
Speciální nabídka pro školy, sportovní oddíly, kolektivy v roce 2019 

ITÁLIE RICCIONE – camping Adria***  
10denní pobytové zájezdy (Pá – Ne) 

RICCIONE – jedno z nejznámějších evropských turistických letovisek, význačné přímořské lázně ležící nedaleko Rimini. Tato oblast 
díky svým plážím dostala přiléhavé jméno „Sluneční riviéra“. Riccione je město, které láká svou písečnou pláží 6 km dlouhou 
s jemným pískem. Při výletech do okolí je nejvíce navštěvován 30 km vzdálený horský stát San Marino s proslulou skalní pevností, 
ale i Ravenna s antickými a středověkými památkami nebo blízké Rimini se středověkými stavbami. Neodoláte kouzlu, jimž na Vás 
bude působit blízký středověký hrad Gradara, zpívající fontány v blízké Cattolice, nebo třeba lahodná místní kuchyně.  
A ještě: sportovní hřiště, plážový volejbal, lázně, otevřené divadlo, nejlepší diskotéky, koncerty, velmi mnoho příležitostí 
k nákupu, pravidelné trhy. Riccione je nazýváno „Zelená perla Adrie“. Moře je čisté a bezpečné z důvodu svého nízkého dna, je 
zvláště vhodné pro rodiny s dětmi a ke sportování.   
Camping ADRIA *** je umístěn na klidném místě v bezprostřední blízkosti Jaderského moře, v blízkosti nákupních a zábavných 
center. Pláž je písčitá s pozvolným vstupem do moře. Z důvodu nízkého dna je moře vhodné pro děti a ke sportování. Na pláži 
jsou k dispozici sprchy se studenou vodou, volejbalová hřiště, půjčovna skútrů a šlapadel, dětské parky a pestré animační 
programy. V blízkosti kempu se nachází aquapark, lunapark a další atrakce.  
Camping je vybaven sociálním zařízením (sprchy, WC, umývárny nádobí, prádelna) v blízkosti naší základny. Ke kempu patří 
supermarket, bar, pizzerie, dětský koutek. Kemp je postupně obnovován. V zadní části kempu se nachází parkoviště, pódium pro 
animační programy, nová dětská hřiště, nová dřevěná posezení a grily pro klienty kempu (dřevěné uhlí je třeba mít vlastní). 
Před kempem je zastávka autobusů do centra Riccione, Cattolicy, do obchodního centra v Rimini, do outlet centra v San Marinu. 
Ubytování:  
Stany – čtyřlůžkové se dvěma oddělenými ložnicemi, na dřevěných podlážkách. Stany jsou umístěny pod stromy, jsou vybaveny 
matracemi, pokrývkami a ložním prádlem. V předsíni je zahradní nábytek pro 4 osoby. Klienti mají k dispozici slunečník. 
Karavany – luxusní, nové karavany pro 4-6 osob s vybavenou kuchyní a ledničkou, pokrývkami a ložním prádlem. Součástí 
karavanu je veranda se zahradním nábytkem pro čtyři osoby. Klienti mají k dispozici slunečník. 
Stravování: Plná penze s lehčím obědem. Česká kuchyně – vaří kuchař v kempu. Možnost zakoupení dalšího občerstvení za 
českou měnu. 

 
Termíny a ceny:    stany   
24. 05. – 02. 06. 2019……………………… 2.200,- Kč 
31. 05. – 09. 06. 2019……………………… 2.200,- Kč 
07. 06. – 16. 06. 2019……………………… 2.500,- Kč 
14. 06. – 23. 06. 2019……………………… 2.700,- Kč 
30. 08. – 08. 09. 2019.……….……………. 2.700,- Kč 
06. 09. – 15. 09. 2019.……….……………. 2.500,- Kč 
Po dohodě možné i jiné termíny (pátek–neděle). 
Cena zahrnuje:  
Plnou penzi, ubytování ve čtyřlůžkových stanech (v karavanech +300 Kč/os./pobyt), povlečení, služby delegáta, povinné pojištění 
CK a pitný režim pro skupiny dětí po celý den, slunečník/stan nebo karavan. 
Slevy: při každých 10 platících osobách – 11. os. zdarma (40 platících osob + 4 os.zdarma) 
Možnost dopravy: Můžeme nabídnout dopravu lux. Klimatizovanými autobusy pro 34, 49, 57 osob. Cena dopravy za 1 os je 
2.300,- Kč (při 40 platících osobách). Pokud má skupina svůj autobus – možnost parkování u campingu po celou dobu pobytu. 
Fakultativní výlety: 
*aquapark a delfinárium v Riccione * San Marino* Cesenatico, Rimini, Gradara, Cattolica *Výlety lodí Marinella *Okružní jízdy 
vláčkem *Itálie v miniaturách *Zabavné parky Mirabilandia a Fiabilandia * 
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