WŁOCHY - ROSOLINA MARE
HOTEL SOLE***
ROSOLINA MARE - to miejscowość wypoczynkowa położona nad Adriatykiem około 65 km na południe
od Wenecji w Regionie Veneto. Dogodne położenie umożliwia odwiedzenie m.in. pobliskiej Padwy i Rawenny.
Latem miejsce to tętni życiem wczasowiczów, których przybywa co roku ze względu na wspaniały mikroklimat.
Zabudowa niskich domów tonie w zieleni drzew piniowych, otwarte morze łagodnie styka się z piaszczystą
plażą. Do dyspozycji turystów są plaże ogólnodostępne - bezpłatne i zagospodarowane z leżakami oraz
parasolami do wynajęcia za dodatkową opłatą.

HOTEL SOLE *** - znajduje się w centrum przy głównej alei około 350 m od plaży. Pokoje 2 i 3
osobowe z łazienką, WC i balkonem. Pokoje posiadają telewizor oraz możliwość klimatyzacji za dodatkową
opłatą. Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia z tarasem, parking, sala telewizyjna.

WYŻYWIENIE - śniadania – bufet (kawa, herbata, soki, pieczywo, nabiał, wędlina, dżemy) i obiadokolacje serwowane oraz bufet sałatkowy. Do obiadokolacji podawane jest wino lub woda mineralna.

Turnusy 8 lub 10 dniowe
w okresie:

Cena za 1 os.

Cena za 1 os.

(8 dni/7 nocy)

(10 dni/9 noclegów)

26.05 – 29.06.12

210 Euro

280 Euro

30.06 – 10.08.12

250 Euro

325 Euro

18.08 – 24.08.12

295 Euro

380 Euro

25.08 – 31.08.12

250 Euro

325 Euro

01.09 – 22.09.11

210 Euro

280 Euro

ZNIŻKI: 10% dla trzeciej osoby zakwaterowanej w pokoju,
15% dla dziecka do 10 lat przy 2 os. Dorosłych,
30% dla dziecka lub osoby czwartej zakwaterowanej na dostawce w pokoju
3 osobowym.
Dzieci do 2 lat bez świadczeń - Gratis !
CENA OBEJMUJE: 7 lub 9 noclegów w hotelu ***, wyżywienie (7 lub 9 x śniadania, 7 lub 9 x obiadokolacja),
podatki

CENA NIEOBEJMUJE: obowiązkowego ubezpieczenia na pobyt za granicą KL i NW
Na zamówienie możliwość przedłużenia turnusu lub wyboru dowolnych dni turnusu.
Dopłata do pokoju jednoosobowego 12 Euro/dzień.
Na życzenie pokój z klimatyzacją za dopłatą 5 Euro/dzień – opłata na miejscu.
Można zamówić dodatkowo obiady w cenie 7 Euro/dzień.
Ceny podane w Euro płatne w PLN według średniego kursu Euro w NBP.

Możliwość transportu autokarem za dopłatą 90 Euro.

(obejmuje przewóz, ubezpieczenie KL i NW na pobyt za granicą, opiekę pilota)
Wyjazdy z Cieszyna w piątki i powroty w niedzielę.

Organizator: Ondraszek
Informacje i ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

