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Prijs per persoon in halfpension

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

1e en 2e kind tem   
11 jaar + 1 volw.

of 
3e volw. 

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

24 juni 23  € 750  € 822  € 1029  € 1138  € 1033  € 1446  € 617 

03 juli 23  € 795  € 870  € 1090  € 1205  € 1093  € 1530  € 640 

12 juli 23  € 838  € 919  € 1158  € 1282  € 1157  € 1631  € 675 

21 juli 23  € 852  € 936  € 1180  € 1308  € 1179  € 1665  € 687 

30 juli 23  € 873  € 956  € 1201  € 1328  € 1201  € 1687  € 687 

08 aug 23  € 873  € 956  € 1201  € 1328  € 1201  € 1687  € 687 

17 aug 23  € 829  € 908  € 1138  € 1258  € 1140  € 1598  € 660 

26 aug 23  € 693  € 753  € 920  € 1011  € 938  € 1275  € 551 

04 sep 23  € 615  € 665  € 797  € 871  € 823  € 1092  € 489 

13 sep 23  € 584  € 630  € 745  € 813  € 777  € 1016  € 464 

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 resort ligt op een heuvel aan het strand, direct aan zee en op 10 min. wandelafstand van Vrsar.  Het rotsachtig kiezelstrand is via 
trappen en roltrap bereikbaar.

Algemene info: 134 kamers, het personeel spreekt Frans, Engels en Duits.  De meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: restaurant en cafetaria (met airco), gratis wifi, buitenzwembad (zoetwater), kinderzwembad, animatiezaal, aperitiefbar, pool-
bar, bierhal Belvedere.

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

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

Kinderen: kinderbedje (tegen betaling), kinderzwembad, kinderclub (in hoogseizoen) en avondprogramma voor kinderen  zoals:  kinderdis-
co, kindercabaret, kinder miss- en misterverkiezing, tekenfilms, talentenshow. 1 Kind tot en met 11 jaar, dat de kamer deelt met 2 volledig 
betalende volwassenen, is GRATIS. 

Sport & Ontspanning: mooi en groot buitenzwembad,  het binnenzwembad van het nabijgelegen hotel Pineta is beschikbaar voor de gasten 
van resort Belvedere. Tegen betaling: fitness, mooie wellness met onder meer een sauna, massage en bubbelbad. Diverse (water)sportmo-
gelijkheden in het nabijgelegen sportcentrum Porte Sole.

Extra: dagelijks sportanimatie. ‘s Avonds: animatieprogramma met live muziek, folklore, allerlei showprogramma’s,...
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RESORT BELVEDERE****

Vrsar • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


