
SKALLA CZ s.r.o. a Volejbalový klub mládeže Réma RK 
pořádá 

BEACH-VOLEJBAL_ ZÁJEZD Itálie –2021 

 

 

TERMÍN:   pátek 25.6.- neděle 4.7.2021 
MÍSTO:     ITÁLIE – LIGNANO - CAMPING SABBIADORO 

CENA:  6.000,-Kč/osoba  
 
UVEDENÁ CENA ZAHRNUJE:  
7x ubytování ve čtyřlůžkových stanech nebo mobilhomech, dopravu lux. busem, 7x plná 
penze,  delegát, slunečník/stan, povlečení, komplexní cestovní pojištění, používání 2 volej. 
hřišť, používání bazénu a fitness, místo na privátní pláži, povinné pojištění CK ve sm. zák. 
159/1999 Sb..  
Příplatek za  ubytování v mobilhomu: 500,- Kč/1 os./pobyt 
 
PŘIHLÁŠKY a platba zálohy: 3000,-Kč do 16.5.2021 
Luděk Ruprich, email: ludek.ruprich@tiscali.cz, MT 606 658 189 
Číslo účtu pro platbu: 1513865063-0800, VS xxxxxxxx = (datum narození např. 1.1.2006 = 01012006) 
Až do zaplacení se jedná pouze o REZERVACI účastnického místa! Na platbu zálohy bude 
vystaven doklad o zaplacení. 



 
Povinné údaje přihlášky:  
Jméno a příjmení: 
Datum narození: 
Číslo pasu (OP): 
Datum vystavení:                       Kým a kde bylo vydáno: 
Adresa trvalého bydliště: 
Telefon:                          Email;  
 
V přihlášce uvádějte požadavek na ubytování – kdo s kým!; Účastník je přihlášen až po 
zaplacení celé částky (proti potvrzení) hotově nebo převodem na účet. 
Předpokládaný odjezd z Rychnova n.Kn – 25.6. v 18:00 hod. Předpokládaný příjezd je v neděli 
4.7. okolo 5:00 hod. do Rychnova. 
Ubytování: 
STANY ATLAS – zcela nové (r.2018) luxusní rodinné stany, 20 m2. Stany jsou čtyřlůžkové se 
dvěma oddělenými ložnicemi. Stany jsou umístěny na dřevěných podlážkách, pod borovicemi, 
jsou vybaveny kovovými postelemi a pěnovými matracemi, pokrývkami a ložním prádlem. 
Součástí vybavení je zahradní nábytek pro 4 osoby. 
Mobilhomy 2+ 3 – čtyřlůžkové - pětilůžkové, 15 m2, 2 ložnice, koupelna, WC, malý kuchyňský 
kout, trezor, ventilátor. Jedna ložnice má manželské lůžko 140 cm, druhá ložnice má 
samostatnou postel + patrovou postel. Mobilhome má verandu se zahradním nábytkem pro 4 – 
5 osob.  
Pláž: Široká písečná s mírným klesáním do moře. Tato pláž je soukromá patřící kempu 
Sabbiadorro. Pokud klienti nemají k dispozici svůj slunečník, lze jej pronajmout spolu s lehátky 
přímo na pláži. 
Stravování: Plná penze – vaří kuchař v kempu.  
 
LIGNANO je jedním z nejoblíbenějších severoitalských letovisek. Florida Jadranu - takto charakterizoval 
toto luxusní letovisko americký spisovatel Ernest Hemingway. Nachází se mezi Benátkami a Terstem, 
obklopeno azurovým a čistým mořem několikrát oceněným "modrouvlajkou". Lignano se může pochlubit 
udržovanými, 8 km dlouhými zlatavými písčitými plážemi s velice kvalitním vybavením pro turisty. 
Lignanomá co nabídnout - termální lázně, stovky obchodů, restaurací s nabídkou výborné italské 
kuchyně, barů a kaváren, diskotéky, zajímavý přístav jachet, šest zábavních parků: zoologickou zahradu s 
více než 1500 zvířaty, Aquasplash (vodní park se skluzavkami, tobogány a bazény), Gulliverlandia (dětský 
pohádkový svět, akvárium), Luna Park Strabilia, Gommosi (nafukovací atrakce pro děti) a Parco Junior. 
Každé pondělí od června do září se konají místní velké trhy. Je zde i řada sportovních možností (tenisové 
kurty, golfové hřiště, plachtění, windsurfing, vodní lyže, cyklostezky, in-line bruslení). Díky široké nabídce 
doprovodných programů je Lignano vhodné pro všechny věkové kategorie.  
Camping se nachází pod vzrostlými borovicemi, 200 m od moře a pár kroků od centra Sabbiadoro.   
Je moderně vybaven (sprchy, umývárny, WC, prádelna aj.). Klientům je k dispozici samoobslužná 
restaurace, pizerie, supermarket, tenisový kurt, minigolf, dětský hrací park, bazén 25 m, menší krytý bazén 
s hydromasáží, vyhřívaný bazén pro děti, fitness, půjčovna kol. Každý den jsou v kempu organizovány 
animační programy. 
 
PODROBNÉ INFO /sedadla autobus, trasa a zastávky atd.): obdrží každý účastník do 10.6.2021 

 
SKALLA CZ s.r.o. – cestovní kancelář 

Střelecká 748, 500 02 Hradec Králové, Tel./fax : 495 521 595, e-mail: skalla@skalla.cz 
www.skalla.cz 

 
 

 
 


