
 
 

 

 

G A R D A L A N D    I T A L Y 

BENÁTKY, CAORLE,  MINIMUNDUS 

11 – dňový zájazd s ozdravovacím pobytom pri mori 

 

Caorle - malé historické rybárske mestečko z 11. storočia pri brehoch Jadranského mora 

s piesočnatými plážami a kamennou promenádou pri mori so sochami vytesanými do skál.  

Kemp San Francesco - prázdninová osada 1. triedy ***** s 9 bazénmi, divadlo, reštaurácie, 

relaxačné centrá, hydromasáže, ubytovanie v mobile home 2+2+1 so sociálnym zariadením, 

bohato pripravený celodenný program s animátormi, ranné dýchacie cvičenia pri mori vhodné na 

ochorenia dýchacích ciest pre deti ako aj dospelých.    

Lago di Garda - najväčšie a najčistejšie jazero na úpätí Álp so známym zábavným parkom  

GARDALANDOM so 40 atrakciami pre všetkých, Vám ponúkne nezabudnuteľný zážitok. V tejto 

sezóne ponúkame dennú aj podvečernú návštevu Gardalandu. 

Minimundus - park v Rakúsku pri Klagenfurte takmer so 153 miniatúrami či maketami svetových 

stavieb, objektov, modelov železníc ... 

 

11. 07.  -  22. 07. 2018 

 

370,- €/ os.     390,- €/ os.     410,- €/ os.  

 

podľa počtu osôb (6 – 5 – 4) ubytovaných v mobile home  

 

 

V cene je zahrnuté: 10-dňový pobyt pri mori, 9x ubytovanie v mobile home (nie 

karavany) s kuchynkou, príslušenstvom na varenie a so sociálnym zariadením, výlety do Caorle, 

supermarketu INS, cestovné do zábavných parkov Gardaland a Minimundus, diaľničné poplatky, 

autobusová doprava s klimatizáciou aj počas pobytu, plážové poplatky, bohatý program, 9 

bazénov, sprievodca, lekár počas pobytu 

V cene nie je zahrnuté: komplexné rozšírené poistenie klientov v zahraničí, upratovanie 

ubytovacích jednotiek, poistenie CK proti insolventnosti: 5,-€/ os.   

 

Informácie a rezervácia: www.ckbca.sk,  mobil: 0905 196216   

E – mail: info@ckbca.sk, benkomil@centrum.sk 

http://www.ckbca.sk/
mailto:info@ckbca.sk


 

PROGRAM  ZÁJAZDU  (zmena programu vyhradená) 

 

11.07.2018 St: 

- zraz o 16,30 hod. na parkovisku v Košiciach pred OD Astória – Hotelová Akadémia, Južná 

trieda 10, odchod autobusom cez Rakúsko do Talianska ( možnosť pristúpiť cestou)  

12.07.2018 Št: 

- ubytovanie v kempe od 10,00 hod., voľný program, kúpanie, oboznámenie sa s kempom, 

inštrukcie potrebné k pobytu  

13.07.2018 Pi: 

- voľný program, kúpanie  

14.07.2018 So: 

 GARDALAND 2018  –  Park zábavy, atrakcii a rozprávok 

odchod o 06,00 hod. (Reštaurácia MAXIM – hlavný vchod do kempu), plánovaný príchod do 

kempu San Francesco je o 23,30 hod., odchod z Gardalandu o 20,30 hod. 

15.07.2018 Ne: 

- podľa záujmu rímskokatolícka sv. omša v divadle o 09,00 hod., voľný program, kúpanie 

16.07.2018 Po a 18.07.2018 St: 

- voľný program, kúpanie 

17.07.2018 Ut: 

 CAORLE – podvečerná prehliadka mesta 

- odchod autobusu o 15,00 hod. z kempu (zraz pred bránou kempu), Market INS, nákup 

potravín a nápojov, prehliadka centra mesta a pláži so sprievodcom až do 21,00 hod. 

19.07.2018 Št: 

 BENÁTKY – svetový unikát (pre min. počet prihlásených klientov 25) 

- prehliadka historickej časti mesta Benátok so sprievodcom, námestia sv. Marka, Baziliky                                              

sv. Marka, 40 minútová vyhliadková plavba loďou po mori                                                                                                              

- odchod autobusu o 07,30 hod. z kempu (zraz pred vstupom do kempu) do námorného 

prístavu Punta Sabioni, odchod z Benátok o 15,00 hod.  

20.07.2018 Pi: 

- voľný program, kúpanie 

21.07.2018 So:     

- do 09,30 hod. uvoľniť upratané mobile home, odchod do Rakúska – park MINIMUNDUS, 

individuálne voľno 3 hod., možnosť kúpania v jazere, odchod na Slovensko  

22.07.2018 Ne: 

- príchod na Slovensko do Košíc na parkovisko pred Hotelovú Akadémiu v skorých ranných 

hodinách 

 


