WŁOCHY – LIDO ADRIANO
Apartamenty
LIDO ADRIANO - to miejscowość turystyczna w północnej części wybrzeża Adriatyku, położona 10 km
od Rawenny w regionie Emilia Romagna, z licznymi sklepami, barami, lodziarniami, restauracjami
i placami zabaw dla dzieci. Jest szczególnie popularna ze względu na szerokie, czyste, piaszczyste plaże,
oferujące liczne usługi np. wypożyczalnia leżaków i parasoli słonecznych, wypożyczalnia motorówek,
skuterów czy rowerów wodnych. Miasteczko polecane jest zwłaszcza ludziom młodym, ze względu
na szeroki wybór proponowanych tu rozrywek i bogate życie nocne. Puby, knajpki i dyskoteki
zlokalizowane głównie przy plaży oferują zabawę, tańce i śpiewy do białego rana. Lido Adriano jest
również doskonałą bazą wypadową na wycieczki do Rawenny, San Marino oraz Wenecji. Przebywając w
Lido Adriano koniecznie trzeba skorzystać ze znajdujących się w okolicy parków rozrywki: Mini Italii,
Aquafanu oraz Mirabilandii (wspaniałe wesołe miasteczko rozrywki położone zaledwie 7 km od Lido
Adriano). Do dyspozycji turystów są plaże ogólnodostępne - bezpłatne oraz zagospodarowane z leżakami
i parasolami do wynajęcia za dodatkową opłatą.
APARTAMENTY (mieszkania wakacyjne) - są dogodną i tanią formą pobytu wypoczynkowego.
Apartamenty usytuowane w trzech różnych kompleksach budynków. Apartamenty w budynku „Teresa”
położone w odległości 50m od piaszczystej plaży. Apartamenty w budynku „Giotto” są ok. 200m od plaży.
Wszystkie apartamenty są przeznaczone dla 4 lub 6 osób, posiadają jedną sypialnię z łóżkiem
małżeńskim, drugą sypialnię dla 2 os. z łóżkiem piętrowym lub z łóżkiem podwójnym, pokój dzienny z
tapczanem i wyposażonym aneksem kuchennym (lodówka, kuchenka, naczynia), łazienka z wc, balkon
oraz miejsce na parkingu dla jednego samochodu.
W apartamentach brak środków czystości, ręczników i bielizny pościelowej, którą można wypożyczyć w
cenie 10 Euro, ale polecamy zabrać własną.

Turnusy tygodniowe
w okresie:

Cena za apartament
„Teresa”

Cena za apartament
„Giotto”

05.05 – 09.06.12

155 Euro

115 Euro

09.06 – 16.06.12

165 Euro

140 Euro

16.06 – 23.06.12

275 Euro

245 Euro

23.06 – 30.06.12

395 Euro

365 Euro

30.06 – 14.07.12

465 Euro

445 Euro

14.07 – 04.08.12

485 Euro

465 Euro

04.08 – 11.08.12

515 Euro

495 Euro

18.08 – 25.08.12

485 Euro

465 Euro

25.08 – 01.09.12

305 Euro

285 Euro

01.09 – 08.09.12

245 Euro

230 Euro

08.09 – 15.09.12

175 Euro

145 Euro

15.09 – 29.09.12

145 Euro

115 Euro

Zapłata w PLN według kursu średniego NBP.

Cena obejmuje: wynajem apartamentu na tydzień (od soboty do soboty); korzystania z gazu, wody,
energii; podatki
Cena nie obejmuje: ubezpieczenia na pobyt za granicą KL i NNW

Na miejscu wpłata 50 Euro - kaucji zwrotnej.
Zwierzęta domowe - zgłoszenie przy rezerwacji.
Organizator: Ondraszek
Informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

