OTIUM.pl ∗ narty w Alpach i Dolomitach ∗ FREE SKI

Włochy / Toskania / Marina Di Bibbona / Riva Dei
Cavalleggeri /

Kategoria
***

Region
Toskania/Włochy

Atuty
piaszczysta plaża, w centrum miasteczka, serwis plażowy w cenie

Położenie
w centrum miejscowości Marina di Bibbona, znajdującej się na toskańskim wybrzeżu Costa
Etrusca (Włochy). Komfortowo wyposażony hotel został wybudowany w 2008 roku. Do
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najbliższego lotniska w Pizie ok. 70 km, ok. 50 km od urokliwego Livorno

Plaża
w odległości ok. 350 m od hotelu rozciąga się piaszczysta plaża. Do prywatnej plaży
hotelowej prowadzi ścieżka przez sosnowy las lub ulicą i dalej wzdłuż brzegu morza.
Serwis plażowy (1 parasol, 1 leżak, 1 krzesło plażowe/pokój) w terminie 15.05-10.09.2019
dla Klientów Otium w cenie

Wyposażenie
recepcja, winda, bar, restauracja, pizzeria, lodziarnia, ogród, taras słoneczny, parking
hotelowy (gratis, ograniczona liczba miejsc), lub na ulicy ok. 20 m od hotelu za opłatą 8
euro/dzień lub 30 euro/tydz. W przypadku braku miejsc obsługa hotelowa może skierować
gości na parking prywatny - ok. 800 m od obiektu, (za opłatą). Hotel posiada 2 piętra

Internet
tak (płatny punkt internetowy, ok. 3 euro/godz.)

Karty kredytowe
tak (Visa, Mastercard)

Sport i relaks
basen (gratis, ok. 8 x 4 m; otwarty od czerwca do połowy września, niedostępny w
przypadku złej pogody lub prac konserwacyjnych)

Pokoje
hotel dysponuje 48 dwuosobowymi pokojami z możliwością jednej dostawki. Łazienka z
WC, suszarka do włosów; telefon, TV, sejf, mini bar (za opłatą ok. 20 euro/tydz.),
klimatyzacja. Część pokoi posiada balkon.

Wyżywienie
śniadania w formie włoskiego bufetu oraz 3-daniowe ciepłe kolacje z deserem. Napoje do
posiłków dodatkowo płatne. Drink powitalny

Pieski
tak, małe (max 1 piesek na pok. za opłatą ok. 8 euro/dzień - konieczne zgłoszenie przy
rezerwacji)

Kategoria lokalna
***+

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

Obowiązkowe opłaty na miejscu
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taksa klimatyczna - ok. 1,50 euro/os./dzień (dla osób pow. 14 r.ż.)

Zakwaterowanie
przyjazd - od godz. 14.00, wyjazd - do godz. 10.00

Zniżki (na dostawkach) i dopłaty
dziecko do 5,9 lat - gratis (łóżeczko dla dzieci do 1,9 lat za opłatą 15 euro/pobyt, należy
zgłosić przy rezerwacji), dzieci 6-11,9 lat - 40% zniżki, od 12 lat - 10% zniżki. Dopłata do
pokoju jednoosobowego według cen w systemie. Dopłata za ubezpieczenie kosztów
rezygnacji 2,66%

data

skąd

pobyt

opis

cena / os

21.09.2019

nie dotyczy

7 dni

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

1125 zł / os

28.09.2019

nie dotyczy

7 dni

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

1125 zł / os

05.10.2019

nie dotyczy

7 dni

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

1125 zł / os

12.10.2019

nie dotyczy

7 dni

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

1125 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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