
    
 
 
 

14th European VETERANS Championships     
                                            Mistrovství Evropy veteránů v Rimini 25.6.-2.7.2022 

  

Pro příznivce stolního tenisu!     
                                      Termín autobusového zájezdu: 21.6.-3.7.2022 

13denní zájezd s pobytem v italském Rimini v rámci Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise.                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                Město je vyhledávaným turistickým letoviskem v oblasti Emilia-Romagna                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Rimini bylo založeno Etrusky v roce 268 př. n. l. na spojnici mezi severem a jihem apeninského 
poloostrova jako strategické obchodní místo na pobřeží Jadranu. Rozvoj Rimini je spojený  
s výstavbou budovy Kursaal a vznikem lázeňského střediska v roce 1843. V té době došlo 
k výstavbě mnoha luxusních vil pro movitou klientelu, rozšíření přístavu a rozkvětu celého 
letoviska. Významnou památkou je most Ponte di Tiberio, který byl postaven v roce 14 n. l.  
za vlády Tiberia a kámen k jeho stavbě byl přivezen z Istrie. Z dalších zajímavostí města lze 
jmenovat římský oblouk Arco d´ Augusto, katedrálu San Francesco nebo zbytky římského 
amfiteátru. Milovníky procházek jistě potěší 15 km písečných pláží, romantiky příjemná zákoutí  
a všechny bez rozdílu čekají příjemné restaurace, kavárny, bary, diskotéky a mnoho dalších 
typicky italských prázdninových aktivit.  

Zejména však váš milovaný sport    
  
 
AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD S VÝLETY 

Je plánován na 13 dnů/11 nocí. Odjezd z ČR (Praha, Strakonice, Č. Budějovice, další místa dohodou) 

večer, po příjezdu do severní Itálie  si prohlédneme část centrálních Dolomit, první noc nás čeká v oblasti 
krásného jezera Lago di Garda. Zájezd zahrnuje celodenní poznávací výlet do Florencie, do San Marina, do 
Ravenny či dalších zajímavých míst tohoto atraktivního italského regionu.  
 
Transfery  
Hotel – sportovní hala – hotel, autobus zůstává v místě pobytu a bude každý den přejíždět mezi halou a hotelem. 
Herna se nachází ve veletržním komplexu. 
 
 

 
 



 
       
 

 
Program zájezdu 
 
Úterý 21.6.2022: odjezd z ČR (odjezdová místa budou upřesněna dle 
počtu zájemců), noční transfer do Itálie.  
 
Středa 22.6.2022 příjezd do oblasti italských Dolomit: navštívíme 
jedno z fotograficky nejatraktivnějších míst v destinaci – pohoří Tre Cime di Lavaredo, zastavíme se 
v olympijském městě Cortina d´Ampezzo. Několika horskými průsmyky projedeme centrální částí Dolomit  
do oblasti nejčistšího italského jezera Lago di Garda. V případě méně vhodného počasí do hor vám nabídneme 
zastávku ve známém vinařství v údolí řeky Adige s ochutnávkou. Ubytování v oblasti nejčistějšího italského 
jezera, jehož severní polovina leží v horách a jižní polovina má charakter středomořského podnebí s palmami  
a citrusy. Ubytování večeře, nocleh. 

Čtvrtek 23.6.2022 po snídani si prohlédneme historické poloostrovní 
městečko Sirmione na jižním pobřeží jezera Lago di Garda. Můžeme zažít  
i lodní výlet po jezeře s výhledem na antickou stavbu římských lázní. 
Dominantou městečka je vodní hrad Scaligerů – jeden z nejzachovalejších 
vodních hradů v Evropě.  
V případě méně dobrého počasí se projdeme historickým městem  
Verona: dramatik William Shakespeare do města zasadil děj své slavné 
tragédie Romeo a Julie. Uvidíme především Arena di Verona -  třetí 
největší antický amfiteátr v celé Itálii (pro více než 20 tisíc diváků). 

Nemineme ani Juliin dům - Casa di Giulietta, jehož nádvoří 
zdobí bronzová socha Julie a je zde i výhled na slavný 
balkón ze kterého Julie vyhlížela svého Romea, palác 
Scaligerů, sochu básníka Dante Alighieri, který věnoval 
část své Božské komedie (Ráj) právě městu Verona. 
Uvidíme i hrad Castelvecchio a most Scaligero, který byl 
v době svého dokončení roku 1356 největším obloukovým 
mostem na světě.  
Odpoledne přejedeme do místa turnaje a našich dalších noclehů – Rimini.  
 
Pátek 24.6.2022 Nabídneme vám několik alternativ programu: osobní relaxaci u moře, výlet mimo město, 
například San Marino či některá z přírodně zajímavých horských částí Apenin.  

 
Sobota 25.6.2022 je dnem celodenního výletu do toskánské 
metropole Florencie (UNESCO), kde uvidíme baziliku Santa Maria 
del Fiore, Michelangelovu sochu Davida, náměstí della Signoria, 
Most zlatníků, galerii Uffizi a další architektonické skvosty této 
kolébky renesance.  
V tento den probíhá první termín akreditace – od 12 do 20 hodin. 

 
 
Neděle 26.6.2022 
Po snídani nás čeká prohlídka města Rimini (uvidíte například Augustův 
oblouk, římský most „Ponte di Tiber“ a amfiteátr). Užijeme si také osobní 
volno s možností koupání.  

Druhý termín akreditace proběhne mezi 10. a 22. hodinou.  
V čase 18 – 19 hodin proběhne zahajovací ceremoniál. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9die


 
 

              
               Pondělí 27.6.2022 Kvalifikační zápasy v soutěži jednotlivců 9 – 19h.  
                                                 Třetí možnost akreditace od 8 do 20h. 
   

                                                 Úterý 28.6.2022   Kvalifikační zápasy v soutěži jednotlivců (9-11:30) a čtyřher  
                                                                                  (11:30 – 19h).  
 
Středa 29.6.2022 K dispozici máte volný den –Výlet do historického města Ravenna s raně křesťanskými stavbami 
(UNESCO). Před příchodem Římanů oblast obývali Etruskové. Ve městě žil a je pochován básník Dante Alighieri. 
 
Čtvrtek 30.6.2022 od 9:00 – 21:00 zápasy v hlavní soutěži – jednotlivci. Soutěž útěchy – jednotlivci. 
 

Pátek 1.7.2022 od 10:00 – 17:00 zápasy v hlavní soutěži – čtyřhry. Soutěž útěchy – čtyřhry. 
Závěrečný večírek 20:00 – 24:00 (15,- EUR v případě zájmu hradí účastník) 
 

Sobota 2.7.2022 Semifinále a finále v jednotlivcích a čtyřhrách i v soutěžích útěchy. 
Vyhlášení výsledků čtyřher v 14:30. 
Vyhlášení výsledků jednotlivců v 16:30. 
 
Neděle 3.7.2022 Po snídani odjezd do ČR, přepokládaný příjezd v nočních hodinách (dle nálady „mužstva“, dle 

vašich sportovních výsledků, dle míry oslav   a dohodnutého času odjezdu z Rimini možno i v časných ranních 

hodinách dne 4.7.). 
 

Hotel v Rimini – HOTEL CIRENE*** 
Poloha: v srdci Marina Centro, turistického centra Rimini, pár metrů od  
promenády Viale Vespucci s obchody, restauracemi a bary a poblíž historického 
centra Rimini, jen 700 m od hlavního nádraží 
Pláž: nejbližší pláž se nachází ve vzdálenosti cca 100 m 
Vybavení: recepce, restaurace, bar, výtah, možnost wi-fi  
Ubytování, strava: dvoulůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením jsou vybavené 
fénem, TV, klimatizací, balkonem nebo terasou, polopenze – snídaně formou 
bufetu, případně objednaná večeře je výběrem z menu + salátový bufet  

 
 
 
 

 

 
 
Cena: 24.730 Kč za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 
  27.990 Kč v jednolůžkovém pokoji  
 

 
 
 

 
 
 



 
Služby zahrnuté v ceně zájezdu: 
-  autobusová doprava  
- poznávací program v jižních Dolomitech cestou tam 
- 1 noc v hotelu v oblasti jižních Dolomit/Garda s večeří a snídaní 
- 10 nocí v hotelu Cirene*** se snídaní  
 - uvedené autobusové zájezdy dle dohody/volby skupiny viz program  
   (s ohledem na počasí, zájem a aktuální restrikce v Itálii) 
- česky mluvící doprovod na místě po celou dobu pobytu 

 
Cena nezahrnuje: 
- vklady do soutěže (přihlášky do 31.12.2021): hráči 185 Eur, doprovod 65 Eur 
- komplexní cestovní pojištění (možno sjednat u pořadatele) 
- možné objednání 10 večeří v Rimini za 129,- EUR pro osobu 
 

Důležité informace: 
Pro obchodní smlouvu jsou platné Všeobecné obchodní podmínky Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o. 

Přihlášky se přijímají do 30.11.2021. 
Při sportovních aktivitách nezodpovídáme za případná zranění a škody vzniklé z tohoto titulu.  
Všem účastníkům zájezdu doporučujeme sjednat pojištění pro cesty do zahraničí vč. pojištění pro případ 
storna/neúčasti na zájezdu.  

Registrace do turnaje 
Registraci lze provést pouze zároveň s platbou poplatku. Po zaplacení obdržíte registrační informace na váš 
osobní e-mail, nikoliv od pořadatele tohoto zájezdu. Další komunikace s pořadatelem (registrátorem) turnaje  
a nové informace budou již ve vaší osobní kompetenci. Registrační formulář pořadatele vyžaduje od vás tyto 
informace: jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, e-mail, telefon, informaci, ve kterém státě jste registrován 
Cena pro hráče 185 EUR a pro doprovod 65 EUR platí pouze do 31.12.2021. Po tomto datu se cena zvyšuje. 
Účastník, který si bude přát provést registraci od pořadatele, toto vyznačí v přihlášce a nezapomene vyplnit,  
zda se jedná o hráče či doprovod. Zároveň k výši zálohy připočte 4.970 v případě hráče, 1.890 pro doprovod 
(přepočet částek zahrnuje náklady na rezervaci a kurzovní riziko 3%). 
Stornování: do 31.3.2022 je stornopoplatek 50%, od 1.4.22 do 20.5.22 je 85%, po tomto datu se již registrační 
poplatek nevrací. 

Vycestování z ČR, překročení dalších hranic a návrat do ČR  
Přestože vám pořadatel tohoto zájezdu průběžně poskytne jemu dostupné informace v souvislosti s covid19, 
cestování a překročení hranic je v kompetenci každého účastníka individuálně. 
 

 
Důležitá výzva k uskutečnění tohoto zájezdu = pozvánka  

pro rodinné příslušníky a přátele: 
abychom pro vás s jistotou zrealizovali tento sportovní zájezd a vy jste se mohli zúčastnit tohoto nádherného 
turnaje, je nutné naplnění kapacity autobusu. Proto Vás prosíme, pozvěte nejen své rodiny (za ty to ale jistě 

budete muset zaplatit  ), ale i své přátele, kamarády a známé (ti to za sebe jistě zaplatí sami  ). 
Mohou to být i dovolenkáři/rekreanti, kteří využijí náš zájezd k dopravě a zajištění ubytování k relaxačnímu 
pobytu u moře v Rimini. Mohou se zúčastnit poznávacích výletů a neplatí samozřejmě registrační poplatek. 
Zajistíte tím naplnění autobusu a budete mít jistotu, že se akce opravdu uskuteční.  
 


