RESIDENCE PALACE
Vzdálenost od pláže: 250 m
Vzdálenost od centra: 0 m
POLOHA: přímo v centru letoviska u náměstí Fontana
POPIS UBYTOVÁNÍ: vyhledávaná rezidence s vlastním bazénem a strategickou polohou
VYBAVENOST A SLUŽBY: výtah, zahrada, bazén, brouzdaliště, sluneční terasa
POPIS APARTMÁNŮ: ubytování je zajištěno v plně vybavených a zařízených apartmánech; v každém
z nich je vlastní sociální zařízení (umyvadlo, sprcha a WC), kuchyňský linka s plynovým sporákem,
lednička, nádobí na vaření a stolování
TYPY APARTMÁNŮ:
typ A pro 6 osob tři dvoulůžkové ložnice, kuchyně, jídelna, sociální zařízení, terasa
typ B pro 5 osob jedna tří-, jedna dvoulůžková ložnice, kuchyně, jídelna, soc. zařízení, balkon
CENA:
5 900 Kč / dospělá osoba
5.700,- Kč pro děti
Záloha:
2.000,-Kč do 28.2.2018………doplatek do 27.4.2018
Č.účtu 570831359/0800, do pozn. jméno, příjmení a ( záloha, doplatek) BIBIONE 2018
CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu
7x ubytování v plně zařízených apartmánech
spotřeby vody, plynu a el. energie
plážový servis (2 lehátka + slunečník / apartmán)
pojištění cestovní kanceláře proti úpadku, sportovní program
POVINNĚ:
lázeňský poplatek ve výši 0,50 Euro / 1 den platí všechny osoby od 2 let v období od 1.6. do 31.8.
FAKULTATIVNĚ: komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna + 390 Kč / osoba / pobyt
STRAVOVÁNÍ:
vlastní; klienti si stravování v průběhu pobytu zajišťují sami; v těsné blízkosti
ubytování je mnoho obchodů a restaurací
KAUCE:
po příjezdu je ubytovatelem vybírána kauce ve výši 50 € na apartmán, kterou klienti
obdrží zpět po předání neporušeného a uklizeného apartmánu
INFO:
SPORT KLUB RB, z. s. – mobil: 602 151 828, info @romanaberanova.cz
PROGRAM:
1. a 2. den (pátek a sobota)
odjezd v pátek 08.06.2018 ve 22,30 hod ze Ševětína a ve 23,15 hod z Českých Budějovic; příjezd do
Bibione v ranních hodinách; ubytování v apartmánech; individuální volno
3. - 8. den (neděle - pátek)
koupání a sportovní aktivity u moře - Romana Beranová – pilates
Michaela Sulková power joga, bodystyling, aqua aerobik……….
8. a 9. den (pátek a sobota)
předání apartmánů v pátek večer ve 20,00 hod; od 19,30 hod možnost uložení věcí do autobusu; odjezd
z Bibione ve 23,00 hod; noční přejezd; návrat do Českých Budějovic v sobotu ráno (cca v 8,00 hod)

PŘIHLÁŠKA BIBIONE 2018

Jméno, příjmení………………………………………………
Datum narození………………………………………………
Adresa…………………………………………………………………
………………………………………………………....
Telefon…………………………………………………….......
E – mail………………………………………………………..

Datum:

Podpis:

