Ubytování
Villagio Michelangelo, Tivoli, San Siro
Ubytování je zařízeno ve spolupráci s cestovní kanceláří Nev-Dama (ze skupiny Fischer) v komplexu
dvoupodlažních vilek s několika bazény (Michelangelo) a sousedním menším vilovém rezortu s jedním
bazénem (Tivoli), který je vzdálený asi 800 metrů od pláže. Podle zájmu si můžete vybrat z různých
velikostí apartmánů. K dispozici jsou apartmány typu mono, bilo, trilo.
Jedná se o rozsáhlý komplex dvoupodlažních řadových
vilek s několika bazény (Michelangelo) a sousední
menší komplex jednopodlažních a dvoupodlažních
řadových vilek s jedním bazénem (San Siro)
Vybavenost a služby: dětské hřiště (jen Michelangelo),
1 vyhrazené venkovní pakovací stání/apartmán (další
parkování v blízkosti)
Sport a relaxace: několik různé velkých bazénů a
dětských bazénků
Vybavenost apartmánů: zpravidla TV, trezor, u typologii quadilo a trilo zpravidla též venkovní krb

Popis apartmánu:
mono 4–25 m2 – obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími gauči (možno i typ „šuplík“)
pro 2 osoby či 1 rozkládacím gaučem (možno i typ „šuplík“) a palandou, sociální zařízení se sprchou,
předzahrádka; apartmány jsou výhradně ve Villaggiu San Siro
bilo 3/4/5/- 35 m2- 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatný lůžkem, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou, balkon či předzahrádka
případně s terasou
trilo 5/6/7 - 45 až 55 m2 - 1 ložnice s manželskou
postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či 1
samostatným lůžkem a palandou délky 180 cm,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možno i
typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou, balkon
či terasa a předzahrádka;
Některé apartmány jsou dvoupodlažní, kde ve 2. podlaží jsou ložnice a sociální zařízení.
Výhody a nevýhody: příjemné, velmi oblíbené a v posledních letech i vůbec nejžádanější ubytování,
dostatek klidu, soukromí i zeleně, ideální poloha vzhledem k rušnému centru, nabídka nejžádanějších
typologií, dostatečná kapacita i pro skupinové zájezdy, u některých apartmánů starší vybavení a
zařízení.

Možné slevy a příplatky (nepovinné):
- příplatek za nocleh až do neděle 300,Kč
-autobusová doprava: 1.990,- Kč
dospělí, 1.790,- Kč děti do 12 let
-ložní prádlo: 200,- Kč
-závěrečný úklid dle typu bytu: mono
700,- Kč, bilo 900,- Kč, trilo 1.100,- Kč
Storno poplatky: Více jak 14 dní před
kempem 50 % z ceny kempu, méně jak
14 dní 100 %. V případě, že za sebe
najdete náhradníka, vracíme celou
částku. Doporučujeme uzavřít storno pojištění pro případ nemoci.
Doporučujeme: S sebou si nezapomeňte vzít kolečkové brusle pro rychlejší přesun na tréninky nebo
na výlety po rovinatém Bibione. Vzhledem k volné střede poradíme možnost krásného výletu do
Benátek či relax v místních termálních lázní.

