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

ITÁLIE – LIGNANO – CAMPING SABBIADORO**** 
 

 

LIGNANO je jedním z nejoblíbenějších severoitalských letovisek, přezdívaným „Florida Jadranu“. Nachází se mezi Benátkami a 
Terstem, obklopené azurovým a čistým mořem několikrát oceněným modrou vlajkou. Lignano se může pochlubit udržovanými, 8 
km dlouhými písčitými plážemi s velice kvalitním vybavením pro turisty. Lignano má co nabídnout - termální lázně, stovky 
obchodů, restaurací s nabídkou výborné italské kuchyně, barů a kaváren, diskotéky, zajímavý přístav jachet, šest zábavních parků: 
zoologickou zahradu s více než 1500 zvířaty, Aquasplash (vodní park se skluzavkami, tobogány a bazény), Gulliverlandia (dětský 
pohádkový svět, akvárium), Luna Park Strabilia, Gommosi (nafukovací atrakce pro děti) a Parco Junior. Každé pondělí od června 
do září se konají místní velké trhy. Je zde i řada sportovních možností (tenisové kurty, golfové hřiště, plachtění, windsurfing, vodní 
lyže, cyklostezky, in-line bruslení). Díky široké nabídce doprovodných programů je Lignano vhodné pro všechny věkové kategorie.  
Camping se nachází pod vzrostlými píniemi, 200 m od moře a pár kroků od centra Sabbiadoro. Je moderně vybaven (sprchy, 
umývárny, WC, prádelna aj.). Klientům je k dispozici samoobslužná restaurace, pizerie, supermarket, tenisový kurt, minigolf, 
dětský hrací park, plavecký bazén 25 m, menší bazén s hydromasáží, vyhřívaný bazén pro děti + další nový bazén vybudovaný v r. 
2020,  fitness, půjčovna kol. Každý den jsou v kempu organizovány animační programy. 
 

Ubytování:  
STANY ATLAS pro 4+2 osoby – zcela nové luxusní rodinné stany, 20 m2. Stany jsou čtyřlůžkové se dvěma oddělenými ložnicemi. 
Stany jsou umístěny na dřevěných podlážkách, pod píniemi, jsou vybaveny postelemi a matracemi, pokrývkami a ložním prádlem. 
Součástí vybavení je zahradní nábytek pro 4 osoby. 
MOBILHOMY G pro 4+1 osoby – bez klimatizace, 13 m2, jedna ložnice má manželské lůžko, druhá ložnice má samostatnou postel 
+ patrovou postel (lůžka 70 cm), koupelna, WC, ventilátor, trezor, bez kuchyně.  Mobilhome je vybaven polštáři, pokrývkami, 
ložním povlečením, nádobím pro 5 osob. Mobilhome má markýzu se zahradním nábytkem pro 4 osoby. 
MOBILHOMY M pro 4+1 osoby – klimatizovaný, 15 m2, jedna ložnice s manželskou postelí, druhá s patrovou postelí a 
samostatným lůžkem pro 5. osobu, koupelna, WC, trezor, obývací pokoj s vybavenou kuchyňkou. Mobilhome je vybaven polštáři, 
pokrývkami, ložním povlečením, nádobím pro 5 osob. Mobilhome má markýzu se zahradním nábytkem pro 4 osoby. 
Pláž: Široká písečná s mírným klesáním do moře.  
Stravování: Plná penze s lehčím obědem - česká kuchyně. Možnost dalšího občerstvení za českou měnu.   
 

Termíny a ceny:  1 osoba ve stanu ATLAS 
27. 05.  - 05. 06. 2022….…………………..2.950,- Kč 
03. 06. -  12. 06. 2022..…………..………..3.450,- Kč 
10. 06. – 19. 06. 2022 …………………….. 3.950,- Kč 
17. 06. – 26. 06. 2022……………………….4.250,- Kč 
26. 08.  - 04. 09. 2022……………………….3.650,- Kč 
02. 09.  - 11. 09. 2022……………………….3.150,- Kč 
09. 09. -  18.09. 2022.……….………………2.950,- Kč 
Po dohodě možné i jiné termíny (zájezd pátek – neděle). 
Cena zahrnuje: 7x ubytování ve čtyřlůžkových stanech nebo mobilhomech, plná penze – česká kuchyně, slunečník, ložní 
povlečení, používání bazénu a fitness, povinné pojištění CK dle zák. 159/1999 Sb., pitný režim pro skupiny dětí po celý den.  
Příplatek za ubyt. v mobilhomu je 400,- Kč/1 os./ pobyt. Na místě se hradí pobytová taxa a vratná kauce za stan/mobilhome. 
Slevy: při každých 10 platících osobách – 11. osoba zdarma (40 platících osob + 4 osoby zdarma). 
Cena dopravy: 2.100,- Kč/1 os. Nabízíme dopravu lux. klimatizovanými autobusy pro 49, 54 a 59 osob. 
Fakultativní výlety: lodní výlety do Benátek nebo vlakem, Caorle, lodní výlet na „mušličkový ostrov“, výlety po řece Stella,  výlet 
lodí do Grada,  Aquileia, Palmanova,Terst, Zámek Miramare, zábavné parky a aquapark. 

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

Střelecká 748, 500 02 Hradec Králové, Tel./fax: 495 521 595, e-mail: skalla@skalla.cz, www.skalla.cz 
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