NOVINKA

Organizovaný pobytový zájezd vlakem pro české a slovenské železničáře.

Jízdenky FIP: ÖBB a FS + průkaz FIP (zajišťuje si každý sám)

2018 - ITÁLIE – CESANATICO – VLAKEM
Týdenní pobyt u moře s polopenzí
V ceně výlet do San Marino
31.8. - 9.9. 2018

San Marino

7700 Kč

CESANATICO
Cesenatico je přímořské městečko s historickým centrem na pobřeží Jaderského moře ve střední části Itálie Emiglia Romagna, mezi městy Ravenna a Rimini. Bylo založeno roku 1302 jako rybářská vesnice, dodnes zde
najdeme zbytky opevnění ze 14.století. Centrum Cesenatica se soustředí kolem starobylého přístavního kanálu
Porto Canale, který je podle projektu Leonarda da Vinci a dodnes slouží jako přístav pro typické rybářské bárky,
okolo něj se nachází plno vyhlášených restaurací s výbornou tradiční kuchyní. Kromě historie ale Cesenatico
nabízí také moderní hotely a apartmány, obchody, sportovní zařízení a především dlouhé písečné pláže s
pozvolným vstupem do vody, modré moře a příjemnou atmosféru.

3* hotel Rondinella - pěkný, nedávno zrenovovaný hotel, s pohodovou osobní atmosférou se nachází na
hezkém a klidném místě, pár kroků od pláže i centra Cesenatico s možnostmi nákupů, večerní zábavy a
procházek. V zahradě je stolní tenis, dětský koutek a posezení u café baru. Výhodná poloha umožňuje jak relaxaci
na pláži, tak procházky po promenádě s obchody, kavárnami, bary, návštěvu historického centra s unikátním
Leonardovým přístavem. Hosté si mohou zapůjčit jízdní kola. Páry, mladší hosté a další příznivci aktivního vyžití či
nočního života mají v bezprostředním okolí rovněž celou řadu příležitostí. Rodina majitelů vede hotel již třetí
generaci a klade důraz na kvalitní kuchyni s nejoblíbenějšími tradičními recepturami Jadranského pobřeží
Romagna i mezinárodní kuchyni. Vybavenost: restaurace, vnitřní bar, venkovní předzahrádka, výtah, WiFi zóna
zdarma, Pokoje: moderně a pohodlně vybavené dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, všechny vybaveny:
balkón, klimatizace zdarma v ceně, TV/ SAT, trezor zdarma, malá lednička, koupelna s WC a sprchou,fén.
Stravování: polopenze (snídaně a večeře) s nápoji. Bufetové snídaně, u večeří salátový nebo zeleninový bufet a
tříchodové menu (předkrm, hlavní jídlo a dezert) s možností výběru z několika variant. Ke snídaním je v ceně čaj,
káva a k večeřím voda a víno v karafě.

PLÁŽE:
Diamanti Beach village (cca 500 m od hotelu, dva
bazény se sladkou vodou, jeden s tobogánem, kabinky,
miniklub, fittnes, volejbal petanque, basketbal) plážový servis k dokoupení na místě, u centra Diamanti
je také volná pláž. Pokud si klienti chtějí zaplatit
plážový servis, tak má hotel s pláží cca 250 m od
hotelu, na které jsou slunečníky s lehátky, bazén,
sportovní hřiště, hry pro děti, bar a restaurace. Plážový
servis stojí od 12 do 20 € na den za 1 slunečník a 2
lehátka (dle polohy, blíž u moře stojí víc).
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Cena na osobu zahrnuje:
•
•

•
•
•

7x ubytování (dvoulůžkový pokoj ve 3* hotelu Rondinella v Cesanatico)
7x polopenzi: bufetové snídaně, u večeří salátový nebo zeleninový bufet a menu o 3
chodech (předkrm, hlavní jídlo a dezert) s možností výběru z několika variant. Ke snídaním
je v ceně čaj, káva a k večeřím 0,5l vody a 0,25 l rozlévaného vína v karafě.
Autobusový výlet do SAN MARINO s výkladem místní české delegátky.
Služby vedoucí skupiny – doprovází skupinu při cestě vlakem tam a zpět do ČR
Transfer od nádraží v Cesanatico k hotelu a zpět (při příjezdu a při odjezdu)

Povinné příplatky k jízdence FIP - nutno uvést při objednávání:
LEHÁTKA na noční vlaky z Vídně do Bologna a zpět.
Cena v jednom směru na osobu: T6 (990 Kč); T4 (1290 Kč).
Nebo LŮŽKA T3 (3 osoby stejného pohlaví nebo miniskupinka tří osob) cena v jednom směru na
osobu 1550 Kč
Nebo LŮŽKA DOUBLE (2 osoby v kupé). Cena v jednom směru na osobu 1990 Kč
Nebo MÍSTENKY, cena v jednom směru na osobu 450 Kč.

Nepovinné příplatky nutno uvést při objednávání – doporučujeme:
•
•

Zájemcům zajistíme místenky Praha – Vídeň, případně zpět. Cena v jednom směru 100 Kč.
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNION
- zahrnuje i případné storno z důvodu onemocnění, cena 360 Kč/osoba

Cena nezahrnuje:
vlaková jízdenka (železničáři jízdenka FIP: ÖBB, FS a průkaz FIP) .
vstupenky, cestovní pojištění, místní pobytová taxa
LIBUŠE TRAVEL
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň

E-MAIL:
MOBIL:
SKYPE:

info@libusetravel.cz

602 449 442
libuse.sladeckova

www.libusetravel.cz

SAN MARINO
autobusový výlet v ceně pobytu
Polodenní výlet autobusem do nejstarší a
nejmenší republiky na světě San Marino s
výkladem české místní delegátky. Návštěva
zahrnuje mimo jiné návštěvu historického
centra a také velmi lákavou možnost
levnějších nákupů. Cena nezahrnuje
případné vstupy.

Orientační jízdní řád vlaků
(informace z roku 2017, nutno aktualizovat)
Praha hl.n.
Wien Hbf.

RJ 77

12.52
16.49

Wien Hbf.
Bologna C.

EN 40223

19.23
05.19

Bologna C.
Cesanatico

R 2997

07.54
09.48

Cesanatico
Bologna C.

R 6254

19.05
20.54

Bologna C.
Wien Hbf.

EN 40294

22.46
08.46

Wien Hbf.
Praha hl.n.

RJ 72

09.10
13.06

Slovenští železničáři se k nám mohou připojit ve Vídni.
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INDIVIDUÁLNĚ vlakem – ITALIA IN MINIATURA (Autobus č. 8 od vlakové stanice Rimini) Vstupné cca 23 €
V prostorách tohoto zábavního parku se nachází cca 300 dokonalých zmenšenin italských a světových památek.
Najdete v něm také zábavní lunapark či se můžete svést na člunech a prohlédnout si zmenšené Benátky.

