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Opstapplaatsen: B
Niet inbegrepen: verblijftaks ter plaatse te betalen

Prijs per persoon in halfpension

Afreisdata

Early booking 
28/02/23  

Sup.  
2-pers. kamer 

zeezicht

Early booking 
28/02/23  
Premium 

2-pers. kamer 
zeezicht

Early booking 
28/02/23 

Sup. 
1-pers. kamer  

zeezicht

Sup. 
2-pers. kamer  

zeezicht

Premium 
2-pers. kamer 

zeezicht

Sup.
 1-pers. kamer  

zeezicht

3e volw. in 
Sup. kamer 

zeezicht

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

24 juni 23  € 872  € 1041  € 1019  € 1152  € 1387  € 1356  € 893 

03 juli 23  € 887  € 1056  € 1034  € 1169  € 1404  € 1373  € 908 

12 juli 23  € 894  € 1064  € 1041  € 1179  € 1415  € 1382  € 915 

21 juli 23  € 946  € 1130  € 1093  € 1251  € 1506  € 1455  € 971 

30 juli 23  € 967  € 1150  € 1113  € 1274  € 1528  € 1477  € 991 

08 aug 23  € 967  € 1150  € 1113  € 1274  € 1528  € 1477  € 991 

17 aug 23  € 911  € 1083  € 1057  € 1199  € 1438  € 1403  € 932 

26 aug 23  € 898  € 1066  € 1044  € 1181  € 1415  € 1385  € 919 

04 sep 23  € 898  € 1066  € 1044  € 1181  € 1415  € 1385  € 919 

13 sep 23  € 761  € 895  € 883  € 991  € 1177  € 1160  € 773 

Toeslag per persoon
12d/9n

1 kind tem 11 jaar + 2 volw. GRATIS

Ontbijtbuffet bij terugreis € 8,95

Ligging: het hotel ligt vlak aan zee, met zicht op de haven van Opatija en op wandelafstand van het centrum.

Algemene info: 200 kamers, 8 verdiepingen. De meeste kredietkaarten worden aanvaard.

Voorzieningen: 3 liften, 24-uursreceptie, restaurant, aperitiefbar, buitenzwembad met zonneterras en ligstoelen, handdoekenservice, bin-
nenzwembad met zout water, kapper, schoonheidsbehandelingen, gratis wifi.

Kamers: alle kamers: superieure kamers (1 – 3 pers.) en premium kamers (enkel 2 pers.) beschikken over een badkamer met douche of bad 
en toilet, tv, telefoon, airco, minibar, haardroger, gratis kluisje, gratis wifi, prachtig zeezicht en balkon. De premium kamers hebben als extra: 
toegang tot gemeenschappelijk zonneterras met ligstoelen en jacuzzi.

Maaltijden: alle maaltijden (ontbijt en avondmaal) worden geserveerd onder de vorm van buffetten. 1 à  2 x per week zijn er thema-avonden 
met live-muziek. Vegetarische en glutenvrije maaltijden mogelijk.

Kinderen: kinderbedje op aanvraag en kinderanimatie (behalve op zaterdag en zondag). 1 Kind tot en met 11 jaar, dat de kamer deelt met 2 
volledig betalende volwassenen, is GRATIS. 

Sport & Ontspanning: binnen- en buitenzwembad, ligstoelen en parasols aan het zwembad, fitness, sauna en Turks bad (16+).  Overdag 
diverse animatie voor volwassenen zoals aquagym, yoga, Pilates…, 2 x per week zijn er muzikale avonden.
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HOTEL ADMIRAL****

Opatija • 12 dagen

GRATIS
Royal Class

FIRST
Class


