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Prijs per persoon in halfpension

Afreisdata
Early booking 

15/01/23
2-pers.kamer

Early booking 
15/02/23

2-pers.kamer

Early booking 
15/01/23
Single in 

2-pers.kamer

Early booking 
15/02/23
Single in 

2-pers.kamer 2-pers.kamer
Single in

 2-pers.kamer 3e volw.
12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n

24 juni 23  € 979  € 1082  € 1382  € 1538  € 1373  € 1969  € 519 

03 juli 23  € 1044  € 1153  € 1471  € 1637  € 1463  € 2096  € 554 

12 juli 23  € 1069  € 1181  € 1509  € 1679  € 1500  € 2151  € 564 

21 juli 23  € 1069  € 1181  € 1509  € 1679  € 1500  € 2151  € 564 

30 juli 23  € 1089  € 1202  € 1529  € 1700  € 1522  € 2173  € 584 

08 aug 23  € 1089  € 1202  € 1529  € 1700  € 1522  € 2173  € 584 

17 aug 23  € 1071  € 1182  € 1506  € 1676  € 1499  € 2144  € 571 

26 aug 23  € 983  € 1082  € 1372  € 1523  € 1368  € 1944  € 536 

04 sep 23  € 906  € 995  € 1246  € 1381  € 1254  € 1759  € 505 

13 sep 23  € 815  € 892  € 1106  € 1222  € 1120  € 1551  € 468 

Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen

Toeslag per persoon
12d/9n

1 kind tem 11 j + 2 volw. GRATIS

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: het hotel ligt in een boomrijk, rustig gelegen park, op 200 m van de zee en op 2 km van het stadscentrum. Pure rust!

Algemene info: 325 kamers, 3 verdiepingen, gemakkelijke toegang voor rolstoelgebruikers maar geen speciale kamers. Meertalige medewer-
kers, de meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: 3 liften, restaurant, grill-restaurant, aperitiefbar, internet, gratis wifi, spa, prachtige en grote tuin met gratis ligstoelen, groot 
buitenzwembad, binnenzwembad en handdoekenservice.

Kamers: alle kamers (1-3 pers.) beschikken over een badkamer met bad of douche, toilet, haardroger, airco, tv, minibar (betalend), kluis, wifi, 
telefoon, koffie- en theefaciliteiten en balkon. De 2-persoonskamers voor alleengebruik zijn op aanvraag.

Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van heerlijke buffetten. Uitstekende keuken!

Kinderen: kinderbedje, kinderzwembad, miniclub (in hoogseizoen). 1 Kind tot en met 11 jaar, dat de kamer deelt met 2 volledig betalende 
volwassenen, is GRATIS. 

Sport & Ontspanning: binnenzwembad en 3 mooie buitenzwembaden met watereffecten (zoutwater). Tegen betaling: tennis, fietsverhuur, 
tafeltennis, fitness, wellness met o.a. sauna, massages, diverse schoonheidsbehandelingen en bubbelbad.

Extra: regelmatig avondanimatie met o.a. live muziek, folkore, diverse shows,…
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HOTEL EDEN****

Rovinj • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


