Istrie

Resort FUNTANA ***

Kód: PUY716
•11.-18.6.2016 7dní
•24.6.-1.7.2016 7dní
•2.7.-9.7.2016 7dní
Resort Funtana***
FUNTANA

all inklusive
all inklusive
all inklusive

11.330,-Kč/osoba
14.547,-Kč/osoba
16.472,-Kč/osoba

PUY716

Poloha: v oblasti Funtana, přímo u skalnaté pláže s terasami na koupání, staré město cca 3 km.
Vybavení: 228 pokojů v hlavní budově + 4 jednoposchoďové vedlejší budovy. V hlavní budově: recepce, restauarce,
kavárna. V blízkosti supermarket (v hlavní sezóně), bazén s mořskou vodou sluneční terasa, snackbar a restaurace
„Tramontana“.
Parkování: dle kapacity v ceně.
Kreditní karty: všechny běžné.
Místní kategorie: 3 hvězdy.
Děti: Mini-klub (4-11 let), dětský bazének. Dětská postýlka na vyžádání (v ceně).
Sport/zábava: 2 tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, půjčovna kol, plážový volejbal, stolní fotbálek, animační program.
Dvoulůžkový pokoj (DZS): sprcha/WC, fén, telefon, trezor, SAT-TV, lednička (za poplatek),
Klimatizace a balkon na mořskou stranu.
Superior pokoj (DSS): vybavení jako DZS, ale prostornější, navíc rozkládací pohovka, na mořskou stranu.
Rodinný pokoj (FZS): 2 dvoulůžkové pokoje se spojovacími dveřmi nebo 2 dvoulůžkové pokoje vedle sebe, na stranu k
moři.
Obsazenost: min./max. 4 dospělí, 3 dospělí + 1 dítě nebo 2 dospělí + 2 děti.
Stravování: snídaně nebo polopenze, vše servírované formou bufetu.
Zvíře: není dovoleno.
Poznámka: program all inklusive začíná obědem a končí snídaní.
All inklusive:
• snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• svačiny v restauraci „Tramontana“ od12.00-16.00 hodin nebo v občerstvovacím zařízení „Fresh
Corner“ od 17.00-18.00 hodin
• zmrzlina od 10.00-24.00 hodin
• voda, nealkoholické nápoje, šťávy, pivo nebo víno k hlavním chodům
• Místní alkoholické nápoje v občerstvovacím zařízení „Fresh Corner“ (od 21.00-24.00 hodin)
• lehátka a slunečníky u bazénu i na pláži dle dostupnosti
Bonus za včasné knihování: 15% sleva při zaknihování do 15.2., 10% do 15.3.
Dětské slevy: dítě do 11 let ZDARMA, v pokoji typu DSS.
Pří-/odjezd: v období 26.5.-10.9. min na 5 nocí.
Více info na: www.meinFTI.com/PUY716
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