
Hotel APOGEO *** - Rimini

Hotel Apogeo jest oddalony zaledwie 150 metrów od plaży. Obiekt jest położony w dzielnicy Marina Centro, w 
mieście Rimini. Do dyspozycji Gości jest czynny latem basen z nastrojowym oświetleniem, bezpłatny 
bezprzewodowy dostęp do Internetu, restauracja, winda. Klasycznie urządzone pokoje obejmują balkon i 
klimatyzację. W każdym pokoju znajduje się telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej, część 
wypoczynkowa oraz łazienka z kabiną prysznicową i suszarką do włosów. Hotel Apogeo zapewnia też bezpłatny 
parking dla swoich gości. Na dobry początek dnia w restauracji serwowane jest śniadanie w formie bufetu, które 
obejmuje słodkie i słone potrawy.  Obiadokolacja składa się z menu do wyboru i bufetu sałatkowego.

Goście hotelu są uprawnieni do zniżki na usługi oferowane na 2 prywatnych plażach. Doskonałym miejscem na 
relaks w promieniach słońca jest też taras przy basenie, gdzie dostępne są leżaki. Istnieje możliwość wykupienia 
opcji All Inclusive Soft (Serwis plażowy: parasol + 2 leżaki, napoje ½ wody i ¼ litra wina do obiadokolacji) –        
9 EUR/os./dzień.

* Bar, Restauracja
* Winda
* Basen zewnętrzny
* Bezpłatny parking
* Pobyt małych zwięrząt w hotelu bezpłatny
* Wi-Fi bezpłatne na recepcji
* Klimatyzacja w cenie
* Sejf w pokoju
* Łóżeczko dla niemowlaka (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 Apogeo – All Inclusive Soft + 9 EUR/os./dzień (Serwis plażowy: parasol + 2 leżaki + napoje: woda, ¼ l 
wina do posiłków). Pokój dla singla +65 PLN/os./dzień
- 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 3 lat: w łóżku z rodzicami (bezpłatnie),
- drugie dziecko do 3 lat: na dodatkowym łóżku z 2 osobami dorosłymi w pokoju (zniżka 50%),
- pierwsze i drugie dziecko od 3 do 12 lat: z 2 osobami dorosłymi w pokoju na pierwszym i drugim dodatkowym 
łóżku (zniżka 30%),
- trzecia lub czwarta osoba dorosła na dostawce: zniżka 5% 

Termin:  26.05-29.06.2018

Ilość noclegów: Cena:

5 799

7 1119

10 1599

12 1919

Termin:  30.06-10.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1549

10 2209

12 2699

Termin:  11.08-24.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1990

10 2849

12 3449

Termin:  25.08-15.09.2018

Ilość noclegów: Cena:

5 799

7 1119

10 1599

12 1919
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