
 

Egész Olaszország…..       Kelt:  2018. május 

B I B I O N E 
Olcsó és színvonalas  Apart/Hotelek -  2-3-4* 
Tengerparton vagy tenger közelben (50- 150 m). 
Lakások főzősarokkal, de svédasztalos reggelivel az árban! 
Svédasztalos!!!  félpenzió is igényelhető (Imperial, Holiday). 
5 év alatti gyermek ingyenes! (Imperial, Holiday) 
Légkondicionáló és strandszerviz az árban! 

Főszezoni hetek: 06 30- 07 14. ill. 07 14- 28. között  
Lakástípusok: BILO/4 (-5) ill. TRILO/4-6 ágyas 

 
ApartHotel HOLIDAY 4* 
Bibione Spiaggia- tengerparti, medencés 
központ közel (sétálóutca 150 m- re), 
több medence- 750 m2 vízfelület, napozóterasz, 
étterem,  snack bár, felnőtt és gyermek animáció, mini klub, 
parkoló, saját strand, ingyenes strandszerviz, lakások oldalról 
tengerre néző erkéllyel, ágynemű huzat, takarítás az árban 

 
ApartHotel IMPERIAL 4* 
Bibione Spiaggia- tengerparti, medencés 
központ közelben (sétálóutca 150 m-re), 
több medence- 500 m2 vízfelület, napozóterasz, étterem,  
snack bár, parkoló, saját strand, ingyenes strandszerviz 
lakások oldalról tengerre néző erkéllyel, ágynemű huzat,  
napi takarítás az árban 
 

ApartHotel OLYMPIA 3* 
Bibione Spiaggia- medencés, strand 50 m 
felújított, központi (sétálóutca 100 m- re), 
tető medence, napozóterasz, étterem, snack bár,  
saját strand, ingyenes strandszerviz, parkoló (limitált!), 
csak szoba (összenyithatók is!) vagy lakások (Trilo is!)  
nagy erkéllyel, Fakultatív vacsora! (menüválasztásos, de 
előétel/saláta és desszert bár- önkiszolgáló rendszerben) 
 

ApartHotel PINEDA 2* 
Bibione Spiaggia-  strand 150 m 
felújított, központi  (sétálóutca 50 m- re), 
tető napozóterasz napernyő és nyugágy használattal,  
étterem (csak reggeli lehetőség!), snack bár, parkoló,  
saját strand, ingyenes strandszerviz,  
lakások: nagy erkély  
 

Fakultatív svédasztalos vacsora felár: 5.500 ill.. 6.000 Ft/fő/nap (italt nem tartalmaz! 

Lakástípusok és árak a 2. old- on! 
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2. old. 
 

Lakástípusok és árak: Ft/fő/éj- reggelivel 
PINEDA 2* 

strand 150 m 
OLYMPIA 3* 
medencés,  

strand 50 m 

IMPERIAL 4* 
tengerparti, medencés 
oldalról  vagy szemből 
tengerre néző erkély 

HOLIDAY 4* 
tengerparti, medencés, 

oldalról  
tengerre néző erkély 
Alább részletesen is! 

Classic Plus C, 
egylégterű/2+2 ágyas* 

Classic C- szoba! 
egylégterű/2+2 ágyas* 

Family Suite B, 
kétlégterű/3+2 ágyas 

Classic Suite C 
kétlégterű/3+1 ágyas 

20.900- 22.900 23.900- 25.900 38.900- 40.900 39.900- 40.900 

Living Plusz A 
kétlégterű 

2+2 (+2) ágyas 

Family Suite A** 
kétlégterű 

2+2 (+2) ágyas 

Panoramic A, 
három légterű 
2+2 (+2) ágyas 

Royal B 
három légterű 
3+2 (+1) ágyas 

21.900- 23.900 25.900- 28.900 42.900- 45.900 41.900- 42.900 

* Egy légtérben a  4. ágy mindig emeletes!  Az Olympiában egymásba nyíló szobák is! 
** OLYMPIA- Royal Suite is= ami három légterű lakás/5-7 fős, 2 szintes, 2 teraszos is - más árakon! 
 
Fakultatív svédasztalos vacsora felár (ahol lehetséges!):  5.500- 6.000 Ft/fő/nap ( italt nélkül!) 
 

EGY RÉSZLETES AJÁNLAT! 
pl. Apart/Hotel HOLIDAY 4* 

Bibione Spiaggia 
tengerparti, medencés 

 
a.)  "C" Classic Suite (kb. 38 m2) = BILO/2 helyiséges lakás, 3+1 ággyal 

hálószoba franciaággyal + 1 fotelágy, nappali csak 1 fős dívánnyal 

Árak- reggelivel:  39.900 ill. 40.900 Ft/fő/éj (min. 2  fő teljes árat fizet!) 
 

b.)  "B" Royal Suite (kb. 55 m2) = TRILO/3 helyiséges lakás, 3+2 (+1) ággyal,  
hálószoba franciaággyal + 1 fotelágy, másik háló 2 ággyal, nappali 1 fős dívánnyal, 2 fürdőszoba 

Árak- reggelivel:  41.900 ill. 42.900 Ft/fő/éj (min. 3  fő teljes árat fizet!) 

 

Gyermek  5 évesig ingyenes, mind a szállás, mind az ellátás tekintetében! (félpenzió is) 
További gyermek- ill. pótágy kedvezmények:  5- 14 évesig – 40 %, 14 év fölött – 20 %. 

 

Férőhelyek lekérésre, a mindenkori szabad kapacitás függvényében.  
Kérje további részletes ajánlatunkat! 

 
----------------- 


