DAN ŽENA V OPATIJI
od petka do nedelje 3 dni/2 noči
10.3. – 12.3.2016

GRAND HOTEL 4 OPATIJSKA CVIJETA 4* - CAMELIJA – glavna zgradba
Nagrajeni Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta se nahaja tik ob morju, ponaša pa se z wellnessom, ki meri kar 1500 m² in ima
notranje ter zunanje bazene, različne savne in vroče kadi. Ponuja restavracijo, dobro znano slaščičarno in elegantne sobe z
brezplačnim dostopom do brezžičnega interneta. Hotel se nahaja tik ob očarljivi obmorski promenadi Lungomare in parku
Angiolina.
Prostorna klimatizirana soba vključuje satelitsko televizijo, sef, minibar in lastno kopalnico s kadjo. V ceno je vštet tudi dostop
do bazena. Na voljo je tudi brezplačen brezžični internet.
Ponudba v sobi: sef, klimatska naprava, pisalna miza, sušilec za lase, WC, kopalnica, kad ali prha, televizija, telefon, satelitski
programi, mini bar
HOTEL CONTINENTAL 4*se nahaja v avstro-ogrski vili iz leta 1898 v Opatiji, 200 m od parka Angiolina in najbližje plaže.
Vse sobe vključujejo satelitsko TV, mini bar, sef in lastno kopalnico s sušilcem za lase, z brisačami ter brezplačnim toaletnim
priborom. V preddverju lahko koristite brezplačen brezžični internet, v sobah pa je dostopen brezplačen kabelski internet.
V pritličju lahko obiščete kavarno, kjer pripravljajo kavo na 50 različnih načinov, in bar, kjer strežejo šampanjec ter sveže
stisnjene sokove. V delikatesni trgovini nudijo vrhunski pršut, sire in olive, na voljo pa je tudi pub z več kot 40 vrstami
domačega ter tujega piva. V hotelski slaščičarni si lahko privoščite čokolado, pecivo in druge sladice

HOTEL CONTINENTAL 4*
10.3. – 12.3.2016
POLPENZION
3 dni/2 noči
1/2 BP/BM AC
72 €
1/1 BP/BM AC
+20 €
HOTEL CAMELIA 4*
1/2 BP/BM AC
92 €
1/1 BP/BM AC
+20 €

dodatni dan
35 €
+20 €

DOPLAČILO: avtobusni prevoz
v obe smeri: 25 €

37 €
+20 €

Notranji bazen in savne so v glavni zgradbi in za goste hotela Continental kot doplačilo 7€/dan
PRIPOROČAMO: riziko odpovedi +5% ( v primeru bolezni, odhoda v bolnišnico ali smrt v družini)
CENA VKLJUČUJE:
 pijačo dobrodošlice,

nastanitev v izbranem hotelu,
 izbrano sobo in število nočitev na bazi polpenziona (samopostrežna zajtrk in večerja,
 turistično takso
 uporabo notranjega bazena in savn za goste hotela Camelia- gosti hotela Continental imajo doplačilo 7€/dan
 animatorja ves čas bivanja, ki bo skrbel za vaše dobro počutje in organizacijo družabnih iger
 organizacijo in DDV

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA za potovanje so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga, na voljo v vseh
Kompasovih poslovalnicah in v pooblaščenih agencijah.
Izvajalec: KOMPAS Turistično podjetje, d.d., Pražakova 4, Ljubljana, Sektor KOMPAS HOLIDAYS

KONTAKT IN INFORMACIJE: Mob.: 051 341 741; e-mail: cveto.gercer@kompas.si

