
Speciální nabídka pro školy, sportovní oddíly, kolektivy – 2020 
10 denní pobytový zájezd ( Pá – Ne) 

ITÁLIE – PALMOVÁ RIVIÉRA – Camping Duca Amedeo*** 

 
Martinsicuro – nachází se v regionu Abruzzo ve střední Itálii, v jižní části vyhlášené Palmové riviéry – pět kilometrů od významného přístavu San 
Benedetto del Tronto a 49 km od města Teramo – hlavního města provincie. Charakteristickým znakem Martinsicura je palmová promenáda 
lemující mořské pobřeží, kde můžete při večerní procházce ochutnat výbornou italskou zmrzlinu, či jen tak sedět v některé z kaváren, nebo 
tradičních italských restauracích. V posledních letech se Martinsicuro stalo pro české turisty nejoblíbenějším místem Palmové riviéry. Podél pláže 
vede živá pěší promenáda s mnoha atrakcemi a cyklistická stezka, kterou se lze dostat na kole či kolečkových bruslích až do městečka Tortoreto 
Lido (15 km). Na výlet lákají i další turistická centra. Villa Rosa, San Benedetto del Tronto, Pesaro, Fano, Cupra Marittima, Alba Adriatica, Pineto, 
Silvi Marina, Montesilvano. 
Martinsicuro je lemováno nádhernou více než 60 m širokou pláží, která nabízí velké množství sportovních vyžití (beach volejbal, dětské průlezky 
atd.) Klientům je k dispozici privátní pláž nebo volné pláže. Sestup do moře je pozvolný. 

Camping Duca Amedeo*** se nachází přímo u moře, cca 200 m od centra, ve stínu vzrostlých palem, olivovníků a javorů. 
Dostatečná vzdálenost od železniční tratě je zárukou klidně strávené dovolené. Klienti mají možnost zahrát si v kempu ping-pong, 
volejbal, stolní fotbal, využít dětské hřiště i půjčovnu kol za poplatek. 
Ubytování: 
MOBILHOMY A 2/2 + 1 zn. JULIETTE – luxusní, nové, čtyřlůžkové, se dvěma ložnicemi, obytnou jídelnou s rozkládacím 5. lůžkem. 
Mobilhomy mají zařízenou kuchyň (varná konvice, mikrovlnka), vlastní WC a koupelnu, TV satelit, klimatizaci (za příplatek 25,00 
euro). Mobilhomy jsou vybaveny nádobím, polštáři, pokrývkami, ložním prádlem. Součástí je krytá terasa 4,5 x 2,5 m se zahradním 
nábytkem.  Ke každému mobilhomu náleží 1 slunečník. 
MOBILHOMY B 2/2 + 2 zn. WILLERBY – čtyř – šestilůžkové, se dvěma ložnicemi, obytnou jídelnou s rozkládacím 5. lůžkem. 
Mobilhomy mají zařízenou kuchyň, vlastní WC a koupelnu, TV satelit, klimatizaci (za příplatek 25,00 euro). Jsou vybaveny nádobím 
(varná konvice, mikrovlnka), polštáři, pokrývkami, ložním prádlem. Součástí je krytá terasa 4,5 x 2,5 m se zahradním nábytkem.  Ke 
každému mobilhomu náleží 1 slunečník. 
KARAVANY – dvou až čtyřlůžkové, s vybavenou kuchyní a ledničkou. V karavanu pro 4-6 osob je manželské lůžko, palanda pro 2 
osoby a navíc možnost rozkládacího lůžka pro 5. a 6. osobu. V karavanu pro 2-4 osoby se nachází manželské lůžko a rozkládací 
lůžko pro 3. a 4. osobu. Karavany jsou vybaveny nádobím, polštáři a pokrývkami, ložním prádlem (za poplatek). Součástí 
zastřešeného karavanu je krytá veranda se zahradním nábytkem pro 4 osoby. Ke každému karavanu náleží 1 slunečník.  

Stravování: Plná penze.  Česká kuchyně – vaří kuchař v kempu. Možnost zakoupení 
dalšího občerstvení za českou měnu. 
Sportovní vyžití – bližší informace v katalogu CK nebo v kanceláři CK 

Termíny a ceny:           mobilhome A               mobilhome B 
29. 05. - 07. 06. 2020 ………  3.200,- Kč …………… 2.800,- Kč 
05. 06. - 14. 06. 2020 ………  3.500,- Kč …………… 3.100,- Kč 
12. 06. - 21. 06. 2020 ……… 3.800,- Kč …………… 3.400,- Kč 
19. 06. - 28. 06. 2020 ……… 4.400,- Kč …………… 4.000,- Kč 
28. 08. - 06. 09. 2020 ……… 3.700,- Kč …………… 3.300,- Kč 
04. 09. - 13. 09. 2020 ……… 3.500,- Kč …………… 3.100,- Kč 
11. 09. - 20. 09. 2020 ……… 3.200,- Kč …………… 2.800,- Kč 
Po dohodě možné i jiné termíny. 
Cena zahrnuje: Plnou penzi, ubytování v mobilhomech, povlečení, služby delegáta CK, zákonné pojištění CK a pitný režim pro skupiny dětí po celý 
den, slunečník/mobilhome.  
Možnost dopravy: klimatizovaný bus 2.500,- Kč/ 1 os. (při počtu 40 osob), odjezd v pátek ve 14,00 hod., návrat v neděli dopoledne. 
Slevy: při každých 10 platících osobách – 11. os. zdarma (40 platících osob + 4 os. zdarma); osoby ubytované v karavanu -300 Kč/os. 
Fakultativní výlety: S. Benedetto, Alba Adriatica, Fermo, Monteprandone, Civitella del Tronto, Ascoli Piceno – stověžaté město s památkami 
z doby římské a gotické, křesťanská bazilika v Loretu, aquapark Onde Blue (o prázdninách), Řím – celodenní prohlídka města s českým průvodcem, 
Offida – historické centrum, tradiční výroba krajek, ochutnávka vín, Gran Sasso – národní park, trhy. 

SKALLA CZ s.r.o. – cestovní kancelář 
Střelecká 748, 500 02 Hradec Králové, Tel./fax: 495 521 595, e-mail: skalla@skalla.cz 

www.skalla.cz 
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