CENÍK UBYTOVÁNÍ
HOTELY MASLINICA RABAC
HOTEL HEDERA
A

B

C

D

E

termín

08.03.-16.04., 17.04.-03.05.
04.05.-16.05.
17.05.-27.05.
28.05.-04.07.
05.07.-18.07.
05.10.-07.11.
20.09.-04.10.
06.09.-19.09.
23.08.-05.09.
19.07.-22.08.
1/2 A
37,50 €
50,00 €
60,00 €
69,50 €
77,50 €
1/2 B
34,00 €
45,50 €
56,50 €
65,00 €
74,00 €
1/2 C
30,00 €
38,50 €
49,50 €
58,00 €
67,00 €
doplatek 1/jednolůžkový pokoj kat A, B: 18 €, doplatek 1/jednolůžkový pokoj kat C: 12 €
plná penze doplatek 10 €, klimatizace na pokoji doplatek 3 €
doplatek za pouze 1 noc: 50%, doplatek za pouze 2 noci: 30%

A - pokoje s balkonem na moře
B - pokoje s pohledem na moře
C - pokoje s pohledem na cestu
Ceny jsou na jednu osobu ve dvoulůžkovém pokoji na den s polopenzí a nezahrnují pobytové taxy.
Pobytová taxa na osobu na den v mesících červen, červenec, srpen, září je 1 € v ostatních měsících je taxa 0,80
€.
slevy na děti
do 6,99 let
od 7,00 do 11,99 let
od 12 let do 17,99 let
od 18 let

za 3. osobu
zdarma
50%
30%
20%

za 4. osobu
50%
50%
30%
20%

cena zahrnuje
Snídaně a večeře formou bufetu, pití k jídlům (voda + 1 piti nebo 0,25 l vína nebo 0,2 l juice nebo 0,20 l piva),
dva vitřní bazény, jeden s mořskou vodou (ohřívanou do 14.5. a od 17.9. do konce sezóny), dva venkovní
bazény s lehátky, jeden s hydromasáží, animátor od 28.5 do 17.9., tea time 16 - 17 hod čaj nebo káva s
koláčem, sauna
Možnost předem si objednat večeři v restauraci Conca d-Oro Mimosa nebo na Grill restauraci
(nápoje nejsou v ceně)
Dětský klub od 28.5. do 17.9. pro děti od 6 do 12 let, v pracovní době klubu jedno pití a snack.
Na vyžádání je možné hlídání dětí od 6 do 12 let od 10 do 18 hod.
Na recepci je možné rezervovat si tenisová hřiště, hřiště na odbíjenou, košíkovou i fotbal, minigolf, fitness,
slunečník, solarium, výlety do okolí, kongresový sál, ručníky na bazén.
vybavení pokojů
sprcha / WC, telefon, trezor, větrák, televize / satelit, převážne s balkonem.
Hotely mají klimatizovanou restauraci i bar, obchod se suvenýry, pivnici, kadeřníka, wellness
centrum.

www.lamkra.cz I lamkra@lamkra.cz

