vybavených v sardském stylu. Všechny mají koupelnu se sprchou, fén, klimatizaci s centrální
regulací, telefon, TV / SAT, minibar, osušky,
trezor a terasu. Hotelové pokoje jsou rozděleny do 2 typů. Rozdíl je pouze v poskytovaných službách: Classic: vybavené terasou se
zahradním nábytkem, maximálně pro 2 – 4
osoby. Večeře v restauraci La Bahia. Při rezervaci předem a za příplatek je možné ve-
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čeřet v restauraci Sunset Lounge. Prestige:
vybavený jako Classic, navíc jsou zde služby
– župany, večerní úklid, slunečníky na pláži
v 1 řadě. Večeře v restauraci Sunset Lounge,
která se nachází přímo u moře a jsou podávány servírovanou formou.
Stravování
Polopenze: Snídaně formou bufetu. Večeře
v restauraci La Bahia bufetovou formou.
Sportovní nabídka
Zdarma tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, aerobik, fitness, spinning
animační programy, sportovní turnaje.
Za poplatek půjčovna horských kol, vodní
sporty na pláži: windsurfing, kánoe, vodní
lyže, potápěčské centrum, lodní výlety.
Pláž
Krásná dlouhá pláž s bílým pískem přímo u hotelu, plážový servis zdarma.
1. řada slunečníků rezervována pro pokoje
Prestige. Snack bar, toalety a sprcha na pláži.

HOTEL & RESIDENCE CORMORAN ****

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 54 km
Poloha
Hotel se nachází na pláži Campus, kousek od písečného pobřeží a 4 km od městečka Villasimius.
Vybavení
Architektonický koncept je rozdělen
do 5 nezávislých budov nacházejících
se v zahradě u samotné pláže Campus.
K dispozici je klientům recepce, Wi-Fi,
piano bar s živou hudbou, americký bar,
plážový bar, restaurace, miniclub a youngclub pro děti, baby seating, lékařské
služby, bazén se sladkou vodou, bazén
pro děti, foto studio, butik, kongresový
sál, soukromé parkoviště.
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Sportovní nabídka
Tenisový kurt, ping pong, beach volejbal, horská kola, plážový tenis, půjčovna loděk, vodní sporty, potápění, jízda
na koni, golfové hřiště.
Pláž
Pláž s velmi jemným bílým pískem a plážovým barem se nachází přímo před
hotelem. Plážový servis – slunečník
a 2  polohovací křesílka – zdarma (lehátko za poplatek; 1. řada rezervovaná pro
pokoje superior a JS). Při západu slunce
nádherné scenérie, pobřeží je zde lemováno růžovými skalami. Centrum vodních sportů cca 3 km.

Ubytování
Hotel disponuje 70 pokoji, které jsou
vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, fénem, klimatizací s individuální regulací, minibarem, telefonem, trezorem,
TV / SAT, s balkonem v 1 patře nebo s terasou v přízemí. Možnost pokojů superior: tyto pokoje mají navíc malý salonek
a prostornější terasu v blízkosti pláže.
Stravování
Snídaně formou bufetu. Za příplatek
obědy a večeře servírované výběrem
z menu, v hl. sezóně také formou bufetu
na terase u bazénu.
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HOTEL CALA CATERINA ****

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 100 m
Vzdálenost od letiště: 56 km
Poloha
Komfortní hotel s romantickou atmosférou je situovaný v jednom z nejkrásnějších zákoutí jihovýchodní Sardinie, 5 km
od živého městečka Villasimius a cca
2,5 km od turistického přístavu Porto
Giunco. Nachází se v klidné oáze, obklopen zelení a křišťálově modrým mořem,
a díky své poloze je ideálním ubytováním pro páry a milovníky soukromí.
Vybavení
Hotel v tradičním středomořském stylu je
vybaven prostornou vstupní halou s recepcí, barem s terasou s výhledem na bazén
a do zahrady, elegantní restaurací s místní
i mezinárodní kuchyní a vybranými víny,
výtahem, nehlídaným parkovištěm. Wi-Fi
ve společných prostorách i na pokojích.
Ubytování
Útulný hotel disponuje 48 pokoji o rozloze 25–30 m², situovanými v přízemí (patio)
nebo v 1. patře (balkon). Pokoje s klimatizací jsou vkusně a účelně zařízeny v elegantních pastelových odstínech a jsou
vybaveny TV/Sat, telefonem, minibarem
a trezorem, v koupelně sprcha či vana.
Max. obsazenost 3 osoby, dětská postýlka
či jednolůžkový pokoj na vyžádání.
Classic: orientované směrem do zahrady, některé v přízemí s malou travnatou
terasou.
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Comfort: orientované směrem do zahrady mají kompletně rekonstruovanou
koupelnu.
Prestige: totožné s typem Classic, ale orientované směrem k moři (částečný nebo
úplný výhled)
Stravování
Snídaně formou bufetu.
Za příplatek polopenze – večeře servírované s výběrem z menu Gourmet (4 chody – předkrm, výběr ze 2–3 prvních a druhých chodů, dezert, ovocný a zeleninový
bufet). Na místě lze dokoupit lehký oběd
v baru. Možnost bezlepkové diety.
Sport a animace
Za poplatek horská kola, fakultativní výlety, vodní sporty v Porto Giunco (2,5 km)
– windsurfing, vodní lyžování, jachting,
půjčovna kánoí a lodí. Cca 3 km tenisové
kurty, golf, potápění, jízda na koních. Večer je nepravidelně pořádán piano bar.
Wellness & beauty
Parní lázeň, aromatické koupele nebo
kosmetické procedury a masáže v altánu
v zahradě za poplatek.
Pláž
Nádherná písečná pláž v malé zátoce lemované skalisky navazuje na hotelovou
zahradu. Lehátka a slunečníky zdarma.

HOTEL BAIA DI NORA ****

Lokalita: Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 38 km
Poloha
Luxusní hotel se nachází nejen na jednom z nejkrásnějších, ale i historicky významných míst jižní Sardinie, jen 35 km
od hlavního města Cagliari a pouhé 2 km
od centra městečka Pula, kam lze vyrazit
za nákupy i zábavou. Hotel se pyšní svou
polohou přímo u křišťálově čistého moře
a nedaleko archeologické zóny Nora.
Svými službami jistě uspokojí jak dospělé klienty, tak rodiny s dětmi.
Vybavení
Hotel svým klientům nabízí: služby recepce, vnitřní i otevřenou restauraci
s nabídkou typických místních i mezinárodních pokrmů doplněných výbornými místními víny, snack bar s nabídkou
rychlého občerstvení, barbecue, americký bar, piano bar. V zahradě u pláže
se nachází velký bazén, bar u bazénu,
brouzdaliště pro děti. Internetové Wi-Fi připojení je v celém areálu zdarma,
na recepci je možnost pevného připojení (internetový koutek) za poplatek.
Pro děti je připravován večerní animační
program.
Ubytování
Tento oblíbený hotel tvoří 121 dvoulůžkových pokojů, z nichž 22 má možnost
3. a 4. lůžka. I přes vyšší počet pokojů se
jedná o příjemný, tichý hotel na vysoké
úrovni. Všechny pokoje jsou vybaveny

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle
fénem, klimatizací s individuální regulací, telefonem, TV, minibarem, Wi-Fi,
trezorem a balkonem nebo patiem s posezením. Typy pokojů: Standard (22 m²)
jsou pro 2 – 3 osoby, Standard Family (33 m²) mají navíc vestavěné patro,
na kterém jsou další 2 lůžka a jsou pro
3 – 4 osoby. Dále jsou pokoje děleny dle
polohy na pokoje s výhledem na fontánu a s výhledem do zahrady.
Na vyžádání a za příplatek možnost pokojů superior nebo suite.
Stravování
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírované výběrem z menu. Možnost dokoupení plné penze.
Sportovní nabídka
Zdarma posilovna, stolní tenis, pétanque. Za poplatek tenisové kurty
s osvětlením, biliard, půjčovna horských
kol, vodní sporty na pláži. Milovníci golfu
jistě ocení blízkost 18-ti jamkového golfového hřiště Is Molas (cca 6 km).
Pláž
Přímo u hotelu se rozprostírá krásná pláž
s jemným bílým pískem, na které mají
klienti zdarma k dispozici plážový servis.
Lehátka jsou za poplatek.
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IS ARENAS LUXURY RESORT *****

Lokalita: Pineta Is Arenas
Vzdálenost od moře: 400 m
Vzdálenost o d letiště: 115 km
Poloha
Luxusní hotelový komplex v piniovém
háji leží v klidné části západního pobřeží
Sardinie, 6 km od městečka Riola Sardo
a 24 km od živého Oristana s nákupními
třídami, kavárnami a restauracemi.
Vybavení
Hotel disponuje nonstop recepcí, restaurací, piano barem, kavárnou, plážovým
barem, venkovním bazénem s hydromasážními tryskami, wellness centrem, posilovnou, výtahem, konferenční místností,
knihovnou s krbem, trezorem na recepci,
prádelnou (za poplatek), úschovnou zavazadel a parkovištěm. Wi-Fi ve společných prostorách hl. budovy.
Ubytování
Celkem 136 pokojů je situováno v hlavní
budově a několik Garden Suites v zahradě.
Pokoje mají TV/Sat, klimatizaci, minibar, telefon, trezor, koupelnu se sprchou či vanou.
Hlavní budova disponuje pokoji typu
Classic (30 m²), Superior (36 m²) a Junior
Suite (43 m²),
Garden Suites v zahradě jsou typu Junior Garden Suite (54 m2), Garden Room 4
(54 m2), Garden Room 6 (69 m2).
Stravování
Snídaně formou bufetu. Polopenze
za příplatek (večeře à la carte – výběr ze
3 jídel).
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Pro děti
Dětské hřiště, mateřská školka s programem, dětské kluby dle věku: Mini (3–6
let), Midi (6–9 let), Maxi (9–12 let) a Friends
(12–14 let). O děti se stará tým profesionálů, kteří organizují sporty i večerní zábavu.
Baby sitting na vyžádání, za poplatek.
Sport a animace
Za poplatek: jízdní kola, plážový tenis,
volejbal, trekking s průvodcem, výlety
na čtyřkolkách, horských kolech, jízda
na koních, půjčení auta, vodní pólo, vodní sporty na pláži, půjčení gumových člunů, kajaků a surfů. Relaxační vyžití: Zen,
Taj Chi Chuan, Waichi, Watsu ad.
Wellness & beauty
Moderní wellness centrum BOUTIQUE
SPA v lůně přírody nabízí inovativní
přístup, kde je každý člověk jedinečný.
Centrum je vybavené tělocvičnou a posilovnou, tureckými lázněmi, 3 masážními salonky a relaxační místností. Masáže
a kosmetické služby za poplatek.
Pláž
6 km dlouhá nádherná pláž Is Arenas,
obklopená písečnými dunami, se rozprostírá u hotelové zahrady, cca 400 m
od hlavní budovy. K dispozici zdarma 1
slunečník/ pokoj, lehátka a osušky do vyčerpání kapacity. V hlavní sezóně zde
funguje plážový bar.

LANTANA RESORT HOTEL & APARTMENTS ****

Lokalita: Pula
Vzdálenost od moře: 1500 m
Vzdálenost od letiště: 39 km
Poloha
Malebný resort zasazený do pečlivě udržované zahrady se nachází v jižní části
Sardinie, přibližně 1 km od centra živého
městečka Pula s obchůdky, bary a restauracemi.
Vybavení
Resort je tvořen menšími patrovými
budovami v typickém sardinském stylu,
které se dělí na hotelovou a rezidenční
část. K dispozici je recepce, restaurace,
bar, bazén s částí pro děti, nehlídané
kryté parkoviště a konferenční sál. Wi-Fi
v hale a na pokojích.
Ubytování
Hotelová část nabízí 25 prostorných pokojů typu Standard, Superior a Family.
Pokoje v přízemí mají patio, v patře balkon nebo terasu s posezením a všechny
disponují TV/Sat, minibarem a telefonem, v koupelně je sprcha nebo vana
a fén. K dispozici jsou také 2 bezbariérové pokoje.
Rezidenční část disponuje 32 apartmány
typu Bilo a Trilo v přízemí nebo v 1. patře.
Všechny mají předzahrádku, v patře balkon/terasu. Jsou vybaveny individuální
klimatizací, ložním a koupelnovým prádlem, sporákem s 2 – 4 plotýnkami, lednicí s mrazákem, mikrovlnnou troubou,
myčkou nádobí, TV, fénem, trezorem,
telefonem; varná konvice na vyžádání.
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Stravování
Hotel: Snídaně formou bufetu. Polopenze
za příplatek (výběr z menu). Za poplatek
možnost lehkého oběda ze snack baru.
Od června do září probíhá každý týden
tematický večer – grilování ryb a masa,
sardinské večery s hudbou a tancem,
ochutnávky vína, večeře při úplňku apod.
Na vyžádání bezlepková, dětská, vegetariánská nebo veganská strava.
Apartmány: Vlastní. Možnost dokoupení
polopenze na místě.
Pro děti
Bazén s částí pro děti, dětské hřiště, vodní hrátky pro děti od 3 do 10 let.
Sport a animace
Fitness, 9jamkový putting green, Pilates,
vodní gymnastika, půjčovna kol, tenis,
plážový tenis, volejbal, vodní sporty
(šlapadla, windsurfing, kánoe, gumové
čluny, vodní kolo), kurzy potápění, projížďky na koních. Klientům je zdarma
k dispozici doprava na golfové hřiště Is
Molas (27 jamek).
Pláž
Písečná pláž Nora je vzdálena 1500 m, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek.
Kyvadlová doprava je zajištěna v předem
stanovených hodinách.
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HOTEL FLAMINGO RESORT ****

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 42 km
Poloha
Hotelový areál zasazený do zahrady pod
korunami eukalyptů, se nachází v klidné
lokalitě cca 40 km od hlavního města Cagliari, přímo u bílé písečné pláže.
Vybavení
Komplex se skládá z hlavní budovy
a dalších 10 vil, 6 postavených současně
s hotelem a další 4 vily s pokoji I Nidi superior, celkem 180 pokojů. V hotelu jsou
3 restaurace, bar, pianobar, bazén s lehátky a slunečníky, dětský bazén, dětský
koutek, TV místnost, konferenční sál,
butik, divadlo v parku. Za poplatek: wel
lness centrum, fitness centrum. Vlastní
nehlídané parkoviště.
Ubytování
Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací s centrální regulací, telefonem, fénem, TV / SAT, minibarem, balkonem či
terasou (I Nidi). Hotel disponuje několika
typy pokojů. Pokoje v centrální budově
jsou:
Standard: dvoulůžkové pokoje s možností 3. a 4. lůžka s výhledem do zahrady
(v hlavní budově) nebo na moře za příplatek (tyto pokoje se nacházejí ve vilách
mimo hlavní budovu). Superior: rekonstruované dvoulůžkové pokoje s možností 3. lůžka, v 1. patře s výhledem na moře.
Pokoje ve vilách I Nidi:
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Odlety čtvrtek / neděle
I Nidi superior: jsou v nově postavených
vilách v parku, pouhých 70 m od moře,
světlé, nově zařízené pokoje, s terasou
a venkovním posezením s možností 3. lůžka. Nemají možnost výhledu
na moře. Suite I Nidi: mají 2 oddělené
místnosti (ložnice s manželskou postelí
a obývací pokoj s rozkládacím 2-lůžkem),
navíc jsou vybavené hydromasážní vanou
umístěnou na terase nebo v koupelně.
Stravování
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu.
Sportovní nabídka
Tenisové kurty (osvětlené), animační
programy pro děti i dospělé, mini klub
(od poloviny června do poloviny září), minigolf, plážový volejbal, vodní lyže, windsurfing, potápěčské centrum (na objednávku), půjčovna loděk, čtyřkolek, beauty
centrum. 9 a 18-ti jamkové golfové hřiště
Is Molas leží 9 km od hotelu.
Pláž
Soukromá písečná pláž je přímo před
hotelem, na pláži je stinná zóna s rákosovou střechou a s polohovacími křesílky
zdarma. Klasická lehátka a slunečníky
za poplatek.

HOTEL MARE PINETA ***

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 42 km
Poloha
Menší hotel s přátelskou atmosférou je
situován na klidném místě, uprostřed piniového háje na pobřeží Santa Margherita di Pula, přímo u privátní hotelové
písečné pláže. Celá oblast nabízí nejenom nejkrásnější pláže z celého ostrova
Sardinie, ale také možnost poznávání
historických zajímavostí, např. v blízkém
městečku Pula (vzdáleném cca 4 km), či
při návštěvě archeologické lokality Nora.
Ubytování je ideální pro klienty preferující klidnou dovolenou v bezprostřední
blízkosti moře.
Vybavení
V hotelu je k dispozici menší bazén
s výhledem na moře, restaurace, fitness
centrum, kongresový sál, možnost využití služeb sousedícího hotelu Flamingo
Resort.
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Odlety čtvrtek / neděle
Stravování
Polopenze v hotelové restauraci: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná,
výběr z menu.
Sportovní nabídka
Půjčovna horských kol, potápění. Hosté
hotelu Mare Pineta mohou využívat vybavení sousedního hotelu Flamingo Resort – fitness centrum, wellness.
Pláž
Přímo před hotelem se rozprostírá krásná soukromá pláž s jemným bílým pískem. Klienti mají zdarma k dispozici
slunečníky a polohovací křesílka. Za poplatek je možné pronajmout si lehátka
na pláži a plážovou osušku u sousedního
hotelu Flamingo Resort.

Ubytování
V hotelu je k dispozici 64 pokojů Standard pro 2 – 4 osoby. Pokoje jsou v přízemí nebo v 1. patře. Všechny pokoje mají
vlastní vchod. Třílůžkové pokoje jsou
vždy v 1. patře a nemají balkon ani terasu. Jsou vybaveny telefonem, klimatizací s individuální regulací a minibarem.
V roce 2011 prošly všechny pokoje kompletní rekonstrukcí.
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HOTEL CLUB ALTURA ***

Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 150 m
Vzdálenost od letiště: 69 km
Poloha
Hotel Club Altura se nachází v jižní části
Sardinie u dlouhé, písečné pláže Simius,
známé především pro bílý jemný, písek,
a smaragdově průzračné moře. Komplex
je obklopen vzrostlou, rozkvetlou zahradou. V jeho blízkosti přibližně 800 m se
nachází centrum města Villasimius, které
nabízí restaurace, kavárny, obchůdky, ale
také sportovní vyžití.
Vybavení
Bar, restaurace, pizzerie, bazén se sladkou vodou, supermarket, internet point
u recepce, Wi-Fi, parkoviště.
Ubytování
Hotel má celkem 72 pokojů – část se nachází v hlavní budově, ale převážná většina pokojů jsou prostornější bungalovy
v zahradě. Dále hotel disponuje 6 pokoji
v depandanci, které jsou vzdálené 50 m
od recepce – tyto pokoje jsou pouze
na vyžádání. Většina pokojů má krytou
terasu s posezením, klimatizaci, TV / SAT,
telefon. Classic dvoulůžkový: tyto pokoje
jsou pouze v hlavní budově. Na vyžádání
nebo dle obsazenosti hotelu je možnost
ubytování ve family bungalovech v zahradě. Classic třílůžkový: tyto pokoje
jsou v hlavní budově. Na vyžádání nebo
dle obsazenosti hotelu je možnost ubytování ve family bungalovech v zahradě.
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Family bungalov: prostornější pokoje
v hotelové zahradě. Pokoje u bazénu
jsou nejblíže animacím a všem službám.
Dítě infant zdarma v případě, že bude
mít postýlku vlastní nebo spát s rodiči
na lůžku.
Stravování
Plná penze s nápoji: snídaně, obědy
i večeře formou bufetu včetně nápojů
k jídlu (0,5 l minerální vody a 0,25 l vína),
1x za týden typická sardinská večeře.
Bezlepková dieta na vyžádání.
Sportovní nabídka
K dispozici jsou v rámci klubové karty:
bazén pro dospělé a děti, víceúčelové
hřiště, animační programy pro děti, mini
klub a junior klub, posilovna, spinning,
plážový tenis a volejbal, stolní tenis,
aqua dance, windsurfing, potápění, půjčovna silničních a horských kol, šlapadel,
lodí a skútrů, potápěčské centrum.
Pláž
Komplex se nachází cca 150 m od krásné, široké pláže s bílým, jemným pískem.
Plážový servis: 1 slunečník a 2 lehátka
na pokoj zdarma. 1. řada za příplatek.

HOTEL NEW BARCAVELA ***

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 0 m
Vzdálenost od letiště: 48 km
Poloha
Rodinný hotel s několikaletou tradicí leží
přímo u krásné pláže a jen 400 m od menšího nákupního centra se supermarketem,
pizzerií s barem a několika obchůdky,
v blízkosti zastávky autobusů do městečka
Pula (13 km) či hlavního města Cagliari.
Vybavení
Hotelový komplex ve stínu vzrostlých borovic se skládá z hlavní budovy s barem,
restaurací s terasou a výhledem na moře
a s dětským klubem a z několika menších
jednopatrových budov s pokoji. K dispozici je klientům bazén, jehož část je vhodná
i pro děti. Wi-Fi v okolí restaurace a bazénu.
Ubytování
Vkusně a jednoduše zařízené pokoje
typu Standard (max. 3 osoby) nebo Family (max. 4 osoby) jsou vybaveny klimatizací s individuální regulací, TV, koupelnou se sprchovým koutem (některé
s vanou) a některé mají mini ledničku.
3. a 4. lůžko je vždy přistýlka v podobě
rozkládací pohovky či křesla menších
rozměrů. Pokoje v přízemí mají malou
předzahrádku či terásku s posezením,
v prvním patře prostorný balkon.
Stravování
Polopenze nebo plná penze s nápoji. Snídaně formou bufetu, capuccino
a káva espresso z baru v ceně. Večeře –
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Odlety čtvrtek / neděle
výběr ze čtyřchodového menu. Během
oběda a večeře v ceně ¼ l vína a ½ l vody
na osobu.
Pro děti
V blízkosti je dětské hřiště a lanové centrum. Mini klub v českém jazyce (25. 6. –
14. 9. 2017). 6x týdně je dopoledne (9:00
– 12:00) a odpoledne (15:00 – 19:00) pro
děti připraven nenáročný program s animátorkami (např. malování, hry na pláži,
dětském hřišti nebo u bazénu apod.).
SENIOŘI 55+
Pobyty pro seniory s nabídkou půldenního výletu do hlavního města Cagliari
v ceně.
Sport a animace
Hotelový bazén se sladkou vodou,
lehátky a slunečníky bez poplatku.
Na pláži půjčovna kanoí, šlapadel, surfů
(za poplatek). Možnost potápění v nedalekém potápěčském centru. 27jamkové golfové hřiště Is Molas leží 11 km
od hotelu.
Pláž
Krásná a velmi dlouhá pláž s jemným,
světlým pískem a průzračně čistým
mořem přímo před hotelem (přístup
po cca 20 schodech). Slunečníky a lehátka za poplatek, plážové osušky nejsou k dispozici.
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VILY REI SOLE

Lokalita: Costa Rei
Vzdálenost od moře: 350 – 500 m
Vzdálenost od letiště: 65 km
Poloha
Tento vilový komplex leží v oblasti Piscina Rei, 20 km od městečka Villasimius
a cca 400 m od nejbližší restaurace a mini
marketu. Samotné centrum letoviska
Costa Rei je vzdálené cca 2,5 km. Pobyt
v Costa Rei je vhodný pro rodiny s dětmi
i páry díky dostatečnému zázemí obchodů, restaurací, sportovních aktivit i zajímavých lokalit v okolí.
Vybavení
Všechny vilky jsou vkusně vybavené
a leží v blízkosti moře. Jsou vhodné pro
1 až 2 rodiny.
Ubytování
Vily 4: vily o rozloze 80 m² se skládají
z ložnice s manželskou postelí, pokoje
se 2 lůžky (nebo s možností 3. lůžka),
obývacího pokoje s TV / SAT, pohovkou,
vybavenou kuchyní (mikrovlnná trouba, myčka na nádobí), 2 koupelnami,
pračkou, prostornou terasou s venkovním posezením, grilem, zahradou se
sprchou, parkovacím místem. Všechny
vily mají klimatizaci v ceně. Maximální obsazenost 6 osob. Vily 6: o rozloze
120 m² se skládají ze 2 ložnic s manželskou postelí, pokoje se 2 lůžky (s možností 3. lůžka), obývacího pokoje s 2 pohovkami, TV / SAT , vybavenou kuchyní
(mikrovlnná trouba, myčka na nádobí),
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Odlety čtvrtek / neděle
2 koupelnami, pračkou, prostornou terasou s venkovním posezením, grilem,
zahradou, parkovacím místem. Všechny
vily mají klimatizaci v ceně. Maximální
obsazenost 8 osob.
Stravování
Vlastní. Costa Rei nabízí široký výběr restaurací.
Sportovní nabídka
Na pláži možnost vodních sportů: půjčovny windsurfů, šlapadel, škola potápění, beachvolejbal. V centru Costa Rei
se nachází tenisové kurty, půjčovny kol,
skútrů, turistické centrum.
Pláž
8 km dlouhá pláž s bílým pískem se nachází asi 350 – 400 m od vilového komplexu. Na pláži je možnost zapůjčení lehátek a slunečníků za poplatek.

VILY SAN PIETRO

Lokalita: San Pietro
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 67 km
Poloha
Vily leží 67 km od Cagliari a 10 km od původního kamenného městečka Villasimius na jihovýchodním pobřeží Sardinie.
Nachází se v rezidenčních zahradách Golden Beach v exkluzivní oblasti nové výstavby, která se vyznačuje svou krásnou
sardskou architekturou. Resort se může
pochlubit výhledem na krásné a nedotčené bílé písčité pláže San Pietro, což je cca
500 m. Nejbližší služby jako je minimarket, bar a restaurace jsou vzdáleny 700 m.
Sant Elmo je vzdálené přibližně 1,5 km,
nachází se zde nákupní centra, restaurace, bary, pizzerie, piano bar.
Vybavení
Vily San Pietro jsou samostatně stojící
vily (některé s bazénem), vybrané pro
náročnější klienty. Všechny vily mají
vlastní vchode, soukromé parkoviště,
zahradu a terasu pro venkovní stolování. Dále jsou vily vybaveny klimatizací,
pračkou, myčkou na nádobí a TV / SAT.
Na vyžádání lze zařídit služby servírky,
hospodyně, kuchařky a hlídání dětí.
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nou troubou, koupelnu, velkou lodžií pro
venkovní stolování, gril, zahradní sprchu.
Dvojdomky pro 4 až 6 osob, o celkové
ploše 80 m², která se skládá z ložnice
s manželskou postelí, dvoulůžkového
pokoje s převážně 2 oddělenými lůžky,
obývacího pokoje s rozkládacím gaučem, TV, kuchyňským koutem s mikrovlnnou troubou a dvěmi koupelnami,
velkou lodžií pro venkovní stolování, grilem, zahradní sprchou.
Samostatné vily pro 6 až 8 osob, o celkové rozloze 120 m² mají navíc 1 ložnici.
Stravování
Vlastní.
Sportovní nabídka
Na pláži v nedalekém letovisku Costa Rei
je možnost vodních sportů, půjčoven
windsurfů, šlapadel, škola potápění, beach volejbal a tenisových kurtů.
Pláž
Ve vzdálenosti cca 500 m od vil se nachází krásná pláž Cala Sinzias s jemným pískem chráněná eukalypty a kaktusy.

Ubytování
Dvojdomky se společným bazénem pro
4 apartmány (každý z nich je pro 4 až 6
osob), celková plocha 75 m² zahrnuje
ložnici, menší pokoj se dvěma samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem, TV, kuchyňský kout s mikrovln31

BAIA DELLE PALME RESIDENCE ***

Lokalita: Santa Margherita di Pula
Vzdálenost od moře: 300 – 900  m
Vzdálenost od letiště: 43 km
Poloha
Rezidence se nachází nedaleko známého archeologického naleziště Nora, vyhlášeného golfového hřiště a řady pláží.
Živé městečko Pula s trhy, spoustou obchodů, restaurací a nočním životem je
vzdáleno 2,5 km.
Vybavení
Apartmánový komplex disponuje bazénem s mořskou vodou, malým barem
s venkovním posezením, menším dětským hřištěm a nehlídaným parkovištěm. Wi-Fi pouze u recepce.
Ubytování
Rezidenční komplex s rozlehlou zahradou je vystavěn v typickém středomořském stylu. Apartmány jsou vybavené
klimatizací, TV/Sat, telefonem a rychlovarnou konvicí; koupelna se sprchovým
koutem nebo vanou. Všechny apartmány mají terasu nebo balkon s výhledem
do zahrady či na bazén.
Mono Mimose (cca 20 m² + terasa): v přízemí s výhledem do parku; pokoj s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem. Max. obsazenost 2 os.
Bilo 2/4 Bouganville (cca 37 m² + terasa/
balkon): výhled na bazén nebo do zahrady; ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou. Max. obsazenost 4 osoby.
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Trilo Strelizie (cca 46 m² + terasa/balkon):
v hlavní budově nad recepcí; ložnice
s manželskou postelí, menší ložnice se
2 oddělenými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládací pohovkou. Max. obsazenost 4 dospělí + 2 děti
do 12 let.
Trilo Mare Pini (44 – 47 m²): v přízemí
nebo prvním patře; vybavené stejně
jako ostatní trila, ale nacházejí se blíže
moři. Max. obsazenost 4 dospělí + 2 děti
do 12 let.
Stravování
Bez stravy. Na vyžádání možnost snídaní.
Na baru lze v průběhu dne zakoupit jednoduchou snídani či snack.
Sport a animace
Bazén s mořskou vodou je v provozu
od června do září, lehátka a slunečníky
zdarma do vyčerpání. Možnost pronájmu horských kol, skútrů, automobilů,
motorových člunů. Vodní sporty za poplatek (3 km), vyhlášené 27jamkové golfové hřiště Is Molas (cca 3 km).
Pláž
Bílá veřejná písečná pláž s pískem
a oblázky je vzdálená 900 m. Cca 300 m
od budov se nachází pláž s vulkanickými
kameny vystupujícími z moře, plážový
servis zde není k dispozici.

RESIDENCE DI BES

Lokalita: Chia
Vzdálenost od moře: 150 – 300 m
Vzdálenost od letiště: 58 km
Poloha
Soukromá rezidence se nachází na jihu
Sardinie v blízkosti mysu Monte Cogoni,
u letoviska Chia, asi 3 km od městečka
Domus de Maria a 17 km od historického městečka Pula, kde se nachází řada
obchodů, restaurací a pestrý noční život.
Vybavení
Na pozemku oplocené rezidence je 12
jednoduše vybavených apartmánů o velikosti 60 m2 v samostatných přízemních
vilkách nebo dvojvilkách.
Každý má k dispozici jedno parkovací místo. Klimatizace v ložnici a obývacím pokoji. Kuchyňský kout s malou podstavnou
ledničkou, el. varnou deskou a varnou
konvicí a nádobím není vybaven troubou
ani myčkou nádobí; hosté mohou využít
prádelnu blízkého hotelu Spartivento.
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Odlety čtvrtek
Odlety/ neděle
Stravování
Apartmány jsou bez stravování. Nejbližší
obchod je ve vzdálenosti asi 600 m.
Sportovní nabídka
Vodní sporty na okolních plážích, centrum potápění, surf a kitesurf, 18-ti jamkové golfové hřiště Pitch & Putt.
Pláž
Residence se nachází cca 100 metrů
od krásné pláže s bílým pískem a křišťálově čistého moře. Slunečníky a lehátka jsou za poplatek. Tato oblast je
známá nádhernými plážemi s dunami
a jemným bílým pískem, táhnoucími se
do dálky jedna za druhou a velkou pobřežní lagunou, kde celoročně hnízdí
růžoví plameňáci.

Ubytování
Standard: se skládá ze dvou dvoulůžkových ložnic a prostorného obývacího pokoje s vybaveným kuchyňským koutem
a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou,
z něhož je vstup na terasu s panoramatickým výhledem na moře. Apartmán má
dvě koupelny se sprchou.
Superior: vybavení pokojů je v obou případech stejné, apartmány Superior mají
větší zahrádku nebo jsou blíže k moři
nebo jsou naopak položeny výše a mají
více soukromí a lepší výhled.
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RESIDENCE IL BORGO DI PORTO CORALLO ***
Lokalita: Villaputzu – Porto Corallo / Sarrabus
Vzdálenost od moře: 350 – 700 m
Vzdálenost od letiště: 76 km
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Tato oblíbená residence se nachází v klidné části jižní Sardinie, na vyvýšeném panoramatickém místě
s výhledem na písečnou pláž a je vhodná pro rodiny s dětmi. Residenční komplex je situovaný v lokalitě Porto Corallo – Sarrabus, cca 70 km od Cagliari
a 80 km od Arbataxu. Zdejší oblast je typická svoji
divokou středomořskou vegetací a pobřežím, kde se
střídají skalnaté výběžky se zátokami z jemného bílého písku. Klientům je k dispozici pekárna, obchod
s potravinami a restaurace. Apartmány Porto Corallo se nacházejí 350 – 500 m od pláže a 150 – 200 m
od hlavní budovy. Nově vystavěné apartmány Il Borgo se rozprostírají na kopci s výhledem na moře, cca
350 – 700 m od písečné pláže a 300 – 400 m od obchůdků. Všechny apartmány jsou pečlivě a vkusně
zařízené s vlastním soc. zařízením, TV, klimatizací,
balkonem, terasou nebo předzahrádkou. V rámci
komplexu je k dispozici sportovní centrum, wellness centrum, estetické centrum, bazén, sportovní
animační program, miniklub a večerní piano bar.
350 – 700 m od apartmánů se rozprostírá veřejná písečná pláž s discobarem a denním barem. V sezóně
je možné si zapůjčit čluny, šlapadla nebo kánoe.

RESIDENCE SANT ELMO ***
Lokalita: Sant Elmo – Castiadas
Vzdálenost od moře: 150 – 300 m
Vzdálenost od letiště: 65 km
Residenční komplex Sant'Elmo se nachází v jedné
z nejatraktivnějších částí jihovýchodního pobřeží
a skládá se z originálních domů vystavěných z kamene v typicky středozemním stylu. Apartmány
a patrové vilky jsou s citem zasazeny do zeleně a poskytují příjemné bydlení v blízkosti moře. Residence
nabízí apartmány pro 2 – 6 osob typu BILO 4, TRILO
6, patrovou VILU 6 a přízemní VILU PIETRA. Všechny
apartmány mají vlastní soc. zařízení se sprchou, balkon, předzahrádku či terasu. Za příplatek je možné
zajistit apartmán typu Superior, Lux nebo First Row.
Stravování vlastní s možností využití v pizzerii a baru
residence Sant' Elmo nebo v blízkých letoviscích.
Komplex nabízí tenisový kurt, hřiště na minifotbal,
minigolf, kurzy potápění, windsurfing, jachting, jízdy na koni, výlety na lodích i do vnitrozemí, pronájem auta, skútru, kola, člunu. Pouhých 150 – 300 m
od ubytování se rozprostírá krásná písečná pláž.
Autem lze navštívit nespočet dalších nádherných
písečných pláží v kouzelných zátokách.
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Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

APARTMÁNY REY
Lokalita: Costa Rei
Vzdálenost od moře: 100 – 400 m
Vzdálenost od letiště: 70 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Oblíbené apartmány na jihu Sardinie vhodné pro
rodiny s dětmi, ale také skupiny přátel. Leží u krásné
dlouhé, písečné pláže a v blízkosti živějšího centra
letoviska Costa Rei, cca 70 km od hlavního města
Cagliari a 15 km od vyhlášeného města Villasimius.
Letovisko Costa Rei je ponořeno do panenské středomořské vegetace a pyšní se 8 km dlouhou pláží
s jemným, světlým pískem a pozvolným vstupem
do moře, které zde nabízí různorodou paletu barev.
Apartmány Rey jsou různě rozmístěny po celém
letovisku. Jedná se o jednotlivé vilky, řadové nebo
vícegenerační domky s předzahrádkou nebo balkonem. Nabízené apartmány jsou dvou typů BILO
4 a TRILO 6, vybavené jednou nebo dvěmi ložnicemi, obývacím pokojem s rozkládacím dvoulůžkem,
kuchyňským koutem a příslušenstvím. Apartmány
jsou bez stravování. K dispozici jsou tenisové kurty,
fotbalové hřiště, hřiště na fotbálek, možnost vyjížďky na koních. Na pláži se nabízí vodní sporty jako
windsurfing a kánoi a potápěčské centrum.

APARTMÁNY LE GINESTRE
Lokalita: Costa Rei
Vzdálenost od moře: 200 – 700 m
Vzdálenost od letiště: 70 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Apartmány jsou situovány terasovitě v kopci nad
letoviskem Costa Rei, v přízemních a jednopatrových vilkách. Komerční centrum letoviska Costa Rei
je vzdáleno cca 250 – 650 m od široké nabídky obchodů, restaurací, barů a dalších turistických služeb.
Milovníci přírodních a historických zajímavostí by
neměli při poznávání okolí vynechat návštěvu menhirů Piscina Rei nebo Quili Piras, národní park Sette
Fratelli nebo ostrovy Serpentara a Dei Cavoli.
Všechny apartmány mají terasu s panoramatickým
výhledem na moře a zahradní gril. Lze si vybrat z typologie BILO pro 2 – 4 osoby (ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládacím divanem pro 2
osoby, sociální zařízení) nebo TRILO pro 4 – 6 osob
(ložnice s manželskou postelí, další ložnice s oddělenými lůžky, nebo patrovými postelemi, obývací
pokoj s rozkládacím divanem pro 2 osoby, sociální
zařízení).
Stravování vlastní. Možnost individuálního stravování v rámci letoviska Costa Rei.
K dispozici jsou tenisové kurty, hřiště na mini fotbal,
půjčovna kol. Možnost vodních sportů: vodní lyžování, potápění, windsurfing, kanoe.
Pro oblast Costa Rei je typická 8 km dlouhá pláž
s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem
do moře, ideální pro rodiny s dětmi. Na pláži je možné pronajmout si šlapadla a půjčit si lehátka a slunečníky.
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S’INCANTU RESORT ***
Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 500 m
Vzdálenost od letiště: 55 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Vlastní doprava
Odlety čtvrtek / neděle

Na krásném klidném místě, nedaleko pláže a pouhé 3 km od městečka Villasimius se nachází tato
residence s patrovými řadovými vilkami s bazénem
uprostřed. Komplex je tvořen terasovými apartmány. Všech 53 apartmánů je vybaveno vlastním soc.
zařízením se sprchou, plně vybaveným kuchyňským
koutem, klimatizací, trezorem, TV, v prvním patře
s balkonem nebo terasou a v přízemí s terasou vybavenou venkovním posezením. Součástí resortu je
recepce, nehlídané parkoviště, mini klub pro děti,
bazén, multifunkční kurt na tenis, fotbálek, ping
pong, volejbalové a basketbalové hřiště. Hosté si
mohou pronajmout kolo. Wi-Fi je zdarma v prostorách u bazénu a baru. Stravování není zajištěno, v residenčním komplexu se nachází snackbar, nejbližší
supermarket a restaurace jsou vzdálené cca 500 m,
stejně jako pláž Campulongu, ke které vede cesta
piniovým hájem.

RESIDENCE LE BOUGANVILLE ***
Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 300 m
Vzdálenost od letiště: 55 km
Residence leží na jihovýchodním výběžku Sardinie,
v blízkosti mysu Capo Carbonara, 600 m od centra
městečka Villasimius, ve kterém se nachází obchody a restaurace. Apartmány jsou rozděleny do dvou
typů. Typ BILO disponuje ložnicí s manželskou postelí, obývacím pokojem (s rozkládacím dvoulůžkem)
a kuchyňským koutem s lednicí a terasou s posezením. Max. obsazenost 4 osoby. Typ TRILO disponuje
ložnicí s manželskou postelí, ložnicí se 2 lůžky, obývacím pokojem (rozkládací lůžko), terasou. Max. obsazenost 5 osob. Oba typy apartmánů mají výhled
do zahrady, výhled na moře je za příplatek. Klienti
mají možnost využít snackbar, společenskou místnost s TV, bazén v zahradě, internet na recepci, parkoviště. U pláže Simius, vzdálené 300 m, se nacházejí
tenisové kurty a centrum vodních sportů.
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Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek
Odlety/ neděle

GREEN VILLAGE RESORT ***
Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 700 m
Vzdálenost od letiště: 60 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Resort na jihovýchodě Sardinie, v docházkové vzdálenosti od centra městečka Villasimius (1,5 km), nabízí služby recepce, bazén, altány s posezením, prádelnu, úschovu zavazadel a sprchy, které mohou klienti
využívat v den odjezdu. Apartmány jsou situovány
v jednopatrových budovách a disponují klimatizací,
kuchyňským koutem, TV/SAT, telefonem, trezorem,
koupelnou se sprchovým koutem a terasou či balkónem s posezením. Dělí se na typ Mono, Bilo, Bilo
Superior a Trilo, které se liší rozlohou a maximální
obsazeností. Ubytování je bez stravy, v okolí lze využít snack bar blízké rezidence Palm Village nebo
100 m vzdálenou restauraci s pizzerií. Resort nabízí
možnost plavby na plachetnici, projížďku na motorové lodi s obědem na palubě, vyjížďky na koni, půjčovnu kol a gumových člunů nebo výlety do vnitrozemí s typicky sardinskou večeří (vše za poplatek).
Jedna z nejkrásnějších pláží oblasti s jemným bílým
pískem a pozvolným vstupem se nachází asi 700 m
od apartmánů. Lehátka a slunečníky zdarma.

PALM VILLAGE ***
Lokalita: Villasimius
Vzdálenost od moře: 650 –850 m
Vzdálenost od letiště: 60 km

Letiště CAGLIARI / Elmas
Odlety čtvrtek / neděle

Rezidence na jihovýchodě Sardinie, v docházkové
vzdálenosti od centra městečka Villasimius
(1,5 km) nabízí služby recepce, bazén s hydromasáží,
snack bar, úschovnu zavazadel a sprchy, prádelnu,
Wi-Fi. Apartmány jsou umístěny v jednopatrových
budovách kolem bazénu a disponují klimatizací,
kuchyňským koutem, TV/Sat, telefonem, trezorem,
koupelnou se sprchovým koutem a terasou/balkonem s posezením. Dělí se na typ Mono, Bilo a Suite
Trilo, které se liší velikostí a maximální obsazeností.
Ubytování je bez stravy. V resortu je Snack Bar, který
nabízí snídaně formou bufetu, lehká jídla a nápoje
po celý den. Pro děti je k dispozici dětské hřiště nebo
dětský koutek v sousedním Green Village Resortu.
Za poplatek je možné využít plavbu na plachetnici,
projížďku na motorové lodi s obědem na palubě,
vyjížďky na koni, půjčovnu kol a gumových člunů
nebo výlety do vnitrozemí. Jedna z nejkrásnějších
pláží oblasti s jemným bílým pískem a pozvolným vstupem do vody se nachází asi 650–850 m
od apartmánů.
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GARANCE
nejnižší
ceny

SARDEGNA TRAVEL

Garance nejnižší ceny*
Naleznete-li ubytování
či letenky z naší nabídky
za cenu nižší, než námi
uvedenou, kontaktujte
nás, rádi Vám zašleme
srovnatelnou nabídku.

Svěřte realizaci své dovolené do rukou profesionálů!
SARDEGNA TRAVEL je stabilní český touroperátor,
již 14. rok pro Vás zajišťujeme služby na vysoké úrovni
a za adekvátní cenu.
Uvítáme, pokud nás upo-

zorníte na případné nižší
ceny za srovnatelné služby,
ať už od českých cestovních kanceláří, internetových portálů či přímo
ubytovatelů, a za relevantní
upozornění na Vás čeká
příjemný bonus.

* Garantujeme cenu zájezdu na Sardinii s odletem z Prahy shodnou
s nejnižší cenou na trhu od cestovních agentur a tour operátorů.

Cestovní pojištění erv evropské v naší nabídce
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

Complex

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

Complex

evropa

Územní rozsah
Léčebné a související výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

Complex Plus

Celý svět

3 000 000
24 000
120 000

3 000 000
24 000
120 000

6 000 000
24 000
120 000

6 000 000
24 000
120 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

200 000
100 000

200 000
100 000

400 000
200 000

400 000
200 000

18 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

18 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

Nevyužitá dovolená
Cena za osobu

30 000
10 000

5 000
5 000
30 000
50 000

4)

8 000

5)

80 000
50 000

4)

8 000

5)

evropa

do 5 dní

290 Kč

do 24 dní

490 Kč

1)
2)

6 000 000
3 000 000
200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu
Stornopoplatky
Přerušení cesty

Complex Plus

30 000
10 000

2)

6 000 000
3 000 000
200 000
3)

5 000
5 000

3)

50 000
50 000

4)

80 000
50 000

4)

16 000

6)

16 000

6)

Celý svět
890 Kč

990 Kč

1 190 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč), je nutné zvolit variantu Complex Plus.
vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč 2) 5 000 Kč za každých 12 hodin 3) 1 000 Kč za každých 6 hodin 4) spoluúčast 20 % 5) 1 000 Kč za den 6) 2 000 Kč za den
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ervpojistovna.cz

1)

SARDEGNA TRAVEL

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Aktuální kompletní popisy a ceníky
naleznete na našich webových stránkách
www.sardinie.cz

• Seznam platebních poukázek a podmínky pro jejich uplatnění při koupi zájezdu
• Informace o Sardinii

Tiskové chyby a z toho plynoucí změny
vyhrazeny. V případě, kdy se údaje
ve Smlouvě o zájezdu a v katalogu odlišují,
jsou závazné údaje, uvedené ve smlouvě.
Tyto eventuální změny budou publikovány v případných úpravách popisu/ceníku
na www.sardinie.cz.

Pobytová taxa
Na Sardinii v průběhu posledních let
zavádějí některá města pobytovou taxu.
Kde byla již zveřejněna, uvádíme její výši
u ubytovacích kapacit (cca € 1–2/den/osoba). Tato taxa není zahrnuta v ceně pobytu,
platí se na místě.

Na našich webových stránkách dále
naleznete:
• Všeobecné smluvní podmínky
CK SARDEGNA TRAVEL
• Kompletní nabídku pojištění a pojistné
podmínky ERV
• Pojistku proti úpadku cestovní kanceláře
• Koncesní listinu CK SARDEGNA TRAVEL

SARDEGNA TRAVEL
• je řádně pojištěna proti úpadku cestovní
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/1999
Sb., č. poj. sml.: 1180000054
• je členem Italsko-české obchodní
a průmyslové komory
• je členem Asociace cestovních kanceláří ČR
• vlastní certifikát ISO 9001

Grafický návrh a tisk: Formata v.o.s.
Foto: Archiv SARDEGNA TRAVEL
Cestovní kancelář
SARDEGNA TRAVEL s.r.o.
Slovenská 1, 120 00 Praha 2
www.sardinie.cz
info@sardinie.cz
Tel: +420 222 320 120
Sardinský obchod
delikatesami a designem
CONCEPT STORE SARDINIE
Slovenská 5, 120 00 Praha 2
E-SHOP: shop.sardinie.cz
info@conceptstoresardinie.cz
Tel: +420 222 524 207

SARDINI
E-shop:
shop.sardinie.cz
To nejlepší ze Sardinie
najdete u nás.
… místo, kde se řemeslo stává designem
a chutě středomořským požitkem
• Degustace a tematické večery
• Autentická sardinská atmosféra
• Originální prostor (možnost pronájmu
pro firemní i soukromé akce)
Nabídka vína, delikates, bio kosmetiky,
rukodělných výrobků, dárkové koše.
Slovenská 5, 120 00 Praha 2
T +420 222 524 207
info@conceptstoresardinie.cz
FB: Concept Store Sardinie

www

.sardinie.
cz

