Itálie

Sant Anton ****

Kód: 03042A

Popis hotelu
Hotel nedaleko termálních pramenů Bormio. Moderní wellness.

Poloha
klidná, v nadmořské výšce 1 220 m, cca 100 m od centra a proti termálním lázním.

Vybavení
53 pokojů, společenská místnost, jídelna, bar/kavárna, výtah, lyžárna se sušákem bot.

Ubytování (A)
Dvoulůžkové pokoje (A2A): telefon, sat. TV, trezor, chladnička, fén, vana nebo sprcha, WC a balkon.
Dvoulůžkové pokoje (A2B/A3B/A4B): stejné jako A2A., s možností přistýlky
Joker pokoje (A2S): výběr vybavení a polohy pokoje přenecháte hoteliérovi.

Stravování
polopenze. Snídaně formou bufetových stolů, večeře výběr z menu o 2 chodech se salátovým a dezertovým

bufetem. Vánoční a silvestrovské menu v ceně.

Internet
WiFi zdarma.

Wellness
za poplatek: sauna, parní lázeň, Kneippovy bazénky, vířivka a masáže.

Děti
miniklub (3–12 let) v termínu 23. 12.-–1. 4., dětská herna. Dětská postýlka cca 10 €/noc (rezervace v CK).

Další výhody
1x za pobyt vstup do wellness zóny pro osobu (od 16 let) zdarma. 8% sleva na vstup do lázní Bormio (Therme Bormio).

Info
parkování: parkoviště zdarma, garáž cca 10 €/den; domácí zvíře: cca 5 €/den (pouze malé); lázeňská
taxa: cca 1,80 €/den/os. od 12 let; příjezd/minimální délka pobytu: denně/3 noci, 2. 12.–22. 12. a 31. 3.–14.

4. denně/2 noci, 26. 12.–5. 1. denně/5 nocí, 3. 2.–23. 2. sobota/7 nocí.

Ušetřete (A)
Sleva za včasnou rezervaci: 5% sleva při rezervaci do 30.11.2017 a pobytu v období 2.12.2017-13.4.2018.

Dětská sleva (A)
A2B/A2S: 2 dosp. + 1 dítě (2-7,99 let) 100%, (8-12,99 let) 50%, (od 13 let) 30% na přistýlce. Další dětské

slevy dle rezervačního systému.

Info pro lyžaře
Vlek/sjezdovka: cca 800 m (lanovka Bormio-Bormio2000)
Skibus: zdarma, od hotelem
Půjčovna lyží: cca 500 m (10% sleva)

Cena zájezdu zahrnuje
Ubytování s uvedeným typem stravování, služby SOS linky s česky hovořícími operátory CK, zákonné
pojištění CK.
Upozorňujeme, že se jedná o obecný popis hotelu. Pro rezervaci je směrodatný popis, který se vztahuje na konkrétní
termín. Tento popis najdete pod odkazem Info k nabídce v sekci Termíny a ceny. Je možné, že v některých případech není
popis k nabídce k dispozici.
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