ITALIA – LIGNANO (Lignano Sabbiadoro) – INDIVIDUAL VARA 2020
Între Veneţia şi Trieste într-o poziţie încântătoare ,se întinde peninsula Lignano Sabbiadoro, înconjurată de o
mare albastră şi curată, premiată de mai multe cu „Steagul albastru al Europei" care scaldă o întindere imensă de
nisip fin auriu,în spatele unei imense păduri de pin în care a luat viaţă,într-o armonie perfectă cu mediul
înconjurător un oraş balnear modern dotat cu o infrastructură turistică optimă. Lignano oferă oaspeţilor săi
Aquaplash un parc de distracţii acvatice, Gulliverlandia Aquarium care este un parc cu scop didactic tematic, Grădina
zoologică cu peste 1500 animale, Parcul Junior, un parc de jocuri în aer liber, iar pentru copii jucării de forme
ciudate din cauciuc şi bazine. Parcul de distracţie Strabilia Luna Park cu peste 1000 de atracţii, oaze WWF, parcuri
mari şi verzi, băile termale, magazinele splendide din zona shopping toate stau la dispoziţia oamenilor dornici de
distracţie şi relaxare si nu in ultimul rand Clubul de Golf.

Resedinta ALTHEA*, Calle Goethe 28/30/32- RIVIERA, Lignano sabbiadoro
Oferta Early Booking cu reduceri de 10% pentru rezervari effectuate si achitate pana la 29.02 2020, pentru
sejur cuprins in perioada: 06.04-08.06 2020 & 07.09 – 02.11 2020, nu se cumileaza cu alte oferte
Primitor complex turistic pe 5 nivele cu lift, in apropiera portului Marina 1, la 550 m de plaja si 300 m de zona
comerciala. Este dotat cu piscina pentru adulti si copii, parcare auto, TV.
Tip Apartamente:
APARTAMENTE TIP B -4 : Doua camere Apartament pentru 2-4 persoane, compus din: cameră de zi cu canapea
extensibilă, 1 dormitor cu pat dublu, mini bucătărie, baie, balcon.
APARTAMENTE TIP B -5: Doua camere Apartament pentru 3-5 persoane, compus din: cameră de zi cu canapea
extensibilă, 1 dormitor cu pat dublu și un pat simplu, mini bucătărie, baie, balcon.
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Cost in euro/zi/apartament, fara masa MINIBUCATARIE

Tarif in euro/zi/apartament TIP B -4 , pentru 2-4 persoane fara masa MINIBUCATARIE
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Tarif in euro/zi/apartament TIP B -5 , pentru 3-5 persoane fara masa MINIBUCATARIE
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Preturile sunt exprimate în euro pe apartament, pe zi si cuprind următoarele servicii:
• Electricitate - apa calda/rece - gaz-aer condiționat sau încălzire, dacă este disponibil - curățenia finală.
• bonus: în momentul sosirii, se va da un loc fix plajă. Aceste servicii sunt garantate de la mijlocul lunii mai până la
mijlocul lunii septembrie.
• apartamentul trebuie să fie curatat si aranjat inaintea plecarii (de exemplu, curatat de resturi, cutii goale, sticle etc.,
dulapurile si rafturile trebuie să fie curățate, tacâmuri și veselă spălate, frigider trebuie să fie lăsat gol și decongelat),
în caz contrar clientul trebuie să plătească o taxă de € 40,00 / 80,00 pentru curățare.
• Ședere minimă de 1 săptămâna cu intrari in orice zi pentru perioada 30.05.2020 până la 12.09.2020, înainte și după
această perioadă este posibil sejur de minim 5 zile
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