
Hotel SAN MARTINO ** - Riccione

Hotel San Martino położony jest w odległości zaledwie 50 metrów od plaży w miejscowości Riccione. Składa się 
on z dwóch budynków. Na terenie obiektu można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu. 
Pokoje w hotelu San Martino dysponują łazienką z prysznicem i suszarką do włosów, jak również telewizorem z 
dostępem do kanałów telewizji satelitarnej i wentylatorem. Niektóre pokoje mają również balkon.
Na życzenie klienta możliwe jest wypożyczenie małej lodówki do pokoju. 

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.) w 
karafce). Restauracja jest klimatyzowana.

Hotel San Martino jest pozytywnie oceniany ze względu na bardzo dobry stosunek jakości do ceny. 
Choć hotel według standardu miejscowego ma dwie gwiazdki, według naszej oceny jest jakości włoskiego hotelu 
trzygwiazdkowego. Prowadzony jest przez włoską rodzinę dbającą o zapewnienie komfortu swoim gościom, miłą 
obsługę i bardzo dobre wyżywienie.

* Bar, Restauracja
* Winda (w budynku głównym)
* Sejf  na recepcji
* Pobyt małych zwięrząt w hotelu - darmowy
* Darmowe Wi-fi na recepcji
* Balkon w pokoju (na zapytanie)
* Łóżeczko dla niemowlaka (na zapytanie)
* Pokoje dla niepełnosprawnych (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 San Martino – opcjonalnie: lodówka w pokoju (5 euro/pokój/doba), pokój dla singla + 60 PLN/dzień
- 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:  28.04-01.06.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 329

7 569

10 809

12 979

Termin:  02.06-22.06.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 379

7 649

10 929

12 1109

Termin:  23.06-29.06.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 719

Termin:  30.06-13.07.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 959

10 1369

12 1639
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Termin:  14.07-03.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 579

7 1019

10 1459

12 1749

Termin:  04.08-17.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1359

10 1939

12 2329

Termin:  18.08-24.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 569

7 999

Termin:  25.08-31.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 419

7 729

Termin:  01.09-31.10.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 359

7 629

10 899

12 1079
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