
Pohoda v srdci palmové riviéry
Příjemné a klidné lázeňské městečko
Možnost výletu do Říma
Nekonečné písčité pláže, promenády a obchůdky

MÍSTO
Příjemné a klidné lázeňské město Silvi Marina leží na jadranském pobřeží ve střední části Itálie, 
50 km jižně od letoviska San Benedetto, 20 km severně od přístavního města Pescara a cca 220 
km severovýchodně od Říma. Městečko tvoří řady rezidenčních domů a vilek podél písčité pláže, 
promenády a spousta obchůdků, barů, kaváren a restaurací. Díky křišťálovému moři a čistým plážím 
se zlatým pískem je nazýváno „perlou adriatického pobřeží“.

UBYTOVÁNÍ
V rezidencích nedaleko centra v klidné části Silvi Marina a v blízkosti veřejné pláže (do 200 m). Ubytování 
v apartmánech po 4, 6 nebo 8 osobách se sprchou a WC. Většina apartmánů má balkon nebo terasu.

VÝLETY
Vřele doporučujeme celodenní výlet do hlavního města Itálie. Jedno z nejstarších a nejpůvabnějších 
evropských měst se pyšní množstvím architektonických skvostů. V rámci výletu navštívíme památky, 
jako jsou: Koloseum, Forum Romanum, Benátské náměstí, Fontánu di Trevi, Španělské schody, 
Pantheon, Vatikán a další dech beroucí pamětihodnosti.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu je plná penze včetně nápojů k jídlu. Český kuchař vaří poctivou domácí stravu, která 
dětem chutná a podává se v místě ubytování. Stravování v Itálii začíná v den příjezdu večeří a končí v den 
odjezdu obědem. Jídlo na cestu autobusem tam i zpět si zajišťuje každý účastník samostatně.

Proč na školní výlet do Silvi Marina?
Vhodné pro děti 1. a 2. stupně
Poznání historie a národních památek
Ubytování ve vlastním samostatném domě

od 7.490,- Kč (10 dnů/7 nocí)
CENY A SLUŽBY
V ceně je zahrnuta doprava pohodlným klimatizovaným autobusem s TV, ubytování  
v apartmánovém domě, plná penze s nápoji k jídlu, pobytová taxa, pojištění CK proti úpadku 
i DPH. Jeden učitel zdarma na každých 10 platících dětí. Cena je kalkulována na odjezdy  
z Prahy, Brna a Českých Budějovic. Destinace je vzdálena cca 1 300 km (16 – 18 hodin jízdy). 
Odjezd v pátek večer a v sobotu v dopoledních hodinách příjezd na místo.

Itálie - Silvi Marina


