
Cestovní kancelář  
TRAXMANDL TOUR s.r.o. 

Most, Pod Resslem 1978, 434 01 
Tel./fax: 476 100 351 

e-mail: traxtour@gmail.com 
člen Asociace cestovních kanceláří a agentur  

ITÁLIE – KEMP FLORENZ 
Jedná se o velmi pěkný kemp kategorie 3*, který se nachází přímo u moře. Tento kemp se nachází 

cca. 95 km jižně od Benátek na kraji 
letoviska Lido degli Scacchi. Disponuje 
rozsáhlou soukromou písečnou pláží, 
která je od hlavního prostoru kempu 
oddělena naprosto unikátními 
přírodními písečnými dunami. Tím je 
zaručena i částečná ochrana před 
přílivem větru od moře. Celý kemp je 
osázen vzrostlými piniemi, které zde 
navozují příjemnou středomořskou 
atmosféru. Jelikož se jedná o 

středisko vyšší kategorie, je zde hostům k dispozici bazén, dostatek bezplatných teplých sprch a 
umýváren, automatické pračky, herna, restaurace s pizzerií a barem, 
jídelna, obchod s potravinami a průmyslovým zbožím, diskotéka s 
každodenním programem, celodenní animační program pro děti, 
půjčovna kol, dětské hřiště a mnoho dalších možností společenského 
vyžití. 
 

Termín 
     Mobilhome 5/5 Mobilhome 5/4 

    30.5.- 9.6. 2013 6290 Kč/os. 6790 Kč/os. 
     7.6.-16.6. 2013 6490 Kč/os. 6990 Kč/os. 

   Dítě 0-3 roky 2800,- (bez nároku na lůžko)  dítě 3-10 let 5090,-  
 
Ubytování: LUXUSNĚ ZAŘÍZENÉ MOBILNÍ BUNGALOVY RAFFAELLO PRO 5 OSOB. Velmi 

kvalitní ubytování v mobilních bungalovech, situovaných 
přímo na pláži či v centrální části kempu. Každý 
mobilhome má 2 oddělené ložnice, obývací místnost s 
kompletně zařízenou kuchyní, koupelnu a WC. Bungalovy 
jsou vybaveny klimatizací, vytápěním s rozvody do všech 
místností, Sat TV. Novinkou je bezplatná možnost WIFI 
připojení na internet v prostoru celého kempu. Každý 
bungalov má rozlehlou terasu s luxusním zahradním 
nábytkem (velký oválný stůl + křesla) a zahradní plynový 
gril (barbecue). 
http://www.campingflorenz.com/ceski/case_mobili4.php 

 
Výlety (za příplatek):  
 Historické město Ferrara 60 km, starobylé městečko Comacchio, propletené vodními kanály 
(díky tomuto fenoménu nazývané též malé Benátky) 8 km, historický přístav Ravenna 30 km, delta 
řeky Pád (chráněná krajinná rezervace s mnoha vzácnými druhy ptactva) 15 km, největší zábavný 
park v Itálii - Mirabilandia 85 km, delfinárium v Riccione, Italia in Miniatura 90 km, San Marino 120 km, 
Benátky 95 km, Florencie 195 km 
 
Cena zahrnuje: ubytování (7 nocí) s plnou penzí (česká kuchyně), dopravu klimatizovaným 
autobusem, spotřebu el. proudu, vody, plynu, delegát, zákonné pojištění CK proti úpadku 

   
Cena nezahrnuje: pojištění UNIQUA léčebných výloh v zahraničí 150,- Kč/os./pobyt nebo komplexní 
poj. za 270,-/os./pobyt. 
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