Caorle
Itálie patří mezi významné země jižní Evropy.
Rozkládá se na Apeninském poloostrově,
který vybíhá do Středozemního moře.
Pevninskou hranici má pouze na severu,
kde probíhá na hřebenech Alp.
Starobylé městečko Caorle
leží v severním cípu Jaderského moře.
Město má dlouhou historii,
která spadá až do římské doby.
Kolem roku 40 př. n. l. na jeho místě
stála římská pevnost. Ve středověku
bylo sice malým, ale významným
přístavem Benátské republiky.
Caorle se může pochlubit
nejstarším rybářským grémiem v Itálii.
Jako jedno z mála turistických středisek
na pobřeží má dochované historické
centrum města. V jeho blízkosti
se rozkládá rybářská čtvrť
s typickými domky, malebné úzké uličky
se spoustou útulných cukráren, kaváren,
pizzerií, vinoték a obchodů.
Pobřeží se lehce svažuje do moře,
krásně upravené písečné pláže jsou
vyhledávané především rodinami s dětmi.
Nechybí ani centra zábavy,
aquapark a lunapark jsou otevřeny
po celou letní sezonu.
Velkým lákadlem pro naše turisty
je relativně malá vzdálenost
z České republiky (pouze 12 hodin
jízdy autobusem).

www.votrok.cz

Caorle
Historické centrum

Východní
pláž


Hotel Tiepolo, via Tiepolo 2, Caorle GPS 12.8751528° E, 45.5961456° N 
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Západní pláž

Nabídka výletů v Caorle
1/ Aquapark Aquafollia
Celodenní vstupenka do vodního zábavního parku
vzdáleného asi půl hodiny pěšky od centra města.
S rodinou a přáteli si užijete spoustu legrace
na tobogánech, skluzavkách a dalších, nejen vodních,
atrakcích. Připojit se můžete k animačním programům
nebo jen relaxovat pod slunečníky u bazénu.
V aquaparku najdete veškeré vybavení,
včetně stánků s občerstvením.
Otevřeno je denně od 10.00 do 18.00 hodin.
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2/ Celodenní výlet lodí do Benátek
Lodí přímo z přístavu v Caorle, bez průvodce.
Plavba trvá asi 2 hodiny, vyplouvá se v 8.00 hodin ráno
a zpět z Benátek se odplouvá v 16.00 hodin.

3/ Večerní plavby lodí kolem Caorle
Vychutnejte si večerní plavbu kolem pobřeží Caorle
při měsíčním svitu. Vyplouvá se z rybářského přístavu
ve 21.00 hodin a návrat je asi ve 22.30 hodin.

4/ Výlet lodí do laguny
Proplujete krásnou krajinou poblíž domu, kde žil spisovatel
Ernest Hemingway, vyplujete na moře, navštívíte rybářskou
osadu a rybářské chýše z rákosu. Ideální výlet jak pro děti,
tak pro dospělé. Výlet trvá asi 2,5 hodiny.

5/ Výletní vláček po Caorle
Originální dopravní prostředek vám umožní zajímavou
prohlídku města. Krásami Caorle se při 20minutové
projížďce můžete kochat z vagónku taženého lokomotivou,
která věrně napodobuje parní lokomotivu z konce
19. století. Vláček vás vyzvedne přímo u hotelu,
kam vás také odveze zpět.

6/ Tenisové kurty a minigolf
V hotelu Tiepolo jsou k vyzvednutí slevové kartičky
na tenisové kurty a minigolf. Více informací v recepci
hotelu u delegátů.
V hotelu Tiepolo si také můžetet půjčit jízdní kola
nebo zahrát stolní tenis.
Výlety připravuje a pořádá CK Votrok.
Kontakt na delegáta cestovní kanceláře:

Hynek Souček ..... 0039 338 898 7181

6

€
€

