S. ANGELO
(cena za tydzień / apartament)

ROK 2020

Fienile, Stemma,
Giardino 2+2 os.

11/07 - 21/08

01/10 - 30/10

06/06 - 10/07
22/08 - 30/09

630 €

665 €

700 €

06/01 - 10/04

11/04 - 05/06

01/11 - 20/12

595 €

28/12 - 06/01/21

Frutteto, Uliveti,
Nido 2 os.

490 €

Corte
2+2 os.

490 €

560 €

630 €

665 €

Antico Camino
2+1 os.

490 €

560 €

630 €

665 €

560 €

630 €

665 €

Rezerwacja będzie potwierdzona po wpłacie zaliczki w wysokości
20% od ceny za wynajem.
Płatność pozostałej kwoty - w dniu przyjazdu.
Wpłata na miejscu – gotówka / karta kredytowa.





POBYTY



pobyt tygodniowy od soboty do soboty - w okresie letnim
pobyt dowolny w pozostałym terminie - min. 3 noclegi.

CHECK IN & CHECK OUT




zakwaterowanie w godzinach od 14:00 do 18:00.
wykwaterowanie do godziny 10:00.
w przypadku przyjazdu lub wyjazdu w innych godzinach niż podane,
należy kontaktować się z osobą wskazaną na voucherze.

DO ZAPŁACENIA NA MIEJSCU (obowiązkowe)

Oleandro
4 os.

700 €

770 €

910 €

1.225 €

Pino, Scale
4+1 os.

700 €

770 €

910 €

1.225 €

CENA OBEJMUJE













WARUNKI PŁATNOŚCI

zużycie (światło, woda, gaz),
bielizna pościelowa, łazienkowa,
sprzątanie końcowe,
internet wi-fi,
korzystanie z basenu,
ręczniki na basen,
łóżeczko dla dziecka,
klimatyzacja,
sejf,
sala fitness, rowery,
barbecue,
parking.



kaucja do zwrotu

150€

DODATKOWE OPŁATY (opcjonalnie)



pralnia
dodatkowe łóżko

5€ / pranie
10€ / dzień

INTERNET
Internet na ternie całego obiektu (Wi-Fi) - bezpłatnie.

WYŻYWIENIE


śniadanie (na życzenie)



kolacja (menu restauracji)

10€ / osoba dorosła za dzień
7€ / dzieci do 10 lat

DODATKOWE USŁUGI (płatne)



jazda konna (500m)
pole golfowe (4 km)

PARKING

ZWIERZĘTA

Wspólny parking na terenie obiektu - bezpłatnie

Nie zezwala się na pobyt zwierząt

BASENY:

UŻYWANE JĘZYKI włoski, angielski.

Czynne od maja do października.

