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włochy / Anzio

wczasy

hoTel dei cesARi *** / ****
AnZIO to turystyczna miejscowość nadmorska z licznymi hotelami,
restauracjami i sklepami. bliskość rzymu sprawia, że jest chętnie odwiedzana
przez Włochów jak również przez cudzoziemców. to miejscowość, która
oprócz leżakowania na plaży oferuje również atrakcje historyczne. anzio
odwiedzali cesarze rzymscy, a bogaci obywatele budowali tu swe nadmorskie
wille. najsłynniejsza była willa nerona, dziś trudna do zidentyfikowania, choć
przypuszcza się, że znajdowała się w miejscu zwanym arco muto. W antium
urodzili się kaligula i neron, który osadził tu weteranów i zbudował port,
którego ślady są widoczne do dziś. podobnie widoczne są pozostałości willi
patrycjuszowskich, gdzie w czasach najnowszych znaleziono wiele cennych
dzieł sztuki. miasto leży bardzo blisko nettuno, gdzie znajduje się port
turystyczny i duże centrum jachtingu.
HOtEL DEI CESARI *** / **** to kompleks 3 / 4* hotelowy położony
w anzio nad brzegiem morza. Wyremontowany w 2010 roku, posiada
w sumie 108 pokoi. składa się z części 4* i 3*, tzw. depandance. W części
4* znajduje się recepcja, restauracja, sala konferencyjna i sala tV. dla gości
bezpłatny parking przy hotelu. za dodatkową opłatą: solarium, fitness,
centrum wellness, bilard. hotel znajduje ok. 2 km do centrum anzio
i zaledwie 50 km od rzymu, dokąd w łatwy sposób dojechać można kolejką
(ok. 50 minut - przystanek znajduje się niedaleko hotelu).
ZAKWAtEROWAnIE: zakwaterowanie w części 3* położonej bezpośrednio
nad brzegiem morza i połączonej z częścią 4* przejściem podziemnym. na
miejscu do dyspozycji gości znajduje się odkryty basen (leżaki i parasole
płatne dodatkowo), bar przy basenie.
POKOJE: (dla max 4 osób) posiadają balkony z widokiem na morze. Wszystkie
pokoje w pełni umeblowane, posiadają łazienkę (prysznic, suszarka, ręczniki),
klimatyzację (GRAtIS), minibar (dodatkowo płatny), tV – sat, telefon.
WYŻYWIEnIE: 2 posiłki dziennie: śniadania wzmocnione serwowane
+ słodki bufet oraz obiadokolacje składające się z 2 dań głównych
i deseru serwowane do stolika. napoje do kolacji płatne dodatkowo.
W trakcie pobytu w zamian za 1 kolację „WŁOSKI WIECZÓR Z PIZZĄ” –
przystawka, pizza jako danie główne, deser + dodatkowo LAMPKA
WInA.

PLAŻA: hotelowa, piaszczysta bezpośrednio przy hotelu. Leżaki na
terenie tarasu słonecznego BEZPŁAtnE. leżaki na plaży płatne
dodatkowo. parasole na plaży i na terenie tarasu słonecznego za dodatkową
opłatą. możliwość wypożyczenia ręcznika plażowego – cena 3 €/ dzień/
ręcznik.
InfO: w dniu przyjazdu pobierana jest OBOWIĄZKOWA kaucja zwrotna
w wysokości 30 €/ os. (w gotówce) jako pokrycie dodatkowych kosztów
ewentualnych uszkodzeń i korzystania z minibarku.
uWaGi: w związku z polityką prowadzoną przez hotel uprzejmie prosimy
o nie przechowywanie w pokojach jedzenia zakupionego poza terenem
hotelu. prosimy również o nie wykorzystywanie minibarku jako lodówki do
przechowywania własnych produktów.
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TERMINY

Ilość
noclegów

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4
5

23.06 – 04.07
02.07 – 13.07
11.07 – 22.07
20.07 – 31.07
29.07 – 09.08

9
9
9
9
9

2 299
2 399
2 399
2 499
2 499

STAŁE oPŁATY / ZNIŻKI

opłata stała (0 - 4 lat) bez świadczeń:
zniżka dla 3 i 4 os. 4 - 12 lat
zniżka dla 3 i 4 os. powyżej 12 lat
zniżka za dojazd własny
zniżka za łączenie turnusów
dopłata do pokoju 1-osobowego:

450
- 450
- 400
- 260
- 260
+ 690

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja)
pod opieką licencjonowanego pilota, 9 noclegów, wyżywienie:
2 x dziennie, bezpłatne leżaki na tarasie słonecznym, ubezpieczenie
siGnal iduna (kl 10 000 €, nW 7 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę
polskiego rezydenta w hotelu, włoską opiekę medyczną.
CENA NIE oBEJMUJE

obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., obowiązkowej kaucji zwrotnej - 30
€/ os., wycieczek fakultatywnych, napoi do obiadokolacji (wino, piwo, cola,
fanta, itp.), opłaty za parasol przy basenie, na tarasie słonecznym lub na plaży,
opłaty za leżaki przy basenie i na plaży, opłat za połączenia antenowe.

kliMATyzAcjA GRATis
hoTel z BAseneM
hoTel pRzy plAży

