14. Mistrovství evropy veteránů
Rimini/Itálie 2022

Zdravím všechny příznivce stolního tenisu, obvzlášt pak veterány!!!
Dovolte mi, abych Vám předložil nabídku
na 12-denní pobyt v Rimin v rámci 14. Mistrovství evropy veteránů ve stolním tenisu od:

25.06.2022 - 02.07.2022
po letošním zrušení 14. mistrovství Evropy ve stolním tenisu seniorů v Cardiffu z důvodu koronové
pandemie a stanovení náhradního termínu v období od 25. června 2022 do 2. července 2022 (od
soboty do soboty) v Rimini jsme museli celý zájezd znovu naplánovat. Na začátku července jsem
byl osobně v Rimini a vybral jsem pro Vás velmi pěkné hotely přímo u pláže. Podíval jsem se na
moderní komplex na výstavišti, kde se bude hrát a naplánoval jsem už i program během pobytu a na
volný den. Kvůli špatnému letovému spojení jsme se rozhodli pro variantu autobusem ze Saska a z
Prahy. V nabídce je ale i varianta letecky s příletem na letiště v Bologni, přibližně 1,5 hodiny od
Rimini a s návazným transférem do hotelu v Rimini, jakož i varianta dopravy vlastním autem.

Vítejte v Rimini, přímořském letovisku na pobřeží Jaderského moře

Rimini je jedním z nejstarších míst na pobřeží Jaderského moře v italské oblasti Emilia-Romagna.
Hlavní město stejnojmenné provincie nabízí nádhernou harmonii mezi slavnou minulostí a moderní
turistikou. Rimini bylo založeno v roce 268 př. n. l. Římany jako strategické obchodní místo na
Jadranu. Město má zhruba 150 000 obyvatel a je známé především díky plážím s mělkou vodou a
nočním klubům. Zažijte s námi jemné písečné pláže, kulturní památky a rozmanité volnočasové
aktivity. Pro každou věkovou skupinu něco.

Náš autobusový zájezd s programem:
Náš autobusový zájezd trvá 12 dní / 11 nocí. Vyjíždíme z Prahy a první noc strávíme u jezera
Garda. Po noclehu u Gardského jezera navštívíme cestou do Rimini muzeum Ferrari v Maranellu a
hlavní město regionu Emilia Romagna Bologna.
Náš autobusový zájezd zahrnuje navíc celodenní zájezd v pátek a výlet do San Marina v den volna.

Let do Boloně a transfér do Rimini:
U leteckého zájezdu do Rimini nabízíme lety z Berlína, Prahy a všech ostatních letišť.
Po příletu do Bologni budou cestující vyzvednuti na letišti a dopraveni do vybraného hotelu v
Rimini.

Transféry hotel – hala - hotel:
Herna na výstavišti je od našich rezervovaných hotelů vzdálena přibližně 6 km.
Náš autobus zůstává na místě a bude každý den pendlovat mezi halou a hotely.

Herna ve veletržním komplexu

Cestovní doklady:
Na zájezd do Itálie není zapotřebí turistické vízum. Stačí občanský průkaz nebo cestovní pas,
obojí by mělo být platné ještě nějakou dobu po návratu do vlasti.

TERMÍN AUTOBUSOVÉHO ZÁJEZDU: 22.06.2022 – 03.07.2022
Program autobusového zájezdu:
Středa 22.06.2022
V tento den odjíždíme z Prahy k jezeru Garda, kde jsme pro Vás vybrali na přenocování hotel. Asi
po 10 hodinách cesty si užijeme v hotelu společnou večeři a necháme večer odeznít.
Čtvrtek, 23.06.2022
Dnes budeme po snídani pokračovat v cestě a asi po 2 hodinách si uděláme zastávku u muzea
Ferrari v Maranellu.
Po prohlídce muzea pokračujeme do Boloně kde si zajdeme na společný oběd. Po obědě si
prohlédneme toto hlavní město regionu Emilia Romagna s jeho působivou architekturou. Mimo jiné
uvidíte Neptunovu fontánu, stejně jako radnici, Piazza Maggiore a samozřejmě dvě šikmé věže.
Po prohlídce města odjezd do Rimini.

Muzeum Ferrari

Centrum Boloně

Pátek, 24.06.2022
Prohlídka města Rimini s průvodcem. Během prohlídky s průvodcem si prohlédneme Rimini, hlavní
město stejnojmenné provincie. Náš průvodce vám mimo jiné ukáže Augustův oblouk, římský most
„Ponte di Tiber“ a amfiteátr.

Sobota, 25.06.2022
Dnes vyrazíme k jeskyním Frasassi. Po společném obědě navštívíme jednu z nejpozoruhodnějších
jeskyní v Evropě a od našeho průvodce se dozvíme mnoho o vzniku a objevení tohoto jeskynního
systému. Na zpáteční cestě se zastavíme u haly a akreditace.
Neděle, 26.06.2022
Čas k osobní dispozici. Možnost tréninku od 10.00 do 22.00 hod. Od 18.00 do 19.00 hod.
zahajovací ceremoniál.
Pondělí, 27.06.2022
Skupinové zápasy v soutěži jednotlivců. Čas k osobní dispozici.
Úterý, 28.06.2022
09.00 – 19.00 skupinové zápasy v soutěži jednotlivců a čtyřhry. Čas k osobní dispozici.
Středa, 29.06.2022
Po zápasech ve skupinách následuje volný den.
Vysoko na horském svahu mezi Rimini a Bolognou, obklopený Itálií, leží půvabný miniaturní stát
San Marino, do kterého se v tento den vypravíme na celodenní výlet. San Marino má asi 60
kilometrů čtverečních a je zasazeno do kopců Apenin. V republice, která je 700 m nad mořem, žije
něco přes 30 000 lidí. Charakteristickým znakem pravděpodobně nejstarší existující republiky na
světě jsou tři opevňovací věže, které trůní na vrcholu horského hřebene zvaného Monte Titano.
Odtud je úchvatné panorama na Emilia Romagna a italské pobřeží Jaderského moře. Malé staré
město San Marino můžete prozkoumat nejlépe pěšky. Při procházce malebnými uličkami můžete
nahlédnout do nesčetných butiků a obchodů se suvenýry. San Marino je rájem pro nákupy módy a
šperků a přestože stát není členem EU, platidlem v San Marinu je euro. Projdete také kolem Palazzo
Pubblico a Basilica di San Marino, dvou dominant města. Malý stát na Monte Titano a jeho hlavní
město San Marino, které je na seznamu světového dědictví UNESCO, stojí opravdu za návštěvu.

San Marino
Čtvrtek, 30.06.2022
09.00 – 21.00 hod. zápasy v hlavní soutěži a soutěži útěchy. Čas k osobní dispozici.
Pátek, 01.07.2022
Zápasy v hlavní soutěži a čtyřhry. Dnes večer se koná závěrečný večírek 20.00 – 24.00 hod.
(fakultativně).
Sobota, 02.07.2022
Finále soutěž útěchy jednotlivci a čtyřhry od 09.00 – 10.30 hod.
Od 10.30 semifinále jednotlivci a čtyřhry, od 13.00 hod finále čtyřhry a vyhlášení vítězů.
Finále jednotlivců od 15.30 – 16.30 a následné vyhlášení vítězů.

Neděle, 03.07.2022
Po snídani se vydáme na cestu domů s příjezdem kolem 22. hodiny. Pro letecký zájezd transfer na
letiště v Boloni.

Naše hotely v Rimini:
Hotel Best Western ****
Poloha: Pohodlný hotel Best Western je situován na perfektním místě, přímo u pláže.
Podle hodnocení hostů je lokalita jednou z nejoblíbenějších částí Rimini.
V tomto **** hotelu bude váš pobyt u moře jedinečným zážitkem.
Vybavení: Hotel má velkou zahradu, venkovní bazén a soukromé parkoviště s kamerovým
systémem. Panoramatická restaurace s výhledem na moře podává regionální, italskou a mezinárodní
kuchyni. Hostům je k dispozici také bar.
Pokoje: Hotelové pokoje jsou klimatizované, moderní a komfortně zařízené. Každý pokoj je
vybaven sprchou / WC, satelitní / kabelovou barevnou TV a bezplatným Wi -Fi.

Venkovní pohled s bazénem

Restaurace

Příklad pokoje

Hotel Ambra ***
Poloha: Rodinný hotel v moderní budově se nachází přímo u pláže a je vzdálen jen pár minut od
hotelu Best Western. Podle hodnocení hostů je lokalita jednou z nejoblíbenějších částí Rimini.
Vybavení: Hotel má prostorné oplocené bezplatné parkoviště a panoramatickou restauraci s
výhledem na moře. Hostům je k dispozici také bar. Wi -Fi je zdarma ve všech prostorách hotelu.
Pokoje: Hotelové pokoje s balkonem jsou klimatizované, světlé a pohodlně zařízené. Každý pokoj
je vybaven sprchou / WC, minibarem a satelitní TV.

Příklad pokoje

Naše služby zahrnuté v ceně autobusového zájezdu v termínu
22.06.2022 – 03.07.2022:
* doprava tam i zpět pohodlným autobusem (zpáteční cesta případně letecky)
* 1 x přenocování u jezera Garda s večeří
* návštěva muzea Ferrari v Maranellu včetně vstupného
* prohlídka města Bologna s průvodcem a obědem
* 10 nocí v rezervovaném hotelu v Rimini včetně snídaně
* v pátek 24. června 2022 zájezd autobusem včetně vstupného a oběda
* v sobotu 25. června 2022 zájezd autobusem včetně vstupného a oběda
* ve středu 29. června 2022 zájezd autobusem do San Marina včetně oběda
* česky mluvící doprovod na místě po celou dobu pobytu

Naše služby zahrnuté v ceně leteckého zájezdu v termínu
23.06.2022 – 03.07.2022:
* letenky tam i zpět včetně všech letištních příplatků při odletu z Prahy
* letištní transfer Bologna-Rimini-Bologna
* 10 nocí v rezervovaném hotelu v Rimini včetně snídaně
* v pátek 24. června 2022 zájezd autobusem včetně vstupného a oběda
* v sobotu 25. června 2022 zájezd autobusem včetně vstupného a oběda
* ve středu 29. června 2022 zájezd autobusem do San Marina včetně oběda
* česky mluvící doprovod na místě po celou dobu pobytu

www.tischtennis-reisen.eu

Naše služby zahrnuté v ceně zájezdu při individuální dopravě v termínu
23.06.2022 – 03.07.2022:
* 10 nocí v rezervovaném hotelu v Rimini včetně snídaně
* v pátek 24. června 2022 zájezd autobusem včetně vstupného a oběda
* v sobotu 25. června 2022 zájezd autobusem včetně vstupného a oběda
* ve středu 29. června 2022 zájezd autobusem do San Marina včetně oběda
* česky mluvící doprovod na místě po celou dobu pobytu

Ceny autobusového zájezdu
1 noc u jezera Garda a 10 nocí ve vybraném hotelu v Rimini
Hotel
dvoulůžkový pokoj/osobu jednolůžkový pokoj malý jednolůžkový
Best Western ****
Ambra ***

1450,00 €
1195,00 €

1695,00 €
1490,00 €

----------1390,00 €

Ceny leteckého zájezdu
10 nocí ve vybraném hotelu v Rimini
Hotel
dvoulůžkový pokoj/osobu jednolůžkový pokoj malý jednolůžkový
Best Western ****
Hotel Ambra ***

1350,00 €
1150,00 €

1595,00 €
1390,00 €

-----------1290,00 €

Ceny zájezdu při individuální dopravě
10 nocí ve vybraném hotelu v Rimini
Hotel
dvoulůžkový pokoj/osobu jednolůžkový pokoj malý jednolůžkový
Best Western****
Hotel Ambra***

1050,00 €
850,00 €

1330,00 €
1090,00 €

-----------990,00 €

Vklady do soutěže:
Cena zájezdu neobsahuje vklady do soutěže.

Vklady do soutěže:
Přihlášky do 31.12.2021
Hráči:
185,- €
Doprovod:
65,- €
Účastníci zájezdu zašlou přihlášku pro účast na ME veteránů na:
Tischtennisreisen Vojtek, Kurvermittlung Vojtek
Wettinerstr. 30, 08280 Aue, Deutschland
Tel. 0049/377120567
E-Mail: Jiri.Vojtek@gmx.de
Dúležité informace:
Jsou platné všeobecné cestovní podmínky CK Kurvermittlung Vojtek
Přihlášky se přijímají do 30.11.2021.
Při sportovních zájezdech nezodpovídáme za případná zranění a škody vzniklé z tohoto titulu.
Všem účastníkům zájezdu doporučujeme uzavřít příslušná zdravotní pojištění a pojištění pro
případ storna zájezdu, ze zdravotních, rodinných či jiných důvodů.
Váš Ing. Jiří Vojtek

