ITALIA – BIBIONE ( VENETO) – INDIVIDUAL VARA 2020
Despre Bibione: Bibione a luat naştere acum 45 de ani şi totul a fost conceput ca să aibă funcţionalitate turistică. Plaja,
resursa primara in Bibione, e o imensa întindere de nisip fin si auriu ,faimoasa pentru lăţimea ei. Plaja este complet expusă
soarelui si are o extindere medie de circa 300 m. La dispoziţia turiştilor se află servicii de prim ajutor,de salvamar,duşuri şi
băi. Echipamentul de plajă incluzând umbrele de plajă,şezlonguri şi paturi de plajă a fost complet renovat. Societatea
Bibione Spiaggia S.r.l garantează calitatea serviciilor de pe plajă şi facilităţilor privind animaţia dar în special curăţenia pe
plajă. In est este legat de gurile râului Tagliamento ,în sud se află Marea Adriatică,în vest este legată de gurile sistemului
interior de văi, numit Portul Baseleghe şi în nord-vest există o legătură cu canalul Lugugnana care delimitează văile Vallesina şi
Valgrande. Iubitorii de sport au la dispoziţie:terenuri de tenis, piscine, bile, golf, minigolf, jocuri pe plajă, închiriere bărci,
pescuit sportiv, volei pe plajă, windsurf, navigaţie cu velă. Printr-o relaxanta croaziera prin laguna sau o comoda calatorie
cu autocarul veţi ajunge in Veneţia ,unde cu asistenta însoţitorului nostru veţi pute admiramonumentele, pieţele ,celebrele
biserici cu alternativa de a da o raita rapida la Burano,Murano si Torcello cele trei perle ale lagunei veneţiene. In direcţie
opusa,excursii cu ghizi la Trieste cu vizitarea castelului Duino, Miramare,biserica San Giusto si trecând graniţa italoslovena,aveţi ocazia sa descoperiţi grotele Postumia si castelul din Predjama. Daca timpul pe care îl aveţi la dispoziţie nu e
prea mult ,va recomandam excursii de o jumătate de zi in lagunele si văile istorice din Bibione sau la laguna Marano cu plecare
din Lignano Sabbiadoro.

APARTAMENE PASSEGGIATO LIDO DEI PINI*** ,Via Lira , Bibione
Apartamente: Mediterranea, Parco dei Pini, Scorpione, Duna Verde, Stab. Lido dei Pini
Oferta Early Booking cu reduceri de 10% pentru rezervari effectuate si achitate pana la 31.03 2020Clădiri situate fiecare pe
două- trei nivele la 100 m de plajă.Parcări auto rezervate.Apartamentele ofera urmatoarele tipri de camera:
APARTAMENTE TIP A -4: Mini apartament o camera pentru 4 persoane, compus din: încăpere destinată camerei de zi cu
2 canapele extensibile, nisă de gătit, baie, terasa, aer condiţionat.
APARTAMENTE TIP B -4: Apartament cu 2 camere, pentru 2-4 persoane, compusă din: cameră de zi cu canapea
extensibila, o cameră cu două paturi simple, nisă de gătit, baie si terasa.
APARTAMENTE TIP C -5: Apartament cu 3 camere pentru 4-5 persoane, compus din:cameră de zi cu canapea extensibila,
o cameră cu două paturi simple, o cameră cu un pat supraetajat, nisă de gătit,o baie si terasa.
APARTAMENTE TIP C1-5: Apartament 3 camere,situat la ultimul etaj pentru 4-5 persoane, ca si tipul C-5 dar cu aer
condiţionat numai în zona de dormit
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Cost in euro/zi/apartament, fara masa BUCATARIE
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Cost in euro/zi/apartament TIP B -4,pentru 2- 4 persoane, faramasa BUCATARIE
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Cost in euro/zi/apartament TIP C-5,pentru 4-5 persoane, faramasa BUCATARIE
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Cost in euro/zi/apartament TIP C 1-5,pentru 4-5 persoane, faramasa BUCATARIE
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Preturile sunt exprimate în euro pe apartament, pe zi si cuprind următoarele servicii:
Serviciul de asistență și serviciul pe plajă sunt gratuite ca cadou promoțional: (1 parasolar, 1 scaun și 1 șezlong pe apartament, poziția sa
va fi atribuită la disponibilitate începând cu al 4-lea rând, taxa suplimentară pentru primul, al 2-lea și al 3-lea rând, la disponibilitate, care
trebuie plătită direct la numerar pe plajă. Un al doilea loc pe plajă poate fi plătit direct in numerar. Serviciul de plajă este garantat în
perioada 04.04.2020 - 27.09.2020. În Bibione Pineda (în sectoarele Pinedo, Shany, Kokeshj, Șapte sectoare de plajă) serviciul este
garantat de la mijlocul lunii mai până la mijlocul lunii septembrie; primele 3 rânduri nu sunt disponibile.
• Apartamentul trebuie curățat înainte de a pleca (adică curățat de gunoi, cutii goale, sticle etc., dulapurile și rafturile trebuie curățate,
tacâmurile și toate vasele de spălat, frigiderul trebuie lăsat gol și dezghețat), în caz contrar, clientul trebuie să plătească o taxă de 40,00 €
/ 80,00 euro pentru curățare.
• ședere minimă de 1 săptămână în perioada 30.05.2020 - 12.09.2020; în celelalte perioade ședere minimă de 5 zile.
• Taxa turistică, în perioada 01.05.20 - 30.09.20, nu este inclusă în preț. Taxa de turist (0,75 EUR / 0,85 €) trebuie plătită de persoană (de
la vârsta de 4 ani în sus) pe noapte pentru maximum 10 nopți consecutive.

Extra la cerere:Excursii în laguna și în orașele artei din jur, Croaziere pe o zi sau mai lungă cu barca de casă

