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Itálie – Lido di Adriano – Rezidence Belvedere

Lido di Adriano
Rezidence se nachází v živém a rušném letovisku Lido di Adriano, zhruba 10 km od historického 
města Ravenna, v oblasti Emilia Romagna. V letovisku najdeme obchody, supermarkety, restaurace,
ale také bary, obchody nebo pizzerie. 
Ubytování je zajištěno v Rezidenci Belvedere.
Rezidence je šestipatrová moderní budova s výtahem, která leží pouze 50 m od krásné písečné plá-
že. Součástí komplexu je venkovní plavecký bazén a dětský bazén s malou skluzavkou (otevřený v 
období 1. 6. – 15. 9.). Před budovou je udržovaný pás zeleně s dětským hřištěm. 

Ubytování :
Moderní pěkné apartmá pro 6 osob. Najdete zde dvě samostatné uzavíratelné ložnice (ložnice s 
manželskou postelí a ložnice s oddělenými lůžky), obývací pokoj s rozkládacím sofa pro 2 osoby. 
Dále zde najdete plně vybavenou kuchyň ( lednice, nádobí, vařič ) koupelna se sprchou a toaletou. 
Každé apartmá má balkon nebo terasu s venkovním posezením. 
Za poplatek možnost pronájmu tenisových hřišť, které se nachází hned vedle rezidence. V blízkosti 
rezidence je také dětský park.

Pláž pouze 50 m od rezidence, která je široká, písečná (jemný, zlatavý písek) s pozvolným vstupem
do moře, vhodná zejména pro rodiny s dětmi a neplavce. Plážový servis se poskytuje za poplatek. 

Stravování – česká kuchyně - polopenze
Polopenze zahrnuje snídani, polévku, kterou obdržíte při snídani, sušenku nebo ovoce a teplou ve-
čeři (klasické české jídlo).

V ceně není zahrnuto: pojištění na léčebné výlohy, pobytová taxa a závěrečný úklid (úklid si 
provedete sami). Pobytová taxa se platí na místě. Osoba nad 14 let 7 € za pobyt. Děti mladší 14 let 
neplatí pobytovou taxu. Možnost cestovního pojištění – léčebné výlohy, storno zájezdu.
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