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Włochy / Riwiera Adriatycka / Rimini / Como
(Rimini) /

Kategoria
**

Region
Rimini/Riwiera Adriatycka/Włochy

Atuty
dziecko do 6 lat gratis, oferta early booking, Wi-Fi gratis.

Położenie
w części kąpieliska Rimini Bellariva, ok. 4,2 km od historycznego centrum Rimini nad
Morzem Adriatyckim we włoskim regionie Emilia-Romania. Rimini oferuje wiele dyskotek,
sklepów, barów i restauracji.
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Plaża
w odległości ok. 500 m od hotelu, piaszczysta, długa i szeroka z łagodnym zejściem do
morza. Serwis plażowy (1 parasol i 2 leżaki) - za opłatą od ok. 15-20 euro/dzień - płatne na
plaży.

Wyposażenie
recepcja, restauracja, bar, sala TV, winda, parking (ograniczona ilość miejsc, za opłatą 5
euro/dzień). Hotel posiada 5 pięter

Internet
tak (Wi-Fi gratis, w wyznaczonych miejscach)

Karty kredytowe
tak (Visa, Mastercard).

Sport i relaks
mały basen w ogrodzie (ok 10 m) - gratis (czepki obowiązkowe).

Pokoje
(ok. 15-16 m<sup>2</sup>), hotel dysponuje 43 dwuosobowymi pokojami z możliwością
dwóch dostawek (w pokoju z dwiema dostawkami możliwe łóżko piętrowe). Łazienka z
WC, suszarka do włosów; TV- telefon, sejf, wentylator, klimatyzacja (na zapytanie, płatna 5 euro/dzień). Większość pokoi posiada balkon

Wyżywienie
śniadania w formie bufetu i 3-daniowe ciepłe kolacje, bufet sałatkowy. Woda do posiłków
w cenie (pozostałe napoje za dodatkową opłatą).

Pieski
tak (małe, na zapytanie, gratis).

Kategoria lokalna
**

Świadczenia
7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, opieka włoskiego kontrahenta, ubezpieczenie Signal
Iduna Bezpieczne Podróże - KL, NNW, OC, sprzętu sportowego i bagażu w cenie

Obowiązkowa opłata na miejscu
taksa klimatyczna ok. 1,5 euro/os./dzień (płatne od 14 roku życia).

Zakwaterowanie
przyjazd - od godz. 14.00, wyjazd - do godz. 10.00
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Zniżki (na dostawkach) i dopłaty
pierwsze i drugie dziecko do 6,9 lat - gratis (dziecko do 2,9 lat bez własnego łóżka,
możliwość wypożyczenia łóżeczka na zapytanie, gratis), dzieci 7-11,9 lat - 50% zniżki, od
12 lat - 20% zniżki. Dopłata do pokoju jednoosobowego - na zapytanie. Dopłata za
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 2,66%

Promocja
Oferta Early Booking - 10% zniżki na rezerwacje potwierdzone do 31.05.2020. Ceny w
systemie i na stronie zawierają promocję

data

skąd

pobyt

opis

cena / os

26.09.2020

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój 2 osobowy + 2 dostawki
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

760 zł / os

03.10.2020

nie dotyczy

7 dni

Pokój: Pokój 2 osobowy + 2 dostawki
Wyżywienie: śniadania+obiadokolacje

760 zł / os

OTIUM POLSKA SP. Z O.O.
30-150 KRAKÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 12 lok. 11
tel./fax +48-12.4469214, 12.4469215, 12.4469216, 12.4469217
Zapraszamy poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-18.00
(soboty 10.00-14.00 od połowy listopada do połowy kwietnia)
E-mail: travel@otium.pl
Strona Internetowa: www.otium.pl
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