
                                                              

RESIDENCE PALACE 
 

Vzdálenost od pláže: 250 m                                                                                        
Vzdálenost od centra: 0 m  
POLOHA: přímo v centru letoviska, u náměstí Fontana 
POPIS UBYTOVÁNÍ: vyhledávaná rezidence s vlastním bazénem a strategickou polohou 
VYBAVENOST A SLUŽBY: výtah, zahrada, bazén, brouzdaliště, sluneční terasa  
POPIS APARTMÁNŮ: ubytování je zajištěno v plně vybavených a zařízených apartmánech; v každém z nich je 
vlastní sociální zařízení (umyvadlo, sprcha a WC), kuchyňská linka s plynovým sporákem, lednička, nádobí na 
vaření a stolování  
TYPY APARTMÁNŮ: 
typ A pro 6 osob  tři dvoulůžkové ložnice, kuchyně, jídelna, sociální zařízení, terasa 
typ B pro 5 osob  jedna tří-, jedna dvoulůžková ložnice, kuchyně, jídelna, soc. zařízení, balkon 

CENA: 5 100 Kč / 1 osoba bez dopravy (cena platí při plném obsazení bytu) 

DOPRAVA BUS: +2.500,- Kč/ 1 osoba  
 
Platba: záloha 2.000,-Kč do 31.3.2023, doplatek do 12.5.2023 
Č.účtu 570831359/0800, do pozn. jméno, příjmení a BIBIONE 2023 

CENA ZAHRNUJE: 7x ubytování v plně zařízených apartmánech 
 spotřeby vody, plynu a el. energie 
 plážový servis (2 lehátka + slunečník / apartmán) 
DOPRAVA: vlastní – parkovací stání zajištěno 

 autobusovou dopravu za příplatek +2.500 Kč / 1 osoba. 
 U autobusové dopravy je třeba počítat s odjezdem z ČR v pátek 9.6. ve večerních hodinách. 
 Nárok na ubytování vzniká v sobotu 10.6. po 15.00 hodině. 
 Návrat z Itálie – předpokládaný odjezd z Bibione v sobotu 17.6. večer; noční přejezd do ČR. 
 Ubytování končí v sobotu 17.6. do 9,30 hodin. 

POVINNĚ: lázeňský poplatek ve výši 0,80 Euro / 1 den platí všechny osoby od 2 let věku 
 příplatek za neobsazené lůžko v apartmánu +850 Kč / 1 osoba 

DOPORUČENO:  komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna  +360 Kč / osoba od 18 do 69 let / pobyt 
  +320 Kč / děti a mládež do 18 let / pobyt 
  +570 Kč / osoby od 70 let / pobyt 
STRAVOVÁNÍ: vlastní; klienti si stravování v průběhu pobytu zajišťují sami; v těsné blízkosti ubytování je 
                                 mnoho obchodů a restaurací  

KAUCE:  po příjezdu je ubytovatelem vybírána kauce ve výši 100 € na apartmán, kterou klienti obdrží 
zpět po předání neporušeného a uklizeného apartmánu 

INFO:  SPORT KLUB RB, z. s. – mobil: 602 151 828, info @romanaberanova.cz 
 
PROGRAM: 
(sobota) 
ubytování v apartmánech 
(neděle - pátek) 
koupání a sportovní aktivity u moře: Romana Beranová 
(sobota) 
předání apartmánů do 09,00 hod 
 

 
 
 
 

  
     
                                                                   
 

 
 

 



 

 

PŘIHLÁŠKA BIBIONE 2023 

 

 

 

 

 

 

Jméno, příjmení………………………………………….…………. 

 

 

Datum narození…………………………………………….……..… 

 

 

Adresa……………………………………………………..………… 

 

…………..………………………………………………………….... 

 

 

Telefon…………………………………………………..................... 

 

 

E – mail……………………………………………….…………….. 

 

Zde zaškrtněte: 

□ vlastní doprava 

□ autobusová doprava 

 

Datum:       Podpis: 

 

 

 
 

 

 


