
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO ŠKOLY, SPORTOVNÍ ODDÍLY, KOLEKTIVY – 2022 
10TI DENNÍ POBYTOVÉ ZÁJEZDY (PÁ – NE) 

ITÁLIE – GRADO – RESIDENCE PUNTA SPIN*** - PRONÁJEM BUNGALOVŮ A MOBILHOMŮ 
 

  
Nádherný poloostrov GRADO v severní Itálii s 15km písečnou pláží, který navštěvovala již císařovna Sisi. Grado bylo přístavem 
dříve slavného nedalekého města římského impéria Aquilea. Dnes je lázeňským městem na ostrově spojeného s pevninou hrází, 
která Vás dovede až do centra města, tvořeného malebnými náměstími a úzkými uličkami. Do centra zasahuje i lodní kanál, po 
němž připlouvají lodě a jachty do starého města. Obdivovat zde můžete baziliku svaté Eufémie ze 14. století se zvonicí. Vydat se 
můžete plavbou lodí na přilehlé ostrovy s rybářskými domky. Celé město s kempy a residencemi je propojené cyklostezkou. 
 
Residence Punta Spin je plně vybavený komplex více typů ubytovacích zařízení. Díky své poloze a vybavení je ideálním místem 
pro sportovní skupiny a trávení aktivní dovolené. Hosté mohou strávit den na pláži nebo u bazénů, využít sportovní atraktivity 
resortu a večer navštívit nedaleké přístavní město Grado s bohatou historií z doby římské. Kemp poskytuje hostům úplný komfort 
– širokou nabídku volnočasových aktivit včetně tenisových kurtů s nočním osvětlením, malé fotbalové hřiště, minigolf, stolní tenis 
a dětské hřiště, dále 2 větší plavecké bazény a 1 dětský bazén s tobogánem, supermarket, restauraci, pizzerii, bar u recepce a 
plážový bar se zmrzlinárnou, půjčovnu kol a šlapadel, fitness centrum. Kemp organizuje animační programy, hry pro děti a 
diskotéku. Cyklostezka vede až do centra města. Autobusová zastávka je před rezidencí. 
Kempový resort se nachází přímo u moře, v borovém lese, nedaleko přírodní rezervace Val Cavanata, cca 4 km od centra města.  
 
Ubytování: Maxi karavan Luxury – klimatizovaný pro 4-6 os., 34m2, 3 dvoulůžkové ložnice, jedna disponuje manželskou postelí a 
vlastním WC s umyvadlem, vybavená kuchyň, koupelna se sprchovým koutem a WC, krytá veranda se zahradním nábytkem a 
parkovací místo. Maxi karavan Family – klimatizovaný pro 4-6 os., 25m2, 2 oddělené ložnice, rozkládací gauč pro 5. os. v obývacím 
pokoji s francouzskými okny, koupelna se sprchovým koutem, samostatné WC, vybavený kuchyňský kout, venkovní terasa 
(8,40m2) se zahradním nábytkem. Mini bungalov (pro 2-4 osoby) – 21m2, pro menší rodinu, jedna dvoulůžková ložnice, koupelna 
s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, TV, trezorem a rozkládacím gaučem až pro 2 osoby, venkovní krytá terasa se 
zahradním nábytkem. Bungalov B – pro 3-5 os. – 26m2. Jednopodlažní zděná vila s klimatizací uprostřed přírody. Obsahuje 2 
ložnice, jedna s manželskou postelí a druhá se třemi lůžky, koupelnu s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem, trezor, TV, 
venkovní krytou terasu se zahradním nábytkem a dekorativním krbem. Bungalov C – pro 3-5 os. – 32m2. Jednopodlažní zděná 
bezbariérová vila s klimatizací, nedávno zrekonstruovaná. Ve vile se nachází jedna ložnice s menší postelí (120cm), druhá ložnice s 
manželským dvoulůžkem, koupelna s WC, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, trezor a TV. 
Součástí vily je venkovní terasa se zahradním nábytkem a parkovací stání. 
Pláž: privátní písčitá pláž 300m dlouhá, s velmi pozvolným vstupem do moře, cca 250m od kempu. Pro nenáročnou klientelu. 
Stravování: vlastní 

Termíny a ceny:        1 os. v maxikaravanu Family  
27. 05.  - 05. 06. 2022   4.800,- Kč 
03. 06. -  12. 06. 2022   4.800,- Kč 
10. 06. – 19. 06. 2022   4.800,- Kč 
17. 06. – 26. 06. 2022   4.800,- Kč 
26. 08.  - 04. 09. 2022   4.800,- Kč 
02. 09.  - 11. 09. 2022   4.400,- Kč 
09. 09. -  18. 09. 2022   4.000,- Kč 
Po dohodě možné i jiné termíny (zájezd s autobusem pátek – neděle). 
Cena zahrnuje: 7x ubytování v luxusním maxikaravanu Family pro 4 osoby, ložní povlečení, používání bazénů a fitness v kempu, 
služby delegáta CK, povinné pojištění CK dle zák. 159/1999 Sb.  
Slevy: při každých 10 platících osobách – 11. osoba zdarma (40 platících osob + 4 osoby zdarma). 
Příplatky: doprava lux. klimatizovanými autobusy pro 49, 54 a 59 osob - 2.100 Kč/os.; pobytová taxa; cestovní pojištění. 
Fakultativní výlety: Palmanova,  Aquileia, Terst, zámek El Duino, zámek Miramare, jeskyně Grotta Gigante, Benátky, výlety lodí na 
ostrovy Barbana a Ravaiarina, slovinské jeskyně v Postojne, outlet shopping v Palmanově, golfové hřiště. 

 
Cestovní kancelář SKALLA CZ s.r.o. – Česká republika 
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