
Caorle je jedno z nejbližších a zároveň nejoblíbenějších přímořských letovisek k našim hranicím. Na celém severovýchodním pobřeží 
Benátska je to jediné místo, kde se harmonicky snoubí skutečně cenná historická architektura s moderní výstavbou, plně respektující 
nejnovější urbanisticko-rekreační trendy současnosti. Díky své obdobné poloze na laguně často nazýváno „malými Benátkami“. 
Místní moře je čisté. Pláž je tvořena výhradně velmi jemným zlatavým pískem, je dlouhá téměř 18 kilometrů a v průměru široká více 
než 50 metrů. Vyhlášená je zejména díky pozvolnému a bezpečnému vstupu do moře. K dispozici jsou zde bary, sociální zařízení, 
sprchy a u některých i restaurace, sportovní zázemí (hřiště na míčové sporty, půjčovna kol, lodiček, šlapadel atd.), dětská hřiště, 
animační programy, plavčíci apod. Stabilita některých pláží a klidná hladina moře je zabezpečena také betonovými moly vybíhajícími 
několik desítek metrů do moře. Letovisko se rozděluje do několika, místní autobusovou dopravou vzájemně propojených částí - 
Ponente, Levante (centrum Caorle), Porto S. Margherita, Altanea a Duna Verde.
UBYTOVÁNÍ - VILLAGGIO LOS NIDOS je vilkový komplex s bazénem cca 400 m od pláže. Nachází se v části Porto Santa 
Magherita (jedna z novějších částí starobylého městečka Caorle), rozkládajícího se za řekou Livenzou. Spojení s historickým 
centrem přes řeku dobře zajišťují trajekty cca 3,7 km, po silnici je pak vzdálenost cca 6 km. Villaggio je vybaveno bazénem, 
dětským bazénkem, tenisovým kurtem (za poplatek). Každý apartmán má vyhrazené parkovací stání.
Popis apartmánu
trilo 6 - 45 až 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na moře
Vybavenost apartmánu
klimatizace (za poplatek), TV, vybavená kuchyňská linka s lednicí, zpravidla trezor, mikrovlnka a pračka 

Informace a přihlášky:
cvičitelka Hana Houžvičková a Aneta Stránská
Tel.: 722 300 867 I houzvickova.hana@seznam.cz
www.houzvickova.cz

Sleva
vlastní doprava: 2 390 Kč / osoba z výše uvedených cen  
Autobusová doprava
zahraničním klimatizovaným autobusem, pravidelné zastávky po 3,5 hodinách, možnost občerstvení nápoji, odjezd 
Lysá nad Labem, Praha a dále dle dohody s CK
Informace ke cvičení
cvičení probíhá ráno a v podvečer 2,5 - 3 hod. denně. Ráno jóga, Pilates. V podvečer bodystyling, mix aerobik, kruhový trénink, … 
(Dle zájmu a fyzické kondice bude cvičení přizpůsobeno…)

Cena zahrnuje: 

n  ubytování v apartmánu dle počtu osob na 7 nocí (od / do soboty)
n  autobusovou dopravu 
n  cvičení 2xdenně a pronájem plochy
n  všechny spotřeby
n  plážový servis (slunečník + 2 lehátka / apartmán)
n  delegáta

Cena nezahrnuje:

n  pobytovou taxu: 1,2 € / osoby starší 12 let
n  povinný poplatek za závěrečný úklid: 90 € / apartmán
n  zdravotní pojištění do zahraničí (možno zakoupit v CK)
n  vratnou kauci 100 € / apartmán
n  klimatizaci (fakultativní poplatek): 1 750 Kč / apartmán
n  výlety organizované v místě (Benátky, Benátské ostrovy, 

Večerní Benátky, ….)

CaOrle / POrTO 
SaNTa MarGHerITa

POBYT Se CVIčeNÍM

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 20 osob přihlášených do 31. 1. 2023

apartmán trilo
obsazen 6 osobami

apartmán trilo
obsazen 5 osobami

apartmán trilo
obsazen 4 osobami

apartmán trilo
obsazen 3 osobami

7 090 Kč / osoba
platí do 31.01.2023

7 650 Kč / osoba
platí do 31.01.2023

9 090 Kč / osoba
platí do 31.01.2023

10 590 Kč / osoba
platí do 31.01.2023

+ 1 500 Kč / osoba
od 01.02.2023

+ 1 500 Kč / osoba
od 01.02.2023

+ 1 500 Kč / osoba
od 01.02.2023

+ 1 500 Kč / osoba
od 01.02.2023

Termín: 25.08. - 03.09. 2023   cena zahrnuje autobusovou dopravu

CENA SE SLEVOU ZA VČASNOU REZERVACI PLATÍ DO 31. 1. 2023 PŘI ÚHRADĚ ZÁLOHY 1 500 KČ / OS. A ZASLÁNÍ VYPLNĚNÉ PŘIHLÁŠKY CVIČITELCE.

vzdálenost z Prahy 780 km https://www.nev-dama.cz/leto/italie/caorle/villaggio-los-nidos


