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TALIANSKO – TÝŽDEŇ V BIBIONE
22.6-29.6.2019

PRE TÝCH, KTORÝM VÍKENDOVÝ ODDYCH PRI MORI V TALIANSKOM BIBIONE NESTAČÍ, SME PRIPRAVILI TÝŽDŇOVKU! ;-)

KLIMATIZOVANÉ APARTMÁNY:
Residence Keplero (typ B) 7 apartmánov k dispozícii
Villa Veneta (typ B)
2 apartmány k dispozícii
Villa Veneta (typ A)
6 apartmánov k dispozícii

pre 2-5 osôb
pre 2-5 osôb
pre 4-7 osôb

CENY:
140,- € deti od 4 do 6 rokov)
160,- € deti od 6 do 11 rokov
220,- € deti od 12 rokov do 18 rokov
390,- € dospelý / apartmán obsadený 2 dospelými osobami
330,- € dospelý / apartmán obsadený 3-4 dospelými osobami
260,- € dospelý / apartmán obsadený 5-7 dospelými osobami
• Ceny pre deti platia pri obsadení min. 2 dospelými osobami.
• Do celkovej ceny sú započítané všetky povinné poplatky na pobyt okrem kaucie, ktorá činí 50,- € /apartmán, táto sa po opustení apartmá
nu klientovi vracia a nie je zarátaná pobytová taxa 0,75 €/osobu/deň (= 6,- €/osobu/pobyt).
• Posteľné prádlo (je možné prenajať za poplatok: dvojitá posteľ 2,- € / noc, jedna posteľ € 1,50 / noc ), uteráky, utierky, čistiace potreby
si treba doniesť sebou.
• Záverečné upratovanie nie je zahrnuté v cene, v prípade záujmu je možné doobjednať za poplatok 50,- € / apartmán a 60,- €/ family
apartmán.

CENA ZAHŔŇA:
• dopravu luxusným klimatizovaným autobusom
• poistenie insolventnosti CK
• ubytovanie v klimatizovaných apartmánoch s
kuchynkou na 8 dní / 7nocí
• služby technického sprievodcu
• plážový servis (lehátko, kreslo, slnečník) počas celé
ho pobytu

CENA NEZAHŔŇA:
• miestenka + 7,- €
• poistenie liečebných nákladov
• fakultatívne výlety

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK - INFO@BARTOTRAVEL.SK - +421 915 753 059
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RESIDENCE KEPLERO - TYP B (2-5 OSÔB)
5 APARTMÁNOV

PROGRAM
Sobota
Odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA) v skorých ranných hodinách. V popoludňajších hodinách
príchod do Talianska, ubytovanie. Individuálne voľno.
Nedeľa - Piatok
Vlastný program v rámci pobytu.
Sobota
Do 11:00 opustiť izby, individuálne voľno na obed, nákupy... Odchod autobusu bude o 19:00 od Lunaparku Adriatico.
Nočná jazda Taliansko – Slovensko. Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
VLASTNOSTI OBJEKTU
Typológia:
B
Adresa:
Via Centauro - Bibione Spiaggia
Popis: 		
BUDOVA V CENTRE NA NÁMESTÍ KEPLERO
Jednoizbové apartmány 3 + 2 sa nachádzajú v trojposchodovej rezidencii s výťahom, umiestenej v centre Bibione
Spiaggia, 350 m od pláže - námestie Zenith. Vyhradené nekryté parkovacie miesta. Apartmány sa skladajú zo spálne s manželskou posteľou a samostatným lôžkom, obývačky s kuchynkou a rozkladacou pohovkou, kúpeľňou so
sprchovým kútom a veľkou terasou. Sú vybavené TV a klimatizáciou.

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK - INFO@BARTOTRAVEL.SK - +421 915 753 059
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VILLA VENETA - TYP B (2-5 OSÔB)
2 APARTMÁNY

PROGRAM
Sobota
Odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA) v skorých ranných hodinách. V popoludňajších hodinách
príchod do Talianska, ubytovanie. Individuálne voľno.
Nedeľa - Piatok
Vlastný program v rámci pobytu.
Sobota
Do 11:00 opustiť izby, individuálne voľno na obed, nákupy... Odchod autobusu bude o 19:00 od Lunaparku Adriatico.
Nočná jazda Taliansko – Slovensko. Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
VLASTNOSTI OBJEKTU
Typológia:
B
Adresa:
Via Stella Polare - Bibione Spiaggia
Popis: 		
VILA V CENTRE BLÍZKO NÁMESTIA KEPLERO
Jednoizbové apartmány 3 + 2 vo vilke s bazénom, ktorá sa nachádza v centrálnej oblasti Bibione Spiaggia, asi 50
m od námestia Keplero a 300 m od pláže. Apartmány na II. Poschodí sa skladajú zo spálne s manželskou posteľou
a samostatným lôžkom, obývačky s kuchynkou a rozkladacou pohovkou, kúpeľňe s oknom a balkónom s výhľadom
do ulice alebo bez balkóna s výhľadom na bazén. Vybavené sú TV so satelitným príjmom, mikrovlnnou rúrou, trezorom, klimatizáciou, kúrením. Vyhradené parkovacie miesta.
(jeden apartmán je do ulice s balkónom a druhý bez balkóna s výhľadom na bazén).

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK - INFO@BARTOTRAVEL.SK - +421 915 753 059
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VILLA VENETA - TYP A (4-7 OSÔB)
5 APARTMÁNOV
3x apartmán (4 + 2) • 1x apartmán (5 + 2) • 1x apartmán (7 + 2)

PROGRAM
Sobota
Odchody z nástupných miest (NM, PN, TT, SE, príp. BA) v skorých ranných hodinách. V popoludňajších hodinách
príchod do Talianska, ubytovanie. Individuálne voľno.
Nedeľa - Piatok
Vlastný program v rámci pobytu.
Sobota
Do 11:00 opustiť izby, individuálne voľno na obed, nákupy... Odchod autobusu bude o 19:00 od Lunaparku Adriatico.
Nočná jazda Taliansko – Slovensko. Príchod na Slovensko v skorých ranných hodinách.
VLASTNOSTI OBJEKTU
Typológia:
A
Adresa:
Via Stella Polare - Bibione Spiaggia
Popis: 		
VILA V CENTRE BLÍZKO NÁMESTIA KEPLERO
		3x apartmán (4 + 2), 1x apartmán (5 + 2) a 1x apartmán (7 + 2)
Dvojizbové apartmány 5 / 4 + 2 vo vilke s bazénom, ktorá sa nachádza v centrálnej oblasti Bibione Spiaggia, asi 50 m
od námestia Keplero a 300 m od pláže. Dvojposchodové apartmány majú na poschodí dve izby: v jednej manželské
lôžko (prípadne + 1 lôžko) a v druhej dve samostatné lôžka, na prízemí obývačku s kuchynkou a rozkladacou pohovkou, kúpeľňu s oknom, terasu. Niektoré apartmány sú jednoposchodové. Vybavené sú TV so satelitným príjmom,
mikrovlnnou rúrou, trezorom, klimatizáciou a kúrením. Vyhradené parkovacie miesta.

REZERVÁCIE: WWW.BARTOTRAVEL.SK - INFO@BARTOTRAVEL.SK - +421 915 753 059

