
Hotel ANNETTA *** - Rimini

Hotel Anetta jest usytuowany 5 minut spacerem od plaży (ok. 400 metrów) i zapewnia restaurację, bar oraz 
klimatyzowane pokoje z balkonem. Obiekt zlokalizowany jest w Rimini-Marina Centro. Na terenie obiektu można 
bezpłatnie korzystać z WiFi. Prosto urządzone pokoje zapewniają biurko oraz telewizor z dostępem do kanałów 
satelitarnych i klimatyzacją. W każdym z nich znajduje się również łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i 
bezpłatnym zestawem podstawowych kosmetyków. Codziennie rano w hotelu Annetta serwowane jest śniadanie na 
słodko w formie bufetu. Obiadokolacja serwowana (pierwsze danie, drugie danie, deser lub owoc, woda (½ l/os.) w
karafce). 

Obiekt dysponuje także całodobową recepcją, barem oraz wspólnym salonem. Na miejscu można również nabyć ze
zniżką bilety do pobliskiego parku wodnego. Goście mogą korzystać z prywatnej plaży. 
Istnieje możliwość wykupienia opcji All Inclusive Soft (Serwis plażowy: parasol + 2 leżaki, napoje ¼ litra wina lub
cola/lemoniada do obiadokolacji) – 10 EUR/os./dzień. 

* Bar, Restauracja
* Winda
* Sejf na recepcji
* Pobyt małych zwierząt w hotelu bezpłatny 
* Darmowe Wi-Fi na recepcji
* Balkon w pokoju
* Klimatyzacja w cenie
* Łóżeczko dla niemowlaka (na zapytanie)
* Pokoje rodzinne (na zapytanie)

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
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Dopłaty:
- w hotelu Annetta – All Inclusive Soft + 10 EUR/os./dzień (Serwis plażowy: parasol + 2 leżaki + napoje: woda, ¼ l
wina lub coli lub lemoniady do posiłków).
- cena nie zawiera obowiązkowej opłaty klimatycznej: 1,5 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: w łóżku z rodzicami (bezpłatnie),
- drugie dziecko do 6 lat: na 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: brak zniżek

Termin:  31.03-22.06.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 749

10 1079

12 1289

Termin:  23.06-03.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1019

10 1449

12 1739

Termin:  04.08-10.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1139

Termin:  11.08-17.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1439

Termin:  18.08-24.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1039

Termin:  25.08-31.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 839
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Termin:  01.09-27.10.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 749

10 1079

12 1289
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