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Prijs per persoon in all inclusive

Afreisdata
Early booking 

15/01/23  
Sup. 

2-pers.kamer

Early booking 
15/02/23  

Sup.  
2-pers.kamer

Early booking 
15/01/23  

Sup.  
3-pers.kamer

Early booking 
15/02/23

Sup.  
3-pers.kamer

Sup.  
2-pers.kamer

Sup.  
3-pers.kamer

1 kind tem 11j  
+ 2 volw.

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

24 juni 23  € 769  € 937  € 837  € 920  € 1061  € 1162  € 819 

03 juli 23  € 809  € 985  € 877  € 964  € 1114  € 1215  € 847 

12 juli 23  € 863  € 1053  € 943  € 1039  € 1194  € 1313  € 922 

21 juli 23  € 883  € 1079  € 970  € 1069  € 1224  € 1353  € 952 

30 juli 23  € 904  € 1101  € 990  € 1089  € 1247  € 1376  € 952 

08 aug 23  € 904  € 1101  € 990  € 1089  € 1247  € 1376  € 952 

17 aug 23  € 845  € 1029  € 918  € 1008  € 1164  € 1271  € 881 

26 aug 23  € 671  € 809  € 726  € 792  € 906  € 988  € 665 

04 sep 23  € 632  € 761  € 680  € 739  € 849  € 919  € 612 

13 sep 23  € 584  € 700  € 621  € 672  € 777  € 832  € 545 

Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen

Toeslag per persoon
12d/9n

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: het resort, enkel aangeboden in all-inclusive, ligt in het kleine en gezellige vissersdorp Funtana, niet ver van Vrsar.

Algemene info: 228 kamers, 2 verdiepingen. Meertalige medewerkers, de meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: restaurant, bar, snackbar, buitenzwembad met gratis ligstoelen, kiezelstrand met gratis ligstoelen.

Kamers: alle kamers (max. 2 volw. + 1 kind.) zijn recent vernieuwd en zijn superieure kamers. Ze bevinden zich in één van de 4 gebouwen aan 
zee en beschikken over een badkamer met bad of douche, toilet, haardroger, airco, tv, kluis, telefoon, wifi, ijskast en balkon. 

Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van buffetten inclusief water, frisdrank, wijn 
en bier.

Kinderen: kinderbedje, mooi kinderzwembad, miniclub (in hoogseizoen). 

Sport & Ontspanning: buitenzwembad met prachtig uitzicht op de zee en eilandjes, minigolf, tafeltennis, biljart, tennis, fietsverhuur en 
waterfietsen.

Extra: regelmatig dag- en avondanimatie.

ALL-INCLUSIVE: (begint vanaf de dag van aankomst met het middagmaal en eindigt de dag van vertrek met het ontbijt):
• Alle maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van buffetten inclusief water, frisdrank, huiswijn, bier.
• Vrije consumptie in de namiddag van diverse snacks/kleine gerechten zoals pizza, broodjes, pasta, salades, ijsjes…
• Vrije consumptie van 10u00 tot 24u00 van mineraalwater, frisdrank, koffie, thee, wijn, bier en van 21u00 tot 24u00 van andere plaatselijke 

alcoholische dranken.
• Verschillende sportfaciliteiten

NU -€10 
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HOTEL FUNTANA***

Funtana • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


