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[ITÁLIE] 
 

  

  GRADO  
                                 

 

Vzdálenost z Prahy / Brna: 740 / 630 km  
 

Na severovýchodě Itálie hned za hranicí Rakouska leží autonomní kraj 
Furlansko_Julské Benátsko (Friuli-Venezia Giulia), jehož východní 
část sousedí se Slovinskem a jižní tvoří pobřeží Jadranského moře 
s mnoha turistickými oblastmi a známými a oblíbenými místy ke 
koupání – jako je Lignano, Sistiana a v neposlední řadě Grado. 
V hlavním městě Udine, ale i v Terstu a dalších místech najdeme stopy 
staré románské civilizace. Region je proslulý díky svým výborným 
bílým vínům, která byla v době Rakousko-Uherska dodávána téměř 
výhradně do Vídně.      
 
 
 

Doporučené turistické cíle 
 

• Trieste (33 km ) - město na hranici se Slovinskem je nejen známým 
přístavem se zajímavou historií v novodobých dějinách po 2. světové válce, 
ale najdeme zde i mnohé památky – např. Piazza dell´Unità s paláci 
převážně z 19. století a radnicí, bazilika San Silvestro (Piazzetta San 
Silvestro) ze 14. století, hrad Castello San Giusto se zajímavou sbírkou 
historických zbraní, ruiny románské baziliky Basilica Paleocristiana z roku 
100 n.l., nebo římské divadlo na Via del Teatro Romano. Snad nejznámější 
památkou je zámek Miramare z 19.století. Nevynechejte ani zastávku  
v některé z místních kaváren. 
 

• Benátky (135 km) – kdo by neznal toto „město na vodě“ – město 
vybudované na laguně s domy vystavěnými na dubových kůlech s vodními 
kanály zaplněnými typickými gondolami, město romantiků a turistů se 
známými památkami - Bazilikou sv. Marka, Dóžecím palácem, Ponte di 
Rialto a dalšími. 
 
 
 
 
 
 
 

 CAMP  VILLAGE****  
 

Místo pobytu: Marina Julia – Grado je poseté spoustou úchvatných 
písčitých pláží s pozvolným vstupem do moře. Stejně jako Bibione  
a Lignano obdrželo i letovisko Grado již několik let po sobě tzv. „Bandiera 
Blu“ - potvrzení kvality a čistoty moře a kvalitu čistých a udržovaných pláží. 
Pobyt zde je ideální volbou pro ty, kteří hledají dovolenou v blízkosti moře, 
ale je i velmi dobrým výchozím místem pro výlety díky své poloze mezi 
Grado a Terstem.  
 
 

Ubytování: v kempu Villaggio Albatros je k dispozici velká volná pláž, 
částečně písčitá a částečně travnatá s mírně se svažujícím vstupem do 
moře s možností pronájmu slunečníků a lehátek (za poplatek), plavecký  
a dětský bazén, animace pro děti a dospělé, mini klub, fitness, párty, 
plážový volejbal, dětské hřiště, ping - pong.  
Za příplatek: tenis, windsurfing, herna, minigolf, fotbalové hřiště, basket. 
 
 

Mobil Home AQUA - s příjemným a funkčním interiérem je určený max. 
pro 5 dospělých a 1 dítě. K dispozici je ložnice s manželskou postelí, další 
ložnice se dvěma samostatnými lůžky a menší sklopnou postelí (170 cm 
dlouhou, vhodnou pouze pro děti do max. 50 kg a max. 150 cm) nebo s 
jednou postelí a palandou, kompletně vybavená  kuchyňka s lednicí s 
malým mrazákem a varnou deskou se 4 hořáky, pohovka, která může být 
využita jako samostatné lůžko, koupelna se sprchovým koutem, 

http://www.italie-pruvodce.cz/web/mista/castello_di_miramare
http://odcestovat.cz/tag/bazilika/
http://odcestovat.cz/tag/marka/
http://odcestovat.cz/tag/dozeci-palac/
http://odcestovat.cz/tag/ponte-di-rialto/
http://odcestovat.cz/tag/ponte-di-rialto/
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umyvadlem a WC. Všechny ložnice mají v oknech sítě proti komárům.  
Součástí vybavení je zahradní nábytek - stůl, židle, slunečník, dvě 
lehátka, případně i barbeque.  
 

Stravování: vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce. 
 
Pobyty: min. na 3 noci, pouze vtermínech 9.5.-30.6. a 8.9.-23.9.   
               
 Akce:    7=4, tj. 7 nocí za cenu 4: v termínu 15.9.-23.9. 
             7=5, tj. 7 nocí za cenu 5: v termínu 12.5.-16.6. a 8.9.-15.9.  
             7=6, tj. 7 nocí za cenu 6: v termínu 16.6.-7.7. a 1.9.-8.9.  
             4=3, tj. 4 noci za cenu 3: v termínu 15.9.-23.9. 
 
                                            

Pobyty 3 až 7 nocí                                               Cena v Kč/os. 
 

Termín Nocí 
          Mobilehome  AQUA                                        

5 os. 4 os. 3 os. 2 os. 

12.05.-19.05. 7=5 1 240 1 550 2 060 3 090 

19.05.-02.06. 7=5 1 700 2 130 2 840 4 250 

02.06.-16.06. 7=5 1 390 1 740 2 320 3 480 

16.06.-23.06. 7=6 2 040 2 550 3 400 5 100 

23.06.-30.06. 7=6 2 410 3 020 4 020 6 030 

30.06.-07.07. 7=6 3 530 4 410 5 870 8 810 

07.07.-14.07. 7 4 330 5 410 7 210 10 820 

14.07.-21.07. 7 4 550 5 680 7 570 11 360 

21.07.-11.08. 7 5 630 7 030 9 370 14 060 

11.08.-18.08. 7 5 840 7 300 9 730 14 600 

18.08.-25.08. 7 3 680 4 600 6 130 9 190 

25.08.-01.09. 7 3 030 3 790 5 050 7 570 

01.09.-08.09. 7=6 1 860 2 320 3 090 4 640 

08.09.-15.09. 7=5 1 240 1 550 2 060 3 090 

15.09.-23.09. 7=4 990 1 240 1 650 2 480 

 

V ceně: 

ubytování vč. všech energií na zvolený počet nocí  

parkování pro jedno auto 

DPH  
 

Platba na místě (povinná): 

vratná kauce: 100 €/mobilhome 

turistická taxa 

závěrečný úklid: nebude-li odevzdaný mobil home    
  uklizený, bude odečteno 40 € z kauce 

 

 

 
Služby za příplatek:  

cestovní pojištění   
 

Další služby (platba na místě), nutno objednat předem: 

set pro 2 os.: ložní prádlo na 2lůžko+2 ručníky: 20 €  

set pro 1 os.: ložní prádlo na 1lůžko+ručník: 15 € 

 plážový set: 2x plážový ručník 12 €  

 dětská postýlka, vanička, židlička: každá 2 €/den  

 klimatizace: 5 €/den  
 

Slevy: • stálý klient: -2% 
 

  
 


