
Itálie – Apeniny  
Horská turistika a koupání v moři 

30.6. – 9.7.2023 
Cena 12 550,-Kč, děti do 13 let 12 250,-Kč 

 (záloha 2 550,-Kč je splatná při přihlášení) 

 

Apeniny jsou horským pásmem táhnoucím se zhruba 1 200 km napříč Itálií (ve směru severozápad – 

jihovýchod) a tvořící tak jakousi páteř země. V Apeninách se nachází mimo jiné národní parky Monti 

Sibillini, Gran Sasso a Monti della Laga. Nádherné hory, místy skalnaté, místy zase se zelenými travnatými 

loukami, jsou vysoké přes 2000 metrů. Nejvyšším vrcholem je Corno Grande s výškou 2 912 m n. m. Jeho 

jednu stranu pokrývá nejjižnější ledovec v Evropě. (Ghiacciaio del Calderone). Východní strana hor 

směřující k Jaderskému moři je strmá, zatímco západní svahy jsou mírné. 

PALMOVÁ RIVIÉRA 

Se rozkládá na rozhraní krajů Marche a Abruzzo, jižně od Ancony. Dlouhé aleje palem, místy i několikařadé jsou 

obvyklou ozdobou této oblasti a vytvářejí stín na sluncem rozpálených promenádách. Turisté zde nacházejí 

nefalšovanou atmosféru italských letovisek s nabídkou dovolené pro každého. Palmové háje, moře a pláže na 

straně jedné a panorama Apenin s vrcholy sahajícími do výše 3000 m n. m. na straně druhé, vytvářejí ráz zdejší 

krajiny.  

Martinsicuro leží na severním břehu řeky Tronto. Ožívá se západem slunce a pulzuje až do pozdních nočních 

hodin. Na jeho okraji, v nově vybudované městské části se nachází moderní kemp Riva Nuova. 

 

Kemp Riva Nuova**** se nachází na okraji městečka, asi 1 km od centra, přímo u moře. Od prostorné pláže  

s jemným pískem ho odděluje pouze pobřežní promenáda. Je ponořen do stínu topolů. Najdete zde bar, potraviny, 

pizzerii, bankomat, dětský koutek. K dispozici je volejbalové a basketbalové hřiště, stolní tenis, za poplatek 

fotbalové hřiště a tenisové kurty. Dominantou kempu je soustava bazénů s lehátky a slunečníky - zdarma, koupací 

čepice nutná. Pláž je volně přístupná, udržovaná. Vstup do moře je pozvolný, vhodný pro všechny věkové 

kategorie. 

UBYTOVÁNÍ – MOBILNÍ DŮM LUX - 24 m² + krytá terasa cca 9–14 m² 

1x ložnice s manželským dvoulůžkem, 1x ložnice se dvěma samostatnými lůžky. Obytná místnost s rozkládacím 

dvoulůžkem. Deky a polštáře (povlečení vlastní). Sprcha, toaleta, umyvadlo (v různých modifikacích). 

Klimatizace. Kompletně vybavená kuchyňská linka. Lednice 212 l, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba 

Zahradní nábytek (stůl, židle, případně sluneční lehátko). 

STRAVOVÁNÍ - polopenze z polní kuchyně. 

– snídaně: pečivo, máslo, sýr, paštika, uzeniny, džem, čaj apod. 

– večeře: přesnídávková polévka s pečivem + hlavní jídlo, oplatek nebo ovoce, čaj nebo šťáva. 

Stravovací služby začínají večeří v den příjezdu a končí snídaní a balíčkem na cestu v den odjezdu.  

Stravovací služby jsou bez obsluhy a mytí použitého nádobí. Výdej stravy probíhá v prostoru k tomu určeném  

a klienti konzumují stravu ve vlastních domcích. 

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 7 x ubytování v kempu v mobilních domcích lux (vlastní povlečení), českou 

 polopenzi, průvodce. 

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a vstupy. 

DOPRAVA:  Odjezd autobusu v pátek 30.6.2023 ve večerních hodínách  

 Z Tovačova, Kojetína a Kroměříže. Po domluvě je možné přistoupit kdekoliv cestou.  

Návrat v neděli 9.7.2017 ve večerních hodinách 
 

  

Podrobnější informace a přihlášky: 

Blaho Milan, Prostějovská 470, Tovačov 751 01, tel: 774887944 www.klubpoutniku.cz 

http://www.klubpoutniku.cz/


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


