Italské Alpy

Residence Veronza ***

Kód: BZO0428
Popis hotelu: objekt má 150 pokojů. Do horních podlaží lze pohodlně vyjet výtahem. Služby jako šatna, hotelový sejf a
směnárna přispívají k pohodlí a komfortu. Ve společných prostorách je možnost internetového připojení a síť WiFi. Nachází
se zde restaurace, jídelna, snídaňový salonek, kavárna a bar. Jsou zde i obchody. Děti se mohou vydovádět na hřišti.
Nachází se zde také TV místnost a dětská herna. Hosté mohou zaparkovat v garáži (za poplatek) nebo na parkovišti. Hosté
s jízdním kolem mohou využít úschovnu kol. K dispozici je služba hlídání dětí a pokojová služba.
Vybavení pokoje: objekt nabízí pokoje pro rodiny a nekuřácké pokoje. Všechny ubytovací jednotky mají klimatizaci,
ústřední topení, obývací část a koupelnu. Většina pokojů má balkón nebo terasu. V ubytovacích jednotkách se nachází
oddělené ložnice, dvoulůžková postel nebo rozkládací pohovka. K dispozici jsou i postýlky pro kojence nebo přistýlky. K
vybavení patří také sejf a minibar. V kuchyňském koutě, který je součástí pokojů, se nalézá lednička a varná
konvice/kávovar. Ve vybavení je standardně i sada na žehlení. O pohodlí hostů se postará připojení k internetu, telefon a
televize. Koupelny mají sprchový kout, vanu a vysoušeč vlasů.
Sport/zábava: objekt má krytý bazén. Terasa zve k odpočinku a lenošení. Celkové uvolnění přinese hostům relaxace ve
vířivé vaně. Bar u bazénu nabízí hostům osvěžující nápoje. Kdo se nechce při cestování vzdát sportu, ten se může věnovat
jízdě na kole/horském kole. Součástí sportovní a volnočasové nabídky je i fitness studio a stolní tenis. Z wellness nabízí
objekt spa, saunu, parní lázeň a masáže. Za příplatek také kosmetický salon. Nabídku doplňuje zábavní program pro děti a
miniklub.
Ubytování: Hotelové pokoje:
Dvoulůžkové pokoje (A2A/B2A): trezor, sat. TV, telefon, chladnička, fén, sprcha, WC. V mansardě.
Rodinné pokoje (A4B/B4B): stejné jako A2A, navíc kuchyňský kout, sedací kout a balkon. Rozkládací pohovka pro 2 osoby a
palanda.
Rodinné pokoje (A5A/B5A): stejné vybavení jako A2A, navíc kuchyňka, sedací kout. 1 dvoulůžkový pokoj a 1 pokoj se 3
lůžky.
Apartmány: trezor, telefon, sat. TV, kuchyňka (chladnička, vařič), sedací kout, fén, sprcha a WC.
Jednopokojové apartmány (F4F/G4F): cca 40 m2, obývací ložnice s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, prostor s palandou
oddělený posuvnými dveřmi.
Jednopokojové apartmány (F4G/G4G): cca 28 m2, stejné jako F4F, s jedním lůžkem, navíc balkon.

Třípokojové apartmány (F5H/G5H): cca 44 m2, obývací ložnice, 1 dvoulůžkový pokoj a pokoj s palandou a 1 lůžkem.
Stravování: hotel: polopenze. Snídaně a večeře formou bufetových stolů. K večeři víno, voda, kola a oranžáda zdarma. 1x
týdně večeře se specialitami a živou hudbou. Vánoční a silvestrovské menu v ceně.
apartmány: bez stravy.
Děti: dětská herna, miniklub (kromě sobot) s večeří. Lyžařská školka (pro děti 3–10 let) vyjma soboty s obědem za
poplatek. Dětská postýlka na kauci (rezervace v CK).
Další výhody: hotel: k večeři nápoje zdarma: víno, voda, cola, a oranžáda.
Info: parkování: parkoviště zdarma, garáž cca 10 €/den; domácí zvíře: jen 1, max. 10 kg, cca 10 €/den; lázeňská taxa: cca 2
€/den/os. od 18 let; na místě se platí (apartmány): kauce cca 200 €. Povinná klubová karta Princess card (F4F, G4F, F4G,
G4G cca 22 €/jednotka/den, F5H/G5H cca 30 €/jednotka/den), zahrnuje: elektřinu, vodu, plyn, topení, ložní prádlo, ručníky,
osušky, závěrečný úklid, dětskou animaci, bazén a fitness; příjezd/minimální délka pobytu: A2A, A4B, A5A, F4F, F4G, F5H:
denně/3 noci, 26. 12.–1. 1. úterý/7 nocí, 3. 2.–16. 2. sobota/7 nocí. B2A, B4B, B5A, G4F,G4G, G5H: pondělí/3 noci, 26. 12.–1.
1. úterý/7 nocí, 2. 1.–5. 1. úterý/3 noci, 3. 2.–16. 2. sobota/7 nocí platba kartou: VISA, MasterCard.
Bonus pro lyžaře: sleva 5 % na vícedenní skipas Val di Fiemme/Obereggen.
Dětská sleva: A2A/B2A: 2 dosp.+ 1 dítě (2–7,99 let) 100%, (od 8 let) 50% na přistýlce. Další dětské slevy dle rezervačního
systému.
Info pro lyžaře: Vlek/lanovka/sjezdovka: Cermis cca 3 km
Skibus: cca 50 m
Cena zájezdu zahrnuje: ubytování s uvedeným typem stravování, služby SOS linky s česky hovořícími operátory CK,
zákonné pojištění CK.
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