
Hotel AMICA ** - Rimini

Hotel Amica usytuowany jest niespełna 200 metrów od szerokiej i piaszczystej plaży w Rimini Bellariva. 
Ten rodzinny hotel oferuje pokoje z łazienką, prysznicem i suszarką do włosów oraz balkonem. Na terenie całego 
obiektu można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu. Pokoje dysponują również 
telewizorem z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. Klimatyzacja w pokoju za dodatkową oplatą (6 
EUR/pokój/dzień). Do dyspozycji gości restauracja, bar i winda. Serwis plażowy dodatkowo płatny 12 
EUR/dzień/pokój (parasol + 2 leżaki).

Śniadanie serwowane jest w formie bufetu i obejmuje dania słodkie i słone oraz napoje takie jak kawa, herbata, 
soki (z automatu). Obiadokolacja serwowana (pierwsze danie, drugie danie, deser lub owoc, woda (½ l/os.) i wino 
(¼ l/os. w karafce). 

Hotel Amica jest pozytywnie oceniany ze względu na bardzo dobry stosunek jakości do ceny. 
Prowadzony jest przez włoską rodzinę dbającą o zapewnienie komfortu swoim gościom, miłą obsługę i bardzo 
dobre wyżywienie.

* Sejf na recepcji
* Darmowy parking   
* Pobyt małych zwięrząt w hotelu - darmowy
* Bar, Restauracja
* Winda
* Balkon w pokoju
* Darmowe Wi-fi
* Łóżeczko dla niemowlaka (na zapytanie)
* Klimatyzacja (za dodatkową opłatą)

Organizator:
         Biuro Podróży  GRELAND TOUR          

70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl ; www.nartywalpach.com.pl, www.wycieczki.szczecin.pl

http://www.wycieczki.szczecin.pl/
http://www.nartywalpach.com.pl/
http://www.grelandtour.com.pl/
mailto:biuro@grelandtour.com.pl


Dopłaty:
- w hotelu Amica - opcjonalnie: klimatyzacja (6 euro/pokój/doba), sejf w recepcji (5 euro/pobyt), Serwis plażowy 
12 EUR/dzień/pokój (parasol + 2 leżaki).
- cena nie zawiera obowiązkowej opłaty klimatycznej: 0,70 euro/osoba od 14 lat/doba, płatne na miejscu (dzieci 
poniżej 14 lat bez dodatkowych opłat). 

Dodatkowe osoby
Min. obłożenie pokoju: 2 osoby.
Maks. obłożenie pokoju: 3,4 osoby (możliwość 2 dostawek).
Dopłaty za dodatkowe osoby:
- pierwsze dziecko do 6 lat: na pierwszym dodatkowym łóżku z 2 osobami dorosłymi w pokoju (bezpłatnie),
- drugie dziecko do 6 lat: na drugim dodatkowym łóżku z 2 osobami dorosłymi w pokoju (zniżka 50%),
- pierwsze i drugie dziecko od 7 do 12 lat: z 2 osobami dorosłymi w pokoju na pierwszym i drugim dodatkowym 
łóżku (zniżka 50%),
- trzecia lub czwarta osoba dorosła na dostawce: zniżka 10%

Termin:  31.03 – 01.06.2018

Ilość noclegów: Cena (PLN/os.):

4 299

7 519

10 759

12 909

Termin:  02.06-29.06.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 369

7 639

10 909

12 1089

Termin:  30.06-13.07.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 799

10 1149

12 1369

Termin:  14.07-03.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 509

7 899

10 1259

12 1519
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Termin:  04.08-17.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 779

7 1349

10 1929

12 2329

Termin:  18.08-24.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 569

7 989

Termin:  25.08-31.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 399

7 699

Termin:  01.09-31.10.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 369

7 639

10 909

12 1089
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