ME veteránů ve stolním tenisu 2022
Itálie – Emilia Romagna – RIMINI
24/6 – 3/7 2022

Rimini je bezpochyby nejznámějším a nejrušnějším střediskem středního Jadranu
Město má antický původ a dodnes se zde dochovala řada římských a středověkých památek, např.
Augustův oblouk, most Ponte di Tiberio a renesanční chrám Tempio Malatestiano. K atmosféře
letoviska neoddělitelně patří typické pizzerie, kavárny a diskotéky s pulzujícím životem až do
pozdních nočních hodin. Jsou zde obrovské možnosti sportovního a společenského vyžití pro
všechny generace.

Riviéra v Rimini se skládá z několika částí
Marina Centro je samotné centrum města a je ideální pro milovníky zábavy a ruchu, prostě pro
všechny, kdo chtějí být vždy v centru dění. Nachází se zde jedinečné delfinárium. Miramare je
nejjižnější částí Rimini a nachází se v blízkosti letiště. Navštívit zde můžete zábavní
park Fabialandia. Rivazzurra, Marbello a Bellariva jsou menšími a klidnějšími část Rimini. Najdete
zde však dostatek restaurací, cukráren i obchodů. Část Rivabella a San Giuliano jsou výhodně
položeny nedaleko centra města. Jedná se o lokalitu, která je tvořena hotely a rezidencemi,
současně však za pár minut dojdete do centra města, kde najdete nepřeberné množství obchodů,

barů a restaurací. Viserba a Rimini Viserbella jsou velmi oblíbenými částmi města s výhodnou
polohou nedaleko centra, současně však se všemi službami při ruce. Nachází se zde známý park
miniatur Italia in Miniatura nebo minerální pramen Sacramora. Nejsevernější částí je Torre
Pedrera s typickou širokou písečnou pláží. Jde o menší a klidnější část, jejíž hlavní výhodou je
příznivá cena.

Počasí v Rimini
Počasí v Rimini se vyznačuje typickým středomořským klimatem a během letních měsíců zde bývá
velmi teplo. Nejvyšší teploty bývají během prázdninových měsíců července a srpna, pohybují se
okolo 28 °C. V mimosezóně (květen, červen a září) panují teploty asi 24 °C. Teplota moře se přes
prázdniny pohybuje okolo 26 °C. V květnu a červnu je to cca 20 °C a v září je průměrná teplota
moře 23 °C.

https://www.evc2022.it/en/
Program zájezdu:
1. den/ pátek:
v podvečerních hodinách odjezd z nástupních míst, Praha, Brno, Bratislava
2. den/ sobota:
příjezd do Rimini okolo poledne, ubytování v hotelu, volno s možností koupání v moři, večeře v
hotelu
3. den/ neděle:
po snídani dopolední procházka historickým centrem Rimini s průvodcem, fakultativně aperitiv a
ochutnávka typického pokrmu „piadina romagnola“, odpoledne odjezd na místo turnaje
(výstaviště v Rimini), trénink, akreditace, slavnostní zahájení, odjezd do hotelu, večeře
4. den/ pondělí:
snídaně, transfer na turnaj v určených časech, dvouhry – kvalifikace, transfer zpět do hotelu
v určených časech, večeře
5. den/ úterý:
snídaně, transfer na turnaj v určených časech, dvouhry, čtyřhry – kvalifikace, transfer zpět do
hotelu v určených časech, večeře
6. den/ středa:
snídaně, volné dopoledne, po obědě odjezd na výlet do San Marino, degustace v některém
z vinařství v okolí Rimini, návrat ho hotelu

7. den/ čtvrtek:
snídaně, transfer na turnaj v určených časech, pavouk dvouhry, transfer zpět do hotelu v určených
časech, večeře
8. den/ pátek:
snídaně, transfer na turnaj v určených časech, pavouk čtyřhry, transfer zpět do hotelu v určených
časech, večeře
9. den/ sobota:
snídaně, ukončení ubytování, transfer na turnaj, semifinále a finále dvouhry a čtyřhry, závěrečný
ceremoniál, odjezd zpět do ČR
10. den/ neděle:
Příjezd do ČR v dopoledních hodinách

Hotel Valparaiso ***, Via Catania, 12 - 47900 Rivazzurra di Rimini
http://hotelvalparaiso.it/

Hotel se nachází v centru Rivazzurra, jen pár kroků od moře, je vybaven veškerým komfortem a je
ideální pro ty, kteří chtějí strávit odpočinkovou dovolenou s dobrým jídlem. Hotel byl v roce 2014
kompletně zrekonstruován. Najdete zde klidné a rodinné prostředí, spoustu zábavy a dobré
nálady. Vynikající kuchyně, na kterou dohlíží přímo majitel, nabízí dvě menu z masa a ryb doplněná
bohatým bufetem předkrmů a teplé i studené zeleniny. Probuzení vám zpříjemní bohatý sladký i
slaný snídaňový bufet s mnoha pochoutkami a domácími dezerty.

Vybavení hotelu:
bar, výtah, TV sál, půjčovna kol, hotelový trezor, klimatizovaná jídelna, animace na pláži, možnost
pronájmu plážového servisu (za poplatek)
Vybavení pokojů:
dvoulůžkové pokoje se SPR+WC, sprchový box, balkon, TV, klimatizace

Cenová nabídka:
V ceně zájezdu je zahrnuto:
ubytování 7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí (bez nápojů u večeře), Hotel Valparaiso***
(vzdálenost cca. 10 km od výstaviště), cesta autobusem Lux tam i zpět (nástupní místa Praha, Brno,
Bratislava), průvodce na místě, příjezd sobota 25. 6., odjezd 2. 7. v sobotu po skončení MEV, neděle

prohlídka centra RIMINI s průvodcem, denní dopravní transfer hotel/hala 3* denně, středa volný
den - návštěva San Marina spojená s ochutnávkou vína, startovné hráč 185 EUR, doprovod 65 EUR,
komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu.
(pojištění UNIQA bude zveřejněno jako samostatná příloha na webu ČMKV).
Připojištění COVID-19 za 350,- Kč/ osoba/ zájezd
V ceně zájezdu není zahrnuto:
Plážový servis cca. 12 EUR (slunečník + 2 lehátka)
Povinné poplatky splatné na místě: pobytová taxa cca 2 € za osobu a den.
Ceny jídla a potravin: restaurace 18 EUR, cappuccino 1,5 EUR, pivo 2 EUR, víno 6 EUR, voda 0,5
EUR, mléko 1,5 EUR, chleba 2 EUR, cigarety 6 EUR.

Cena zájezdu je 22 300,- Kč (hráč)
19 300,- Kč (doprovod)
K přihlášení na zájezd prosím využijte předběžnou přihlášku, která je na webu ČMKV. Vyplněnou
zašlete emailem na molitoris.dusan@seznam.cz. Kapacita zájezdu je 48 osob.

Neváhejte a přihlaste se včas!
Po zaplacení zálohy 5000,- Kč (registrace hráče), případně 2000,- Kč (doprovod), bude přihláška
považována za závaznou. Zálohu je nutné uhradit do 30. 11. 2021 na č. ú. 3173337123/0800
Uveďte text RIMINI a příjmení a jméno, VS – rodné číslo bez lomítka

Doplňující informace:
Tyto informace a služby budou vydány a zveřejněny CK LUDOR později. Mezi účastníky zájezdu
budou prezentovány vedoucím zájezdu, případně jeho zástupcem.
Jedná se o tyto informace:
Odjezdové časy z nástupních míst (Praha, Brno a Bratislava), doplacení rozdílové ceny zájezdu na
účet CK LUDOR v průběhu roku 2022 (termín bude upřesněn později).
Vedoucí zájezdu: Dušan Molitoris, molitoris.dusan@seznam.cz, +420 723 225 095
Zástupce vedoucího: Tomáš Danaj, tomasdanaj@atlas.cz, +420 736 651 784

Na setkání s Vámi se těší CK LUDOR STRÁŽNICE

.

