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Prijs per persoon in halfpension

Afreisdata 2-pers.kamer 3e volw. 1 kind tem 13 jaar + 1 volw.

12d/9n 12d/9n 12d/9n

24 juni 23  € 842  € 673  € 593 

03 juli 23  € 940  € 747  € 651 

12 juli 23  € 940  € 747  € 651 

21 juli 23  € 940  € 747  € 651 

30 juli 23  € 963  € 768  € 651 

08 aug 23  € 963  € 768  € 651 

17 aug 23  € 952  € 757  € 651 

26 aug 23  € 870  € 699  € 593 

04 sep 23  € 809  € 655  € 549 

13 sep 23  € 809  € 655  € 549 

Toeslag per persoon
12d/9n

Single in 2-pers.kamer
- Vertrek van 03/07 tem 17/08/2023
- Andere vertrekken

 € 367 
 € 275 

Kamer met balkon (niet voor 3-pers.kamer)  € 72 

1 kind van 7 tem 13 jaar + 2 volw.  € 90 

1 kind tem 6 jaar + 2 volw. GRATIS

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: het hotel biedt u een prachtig, panoramisch uitzicht op de baai van Izola en Triëste. Het is gelegen op 4 km van het centrum van 
Izola en op 600 m van het strand. Er is openbaar vervoer op 100 m van het hotel.  Het strand is via een mooie wandelweg vanaf het hotel te 
bereiken of met een gratis minibus (van 20 juni tot 2 sept.).

Voorzieningen: het Belvedere complex bestaat uit 5 afzonderlijke villa’s en beschikt over een restaurant, bar, 24-uursreceptie, souvenirwin-
keltje, terras, kluisjes aan de receptie, airconditioning, buitenzwembad met zonneterras, poolbar en gratis wifi.

Kamers: de kamers (max. 3 pers.), die tijdens de afgelopen winter gerenoveerd werden, beschikken over een ingerichte badkamer met dou-
che, toilet en haardroger, airconditioning, televisie met satellietzenders, ijskastje en gratis wifi. Kamers met balkon (max. 2 pers.) mogelijk 
mits toeslag. Babybedje op aanvraag en ter plaatse te betalen.

Maaltijden: ontbijtbuffet, avondmaal wordt geserveerd in de vorm van buffetten bestaande uit vlees-, vis- en vegetarische gerechten of 
keuzemenu tijdens de maand september.

Sport & Ontspanning: elektrische fietsen (betalend), minigolf (betalend), buitenzwembad met twee kinderbaden (open van 2 juni tot 10 
september) met ligbedden. Parasols mogelijk tegen betaling. 

Extra: welkomstdrink, 1 x gratis minigolf, gratis vervoer met minibus naar het strand (van 20 juni tot 2 sept.)

Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen.
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