
Cattolica -  hotel Senior  
s bohatou polopenzí jen 250 m od pláže 

Cattolica – město plné zábavy a odpočinku 

V italském městě Cattolica si každý najde to své. Je to 

město, kde se nachází mnoho obchodů, restaurací, kaváren 

a odpočinkových míst. V případě, že chcete podniknout 

pěší výlety po městě, určitě doporučujeme návštěvu 

místního vyhlášeného akvária (Acquario di Cattolica) se 

čtyřmi různými pavilony k prohlídce, pěší procházku do 

luxusnější jachtové zátoky Porto Verde s typickými domy 

v modrobílém stylu anebo se jděte projít směrem ke 

Gabicce Mare a cestou se zastavte na vyhlídce u lodního 

přístavu s rybářskými loděmi a několika luxusními 

jachtami. Pokud Vás spíše zajímají restaurace, kavárny, módní butiky a nakupování, tak se nezapomeňte 

zastavit v okolí Piazza Nettuno a Piazzale I Maggio. 

Ubytování v Hotelu Senior*** 

Hotel Senior se nachází na ulici Via del Prete, která směřuje 

přímo do centra města a je v blízkosti pěší zóny. Zároveň je od 

pláže vzdálen pouhých 250 m, což mu zajišťuje výbornou 

polohu v rámci města. Volná pláž je k dispozici cca 500 m od 

hotelu. Během pobytu můžete zažít svěží středomořskou 

atmosféru i výbornou kuchyni. I když název napovídá něco 

jiného, tak je hotel vhodný pro rodinnou dovolenou a je 

zaměřen i na skupiny cyklistů. V blízkosti hotelu se nachází 

také Acquario di Cattolica. Každoročně si ubytování klienti 

nejvíce pochvalují přístup majitelky a celého hotelového 

personálu, současně se skvělou polopenzí a velkým bazénem 

(20×7 m, hloubka 1,2–2,8 m). Whirlpool je cca pro 6 osob a 

kolem dokola jsou lehátka a slunečníky volně k dispozici. 

Dále je hotel vybaven restaurací, barem, společenskou 

místností s TV, WiFi (zdarma – CK neručí za kvalitu připojení 

WiFi a za případné výpadky, do pokojů většinou signál WiFi 

nedosáhne), halou, hernou pro děti, výtahem a úschovnou kol. 

Dvoulůžkové 

pokoje s 

možností až 2 přistýlek. Každý pokoj má vlastní sociální 

zařízení, fén, WiFi, klimatizaci, SAT/TV-LCD, telefon, 

trezor a některé pokoje mají také balkon (není pravidlem, 

že všichni klienti budou mít balkón - nelze předem 

rezervovat).  

Děti ve věku 0–2,99 let spí s rodiči na lůžku, tzn. nemají vlastní postel. 

Dětskou postýlku lze vyžádat za poplatek. V případě, že se jedná o 2 

dospělé a 1 dítě do 2,99 let, nebudou mít pokoj 2+1, ale pouze pokoj 

2+0 – dítě nemá přistýlku, ale spí s rodiči v posteli. V případě, že se 

jedná o 2 dospělé a 2 děti do 2,99 let, nebudou mít pokoj 2+2, ale pouze pokoj 2+0 – děti nemají nárok na přistýlku, ale spí s 

rodiči v posteli. 



Stravování formou polopenze v ceně 

Snídaně jsou podávané formou bufetu (cereálie, domácí koláče, croissanty, teplé i studené nápoje, káva). 

Večeře jsou také formou bufetu (domácí polévky, 3 druhy předkrmů a hlavního jídla, 3 smažená jídla, jedno 

studené jídlo, zelenina, přílohy, pizza, slané koláče, ovoce, dezerty a zmrzlina). Nápoje k večeři nejsou 

zahrnuty v ceně polopenze. Dále je možnost individuálního objednání snack poledních menu na baru od 

12.00 do 15.00 hod. (těstoviny, pizza, chlebové placky a jiné). Snídaně bývají podávány v době 8.00–10.00 

hod. a večeře 19.00–20.30 hod. Vegetariánské stravování není v hotelu problém – jelikož je stravování 

formou bufetu. Bezlepkové stravování je možné na vyžádání za poplatek 10 €/os./den – platba na místě. 

Písečná pláž jen 250 m 

V Cattolice se nachází velká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře a kamennými vlnolamy. Hlavní část pláže 

je placená. Plážový servis za poplatek (cca 10-15 €/den) 

obsahuje 2 lehátka a 1 slunečník. Dvě nejbližší volné pláže 

v okolí hotelu jsou cca 500 m a druhá 800 m. Část pláže 86-

87-88 je s dětským hřištěm a různými programy (vodní 

aerobik, posilování ve vodě, bowlingové turnaje, ping-

pong, stolní fotbal, posilovna na pláži, bazény a whirlpool). 

Chcete řádně prozkoumat krásy moře? V místě se dají 

objednat individuálně výlety na plachetnici, půjčit si 

šlapadla a další sportovní vyžití. 

Sport a zábava 

Na pláži je množství vodních sportů a individuálně si lze domluvit i 

cyklo výlety po okolí a návštěvu Acquaria di Cattolica. Fakultativně 

je možné zajistit výlety do Rimini, San Marina, delfinária v Rimini, 

aquaparku Aquafun, Oltremare, Italia in Miniatura, Mirabilandia, do 

Benátek a dalších míst (nabídka bude podobná jako loni – jakmile ji 

budu mít k dispozici, zašlu Vám ji). 

Animační program pro děti 

Svým dětem k pobytu můžete přikoupit Animační program, který probíhá 3x denně 2 – 3 hodiny. Tento 

program zajišťují zkušení vedoucí a pedagogové. Program na následující den je vždy vyvěšen na předem 

určeném místě, kde se mohou děti zapisovat. Pokud je dítě na aktivitu zapsané, v daný čas za něj přebírá 

vedoucí zodpovědnost. V tuto dobu je dítě povinné dodržovat předem stanovené pravidla. Rodič si může 

vyzvednou dítě v průběhu programu, avšak po domluvě s vedoucím na dané aktivitě. Rodič je povinný dítě 

připravit na daný program dle předem známých pomůcek (plavky, lahev s vodou, svačinka apod…)  

 Dopolední hodiny – výtvarné aktivity – děti si z dovolené přivezou různé upomínkové předměty 

nebo dárečky pro kamarády. Samozřejmě v případě 

nepříliš náročné aktivity stihneme „zablbnout“ i v moři 

nebo bazéně.  

 Odpolední hodiny – hry u vody – dětem nabízíme různé hry a aktivity, které si společně po domluvě 

můžeme zahrát ve vodě i na pláži. V případě zájmu, dětem 

necháváme prostor pro volnou hru a fantazii. I přes to platí 

pravidla a bezpečnost u vody.   

 Večerní hodiny – „táborové“ a sportovní hry – ve večerním chladnějším počasí běháme, luštíme, 

sbíráme, bojujeme o bodíky a smějeme se. Také si rádi kreslíme 

obrázky, vybarvujeme omalovánky nebo hrajeme společenské 

hry.  



Důležité informace 

 Check in cca od 13.00 hod., check out do 10.00 hod. 

 Recepce je otevřena non stop 

 Domácí zvířata nejsou povolena 

 Dětská postýlka pro děti do 2,99 let je za příplatek 5 €/den 

 Plážový servis není v ceně 

 Při autobusové dopravě je velmi brzký ranní příjezd (kolem 6 hodiny) a na cestu zpět pozdější odjezd 

ve večerních hodinách (kolem 22.00) 

 Cestovat můžete s platným OP 

 Děti musí mít platný OP nebo vlastní cestovní pas 

 Adaptéry pro italské zásuvky – naše klasické ploché zástrčky se dvěma kolíky pasují do italských 

užších nebo kombinovaných zásuvek. Pro použití eurozástrčky budete muset zakoupit speciální 

adaptér (adattatore per la presa elettrica nebo jen zkráceně adattatore, případně riduzione elettrica). 

Mají je v každém supermarketu, elektru za ceny cca € 1,50–3,50 (podle typu). Koupíte je i v ČR – 

například Alza.cz, Euronics apod. 

 8denní dovolená v letovisku Cattolica, Itálie 

 Pokoje pro 2–4 osoby v Hotelu Senior*** 

 Stravování formou bohaté polopenze 

 Spolupracujeme s hotelem již pátým rokem 

 Jeden z nejoblíbenějších hotelů v Itálii v naší nabídce 

 Skvělá majitelka Maura a vstřícný personál 

 Velký venkovní bazén, část whirlpool a bazén pro děti 

 Klimatizace v ceně a WiFi k dispozici zdarma 

 

 

 

 


