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[ITÁLIE]  

  

LAGO DI GARDA  
                                 

 

Vzdálenost z Prahy / Brna: 775 / 910 km  
 

Největší italské jezero Garda - dlouhé přes 50 km a nacházející se 
v nadmořské výšce pouhých 65 m - je díky svému středomořskému 
klimatu vyhledávaným místem pro letní dovolenou. Ze severu je 
chráněné hradbou mohutnou Dolomit,  zatímco z jihu je ovlivněno 
Středozemním mořem a od Benátek je vzdálené jen 140 km. Kvetou 
tu oleandry, pomerančovníky, zrají olivy i fíky a najdete tu i další 
subtropickou květenu. Je ideálním místem pro aktivní dovolenou  

u vody s řadou možností pro sport. Nabízí se spousty cyklotras, 
ferraty, canyoning nebo paragliding, ale hlavně je vyhlášené pro 
windsurfing, jachting a další vodní sporty. Díky blízkosti Dolomit je 
optimální i pro kombinované pobyty v horách a u vody.      
 

Doporučené turistické cíle 
 

• Riva del Garda - oblíbené místo pro mountain biking, turistiku  
i horolezectví na SZ jezera Garda, jen asi 15 km od dálnice Trento–
Verona, je vyhlášeným a ideálním místem zejména pro windsurfing díky 
pravidelnému větru Ora, který fouká každý den odpoledne. 
 

• Bolognano/ Arco – jen asi 5 km od Rivy a jezera Garda, chráněné 

okolními vápencovými útesy, leží městečko Arco se středověkým 
hradem na kopci. Tato populární lezecká oblast je oblíbené zejména 
mezi horolezci. 

 

• Torbole – tato nejvyhledávanější destinace pro fanoušky windsurfingu  
a plachtění se nachází na severovýchodě Gardy, mezi Monte Baldo a 
Sarche.Torbole s malebným malým přístavem, je také výchozím bodem 
pro výlety na horských kolech, procházky a túry. Nago na výběžku skály 
severně od Torbole nabízí úchvatný pohled, kterým byl fascinován  
i Goethe.  

 

• Malcesine - jedno  z nejkrásnějších míst na pobřeží jezera Lago di 
Garda se středověkým hradem Scaligero, stojícím na skále nad jezerem 
jako nedobytná pevnost, dnes je zde přírodovědné muzeum. Malcesine 
leží pod nejvyšším vrcholem Monte Baldo, na který vás vyveze otáčivá 
kabinová lanovka, takže během jízdy vidíte okolí ze všech stran. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Windsurfing
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 Hotel  EUROPA***  
 

Místo pobytu: Limone sul Garda - starobylé městečko s úžasnou 
„středomořskou“ atmosférou na severozápadním pobřeží Gardy, jen 11 km  
od Rivy, leží v kopcovitém terénu na břehu jezera chráněné pod vysokým 
hřebenem hor. Limone je nejsevernějším místem vhodným pro pěstování 
citrónů a pomerančů a najdete zde i muzeum citrusových plodů. V okolí trasy 
pro horská kola a pěší turistiku.  
 

Ubytování: hotel Europa se nachází v krásné a malebné lokalitě zálivu 
Limone, jen pár kroků od historického centra a jistě oceníte výhled na jezero 
Garda a impozantní horu Monte Baldo. K dispozici je recepce, bar, jídelna  
a terasa s výhledem na jezero, bazén se slunečníky a lehátky.  
2lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna s vysoušečem 
vlasů, telefon, trezor a satelitní TV.  
K dispozici jsou tři typy pokojů: Standard, Jezero – s výhledem na jezero  
a Jezero-balkon navíc s balkónem. 
Parkování: venkovní zdarma, kryté za poplatek. 
 

Stravování: snídaně formou bufetu, za příplatek polopenze.   
 
Pobyty: od 4 nocí  
  
                                                                                                                     

Pobyty 4 až 7 nocí se snídaní                                                                                                                  Cena v Kč/os. 

Sezóna Nocí 

          Standard                                        Jezero Jezero + balkon 

 Přistýlka  Přistýlka  Přistýlka 

1/2 pokoj 2-11 let nad 12 let 1/2 pokoj 2-11 let nad 12 let 1/2 pokoj 2-11 let nad 12 let 

25.03.-09.05. 4 4 640 3 720 4 200 5 520 4 400 4 960 6 120 4 880 5 520 

09.05.-01.07. 4 5 560 4 480 5 040 6 280 5 040 5 640 6 960 5 560 6 280 

01.07.-16.09. 4 6 280 5 040 5 640 6 960 5 560 6 280 7 880 6 320 7 120 

16.09.-03.10. 4 5 560 4 480 5 040 6 280 5 040 5 640 6 960 5 560 6 280 

25.03.-09.05. 7 8 120 6 510 7 350 9 660 7 700 8 680 10 710 8 540 9 660 

09.05.-01.07. 7 9 730 7 840 8 820 10 990 8 820 9 870 12 180 9 730 10 990 

01.07.-16.09. 7 10 990 8 820 9 870 12 180 9 730 10 990 13 790 11 060 12 460 

16.09.-03.10. 7 9 730 7 840 8 820 10 990 8 820 9 870 12 180 9 730 10 990 
 

V ceně: 
• ubytování se snídaní na zvolený počet nocí  
• venkovní bazén 
• DPH  
 

Platba na místě (povinná): 
• turistická taxa 
 

Služby za příplatek:   
• cestovní pojištění 
• 1lůžkový pokoj: na vyžádání 
 

 

Další služby (platba na místě): 
• polopenze: 15 €/den 

• garáž: 6 €/den  

• sejf v pokoji: 2 €/den  

• dětská postýlka (pro děti do 2 let): 6 €/den  
 

Slevy: 
• stálý klient: -2% 

 

 


