
Toeslag per persoon
10d/7n

1e & 2e kind tem 13 jaar met 2 volw. in fam. 4-pers. kamer GRATIS
1 kind tem 13 jaar met 2 volw. in een superieure kamer GRATIS
Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,50

Opstapplaatsen: C
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen

Prijs per persoon in half- of volpension

Afreisdata

Early booking  
tem 28/02/22

Sup. 2-pers. kamer 
zeezicht

Early booking  
tem 28/02/22

Familie 4-pers. kamer 
zeezicht

Sup. 2-pers.  
kamer zeezicht

Familie 4-pers. kamer 
zeezicht

3e volw. in 
Sup. kamer zeezicht

10d/7n 10d/7n 10d/7n 10d/7n 10d/7n
10 juni 22  € 553  € 833  € 718  € 1106  € 556 
24 juni 22  € 719  € 1124  € 948  € 1510  € 732 
15 juli 22  € 741  € 1151  € 975  € 1544  € 740 
05 aug 22  € 806  € 1245  € 1059  € 1669  € 786 
26 aug 22  € 744  € 1149  € 976  € 1539  € 732 
16 sept 22  € 540  € 799  € 693  € 1052  € 515 

Ligging: Het hotel Icici, vroeger genoemd ‘hotel Giorgio II’, is vol-
ledig gerenoveerd in 2017 en is gelegen vlak bij de Lungomare, de 
populaire boulevard aan zee en op wandelafstand van de haven.

Algemene info: 180 kamers, 5 verdiepingen. De meeste krediet-
kaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: 2 liften en een panoramische lift, 24-uursreceptie, 
restaurant, gratis wifi, aperitiefbar, poolbar, buitenzwembad (zoet-
water) met zonneterras en ligstoelen, kinderzwembad, ligstoelen 
aan het strand (stenen plateaus) dat een prachtig uitzicht geeft op 
de baai van Kvarner.

Kamers: Alle kamers (2-4 pers.) beschikken over een badkamer met 
douche en toilet, gratis wifi, tv, gratis kluisje, telefoon, airco, mini-
bar, haardroger, zeezicht en balkon. De familiekamers zijn 2 kamers 
met communicerende deur.

Maaltijden: Alle maaltijden (ontbijt en avondmaal) worden geserveerd 
onder de vorm van buffetten. 1 à 2 x per week zijn er een thema-avon-
den met live-muziek. Vegetarische en glutenvrije maaltijden mogelijk.

Kinderen: Kinderzwembad, kinderbedje op aanvraag beschikbaar, 
uitgebreide kinderanimatie tijdens het hoogseizoen: mini-disco, 
schattenjacht,…. Voor de tieners: tafeltennis, darts, Playstation.  
1 Kind tot en met 13 jaar, dat een superieure kamer deelt met 2 vol-
ledig betalende volwassenen, is GRATIS en het 1e en 2e kind tot en 
met 13 jaar, die een fam. 4-pers.kamer delen met 2 volledig betalen-
de volwassenen, zijn ook GRATIS. 

Sport & Ontspanning: Buitenzwembad,  kinderzwembad,  ligstoe-
len en parasols aan het zwembad.  Uitgebreid animatieprogramma 
overdag (van begin juni tot eind augustus) voor zowel kinderen als 
voor volwassenen en regelmatig avondanimatie.

GROTE KINDERKORTING

BLAUW GEKLEURD
= halfpension

GROEN GEKLEURD
= volpension
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