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Hotel ASTRA *** - Diano Marina 
 

Położenie: 500 m od centrum Diano Marina, 700 m od piaszczystej plaży., 100 m sklepy, restauracje.  
W hotelu: basen, parasole i leżaki przy basenie, bar, klimatyzowana restauracja, mały ogród,  
plac zabaw dla dzieci, parking. Serwis plażowy płatny dodatkowo. 
Pokoje: 2-osobowe z prysznicem i WC (możliwość łóżka dostawnego), TV-SAT, sejf (płatny), balkon.  
Wyżywienie: śniadania (serwowane) i obiadokolacje (serwowane). Napoje płatne dodatkowo.  

 

Terminy 
(sobota-sobota) 

19.05-15.06. 
01.09-29.09. 

16.06-06.07. 
25.08-30.09.   

07.07-03.08. 
18,98-24.08. 

 
04.08-17.08. 

osoba dorosła  1490 1650 1890  1990 

cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenia NW i KL. 
zniżki: dziecko 2-11 lat/dostawka – 40%, osoba dorosła/dostawka –8%, 
zniżka rodzinna: 2 dorosłych i 2 dzieci do 15 lat na łóżku piętrowym – zniżka 40% dla obojga dzieci. 
dopłaty: pokój 1-osobowy – 400,00 zł; taksa klimatyczna- ok. 1,50 EUR/osoba/dzień. 

 

Hotel MINERVA *** - Pietra Ligure  
 

Położenie: ok. 50 od morza i 300 m od plaży Bagni S.Carlo - przejście pasażem; niedaleko przebiega 
linia kolejowa. Parking (płatny 8 € dziennie) w odległości 300 m od hotelu. Serwis plażowy płatny 
dodatkowo. W hotelu: basen, parasole, leżaki, bar, klimatyzowana restauracja, Wi-Fi, ogród, 2 windy.  
Pokoje: 2-osobowe z prysznicem i WC (możliwość łóżka dostawnego), pokoje Family 4-osobowe,  
TV-SAT, sejf, balkon. 
Wyżywienie: śniadania (bufet)  i obiadokolacje (serwowane, menu). Napoje płatne dodatkowo.   

 

Terminy 
(sobota-sobota) 

19.05-29.06. 
08.09-14.09. 

30.06-06.07. 
25.08-07.09. 

00.07-20.07. 
18.08-24.08. 

 
21.07-17.08. 

osoba dorosła  1850 2050 2190 2390 

cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenia NW i KL. 
zniżki: dziecko 2-6 lat/dostawka - 40%, dziecko 6-11 lat/dostawka - 25%, osoba dorosła/dostawka – 15%, 
zniżka rodzinna: 2 dorosłych i 2 dzieci do 15 lat na łóżku piętrowym – zniżka 40% dla obojga dzieci. 
dopłaty: klimatyzacja - 6 Euro/osoba/dzień; taksa klimatyczna – ok.1,50 Euro/osoba/dzień.   

 

Rezydencja LA MERIDIANA – San Bartolomeo  
 

Położenie: rezydencja w stylu wioski liguryjskiej usytuowana ok.700 m od plaży, 600 m od centrum 
San Bartolomeo. Do dyspozycji gości: ogród, basen (obowiązkowe czepki), bar, parasole i leżaki 
przy basenie, parking ( płatny 20 EUR/7 dni). Rodzaje apartamentów: apartament 4-osobowy 
(33-37m2): sypialnia dwuosobowa, pokój dzienny z kanapą, kącik kuchenny, łazienka, balkon; apar-
tament 5-osobowy (35-40m2): sypialnia 2-osobowa z dodatkowym łóżkiem, pokój dzienny z  kana-
pą, kącik kuchenny, łazienka. Apartamenty posiadają klimatyzację, TV, Wi-Fi. 

 

Terminy 
(sobota-sobota) 

21.04-25.05. 
08.09-29.09. 

26.05-29.06. 
01.09-07.09. 

30.06-13.07. 
25.08-31.08. 

14.07-03.08. 
18.08-24.08. 

 
04.08-17.08. 

apart. 4-os. 1550 2450 3250 3550 4250 

apart. 5-os. 1750 2680 3550 3950 4550 

cena obejmuje: 7 noclegów, opłaty za wodę, gaz, pościel, ręczniki, wstęp na basen (otwarty od 01.05-
30.09), korzystanie z parasoli i leżaków przy basenie, Internet Wi-Fi, ubezpieczenie NW i KL . 
dodatkowe opłaty (na miejscu): kaucja zwrotna -150 EUR, opłata za zużycie prądu 0,50 EUR/KW, końco-
we sprzątanie–45 EUR, parking, taksa klimatyczna.– 1,50 Euro/osoba/dzień, klimatyzacja - 0,50 EUR/KW 

 

 Rezydencja PERLA MARINA – Pietra Ligure 
 

Położenie: 200 m od plaży, 400 m od centrum Pietra Ligure; 
Do dyspozycji gości: basen, leżaki i parasole, bar, winda, sejf w recepcji, ogród, plac zabaw.          
Odpłatnie: parking, korty tenisowe, rowery, serwis plażowy, klimatyzacja ( na życzenie) 
Rodzaje apartamentów: apartament 4-osobowy: sypialnia dwuosobowa z dostawką, pokój dzien-
ny z 1 miejscem do spania, kącik kuchenny, łazienka, SAT TV, balkon; apartament 5-osobowy:  
sypialnia z podwójnym łóżkiem i dostawką, pokój dzienny z podwójną kanapą, kącik kuchenny, łazien-
ka, TV SAT, balkon; apartament 6-osobowy:  sypialnia z podwójnym łóżkiem i łóżkiem piętrowym, 
pokój dzienny z podwójną kanapą, kącik kuchenny, łazienka, TV SAT, balkon.  

Terminy 
(sobota-sobota) 

28.05-11.06. 
10.09-23.09. 

11.06-25.06. 
27.08-10.09. 

25.06-30.07. 
20.08-27.08. 

 
30.07-20.08. 

apart. 4-os.  2500 3390 3950 4750 

apart. 5-os. 2750 3690 4750 5190 

apart. 6-os. 2950 3950 4790 5350 

cena obejmuje: 7 noclegów, opłaty za wodę, gaz, prąd, pościel, ręczniki, wstęp na basen (15.05-15.09), 
korzystanie z parasoli i leżaków przy basenie, ubezpieczenie NW i KL; apartament należy posprzątać lub 
będzie pobrana opłata 60 EUR. dodatkowe opłaty (na miejscu): depozyt zwrotny - 100 EUR, parking – 35 
EUR/ 7 dni, taksa klimatyczna–1,50 Euro/os/dzień; klimatyzator – opłata wg. zużycia prądu – 0,30 EUR/Kw. 

 
Rezydencja LAURA ** - Bordighera  
 

Położenie: 15 km od granicy francuskiej, 40 minut jazdy do Monaco/Montecarlo. Rezydencja usytu-
owana jest 200 m od plaży, w pobliżu tętniącej życiem promenady oraz małego portu rybackiego. 
Do dyspozycji gości: recepcja, winda. Na zewnątrz: stoliki, leżaki i parasole wśród zieleni otaczają-
cej budynek. Rodzaje apartamentów: apartament 4-osobowy: sypialnia dwuosobowa, pokój 
dzienny z rozkładana kanapą, kącik kuchenny, łazienka, SAT TV, sejf, balkon;  

Terminy 
(sobota-sobota) 

14.04-09.06. 
 

09.06-07.07. 
08.09-15.09. 

07.07-04.08. 
25.08-08.09. 

 
04.08-25.08. 

apart. 4-os.  2370 2890 3390 4190    

cena obejmuje: 7 noclegów, opłaty za wodę, gaz, prąd, ubezpieczenie NW i KL;  
dodatkowe opłaty (na miejscu): sprzątanie– 55 €; depozyt zwrotny- 200 EUR, parking– 35 EUR/ tydzień- 
konieczna rezerwacja; pościel, ręczniki – zabrać własne lub wypożyczenie za opłatą-13 EUR/osoba   
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