
Vhodné pro děti 1. a 2. stupně!
Letní počasí od května až do září
Ubytování v 3*** hotelu
Písčité pláže a pozvolný vstup do moře

MÍSTO
Cesenatico je přístavní město na pobřeží Jaderského moře v severní části Itálie a žije zde cca 20 000 
obyvatel. Město si zachovalo půvabné historické jádro, k procházkám tak vybízí krásné starobylé 
centrum s charakterem rybářské vesničky. Dnes to tu žije převážně turistickým ruchem a centrum 
obklopují oblasti s moderními hotely a penziony. Pláže jsou zde písčité, dostatečně široké a moře se 
svažuje jen pozvolna, zdejší koupání je proto mimořádně bezpečné pro děti i neplavce.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování ve 3 hvězdičkovém hotelu poskytuje dostatečný komfort. 2-4 lůžkové pokoje mají vlastní 
koupelnu, WC a většinou i balkon. Hotel leží v klidné části města, je vzdálen pouhých 200 metrů od pláže 
a celoročně hostí především dětskou a mládežnickou klientelu.

VÝLETY
Mirabilandia Park je druhý nejnavštěvovanější v Itálii. Čítá 38 atrakcí zahrnující různé horské dráhy, 
vodní dráhy, prolézačky, volné pády, strašidelné domy a jiné. Atrakce jsou zařazeny do 5 tematických 
zón: téma divokého západu, dětské atrakce, atrakce na téma aut a závodů, adrenalinové atrakce nebo 
zónu dinosaurů a pravěku.

STRAVOVÁNÍ
Stravování je zajištěno formou plné penze (klasická italská kuchyně). Snídaně servírovaná, oběd 
a večeře formou jednotného menu. K jídlům se podává voda. Stravování začíná v den příjezdu večeří  
a končí v den odjezdu obědem. Jídlo na cestu tam i zpět si zajišťuje každý účastník sám. 

Proč na školní výlet do Cesenatica?
Historické město se spoustou kaváren a obchůdků
Jedno z nejoblíbenějších Italských letovisek
Možnost výletu do zábavního parku Mirabilandia

CENY A SLUŽBY
V ceně je zahrnuta doprava pohodlným klimatizovaným autobusem s TV, ubytování v 3 *** 
hotelu, plná penze (k jídlu voda), a pojištění CK proti úpadku, pobytová taxa i DPH. Jeden učitel 
zdarma na každých 10 platících dětí. Cena je kalkulována na odjezdy z Prahy, Plzně, Brna  
a Českých Budějovic. Destinace je vzdálena cca 1 050 km (13 - 15 hodin jízdy). Odjezd z ČR  
ve večerních hodinách.

Itálie - Cesenatico

od 8.990,- Kč (8–10 dnů/5–7 nocí) 


