
Hotel SAVANA *** - Rimini

Ten rodzinny hotel mieści się w centralnej, a jednocześnie cichej okolicy Rimini, zaledwie 100 m od plaży, w 
pobliżu miejscowego uzdrowiska termalnego.

Hotel Savana położony jest tylko 1 km od parku wodnego i od popularnego kompleksu dyskotek, które znajdują się
bezpośrednio przy plaży.

Pokoje w Hotelu Savana wyposażone są w telewizję, telefon, klimatyzację, balkon, łazienkę z kabiną prysznicową.

Codziennie rano serwowane jest śniadanie w formie bufetu, które obejmuje słodkie i słone przysmaki. 
Obiadokolacja składa się z menu do wyboru i bufetu sałatkowego. W cenę pobytu wliczone są także napoje do 
obiadokolacji ½ l wody i ¼ l wina na osobę.

W 2005 roku hotel został gruntownie odnowiony, a obecnie oferuje on klimatyzację we wszystkich 
pomieszczeniach oraz 42-calowy telewizor plazmowy w salonie, który jest doskonałym miejscem na relaks po 
długim dniu.

* Bar, Restauracja
* Winda
* Darmowe miejsca parkingowe
* Darmowe Wi-Fi na recepcji
* Pobyt małych zwierząt za dodatkową opłatą
* Balkon w pokoju
* Sejf w pokojach
* Wi-Fi
* 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 Savana - opcjonalnie: pokój dla singla + 60 PLN/dzień
- cena nie zawiera obowiązkowej opłaty klimatycznej: 1,50 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 5 lat: w łóżku z rodzicami (bezpłatnie),
- drugie dziecko do 5 lat: na dodatkowym łóżku z 2 osobami dorosłymi w pokoju (zniżka 50%),
- pierwsze i drugie dziecko od 5 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:  02.06-29.06.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 589

7 1019

10 1459

12 1749

Termin:  30.06-03.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1289

10 1829

12 2199

Termin:  04.08-17.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

7 1499

10 2149

12 2579

Termin:  18.08-31.08.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 599

7 1039

10 1479

12 1779

Termin:  01.09-15.09.2018

Ilość noclegów: Cena:

4 489

7 859

10 1219

12 1469
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