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Prijs per persoon in halfpension incl. water, wijn, bier en frisdrank

Afreisdata
Early booking 

15/01/23
Sup.  

2-pers.kamer

Early booking 
15/02/23

Sup.  
2-pers.kamer

Early booking 
15/01/23
Single in

Sup. 
2-pers.kamer

Early booking 
15/02/23
Single in 

Sup. 
2-pers.kamer

Sup. 
 2-pers.kamer

Single in 
Sup. 

2-pers.kamer

2e kind tem 
11 jaar  

+ 1 volw.
of 3e volw.

1e kind tem 
11 jaar  

+ 1 volw.
12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n 12d/9n

24 juni 23  € 942  € 1040  € 1382  € 1538  € 1318  € 1969  € 479  € 854 

03 juli 23  € 1015  € 1120  € 1496  € 1665  € 1420  € 2132  € 502  € 908 

12 juli 23  € 1044  € 1153  € 1546  € 1721  € 1463  € 2206  € 513  € 935 

21 juli 23  € 1044  € 1153  € 1546  € 1721  € 1463  € 2206  € 513  € 935 

30 juli 23  € 1065  € 1174  € 1566  € 1742  € 1486  € 2228  € 513  € 935 

08 aug 23  € 1065  € 1174  € 1566  € 1742  € 1486  € 2228  € 513  € 935 

17 aug 23  € 1045  € 1152  € 1539  € 1713  € 1460  € 2193  € 509  € 926 

26 aug 23  € 940  € 1034  € 1362  € 1512  € 1305  € 1930  € 468  € 829 

04 sep 23  € 844  € 925  € 1203  € 1332  € 1162  € 1694  € 429  € 739 

13 sep 23  € 766  € 836  € 1067  € 1177  € 1046  € 1493  € 398  € 666 

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: dit viersterrenhotel is een echte aanrader voor een ontspannen vakantie. Het is gelegen op het klein eilandje Andrija voor de kust 
van Rovinj en heeft een mooi rots- en kiezelstrand. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, vaart er om het uur een boot tussen Rovinj en het 
eiland Andrija. De overtocht naar het bruisende Rovinj duurt slechts 15 minuten.

Algemene info: 326 kamers, 3 verdiepingen. Meertalige medewerkers, de meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: 5 liften, à la carte restaurant, pizzeria, snackbar, grill-restaurant, bar,  gratis wifi, spa, poolbar, 2 buitenzwembaden met gratis 
ligstoelen en parasols, grote tuin, binnenzwembad, strandbar, kiezelstrand met ligstoelen (betalend), diverse souvenirwinkeltjes.

Kamers: deze superieure kamers (1-3 pers.) beschikken over een badkamer met bad of douche, toilet, haardroger, airco, tv, minibar (betalend), 
gratis kluis, telefoon, wifi, balkon en zijn gelegen aan de zeezijde. De 2-persoonskamers voor alleengebruik zijn op aanvraag.

Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van heerlijke buffetten inclusief water, wijn, bier en 
frisdrank. Uitstekende keuken!

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

Sport & Ontspanning: binnen- en buitenzwembaden (zout- en zoetwater). Tegen betaling: tennis, fietsverhuur, beachvolleybal, een prachtige 
en welgekende wellness met o.a. sauna, massages, rustruimte en diverse schoonheidsbehandelingen. Regelmatig avondanimatie.
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HOTEL ISTRA****

Rovinj • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


