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Kornati
Położenie
To czterogwiazdkowy obiekt, należący do kompleksu hotelowego Ilirija, w centrum miejscowości Biograd na Moru, położonej na
niewielkim półwyspie między Zadarem a Szybenikiem. Nazwa hotelu pochodzi od pobliskiego archipelagu, a zarazem Parku
Narodowego Kornati. W pobliżu znajduje się żwirowa plaża z bogatą ofertą sportów wodnych. Wszystkie gustownie urządzone
pokoje szczycą się wysokim standardem. Hotelowa kawiarenka wychodzi na zlokalizowaną 20 m od hotelu przystań, z której
można wynająć łódkę i wybrać się w malowniczy rejs na pobliskie wysepki. Obiekt polecany jest przede wszystkim osobom
lubiącym relaks na plaży i miejskie rozrywki.

Lokalizacja Hotelu
w miejscowości Biograd na Moru, ok. 100 m od plaży, w centrum miasta , ok. 25 km od lotniska, w pobliżu przystanku
komunikacji publicznej, w pobliżu centrum rozrywki.

Wyposażenie Hotelu
liczba pokoi: 102, restauracje: 1, windy: 2, pralnia/czyszczenie chemiczne (płatne), internet bezprzewodowy, recepcja, sklep z
pamiątkami, parking (płatny), wymiana walut, fryzjer, wnętrza klimatyzowane, brak udogodnień dla osób o ograniczonej
sprawności ruchowej.

Basen
Basen z tarasem słonecznym i leżakami w Hotelu Adriatic (ok. 30 m).

Pokoje
klimatyzacja indywidualnie sterowana, telewizja satelitarna, sejf (płatny), mini bar (płatny), internet bezprzewodowy (płatny),
telefon, taras/balkon, suszarka do włosów, łazienka z prysznicem, czujnik dymu.
STANDARD DBL: pokoje o pow. 20-21 m2 dla max. 3 osób, od strony morza
STANDARD DL: pokoje dla max 2 osób, od strony parku
pokoje od strony morza z balkonami
pokoje od strony ogrodu bez balkonów

Plaża
publiczna, żwirowo-kamienista, bar service, prysznic, zagospodarowana, parasole (płatne), leżaki (płatne).

Sport I Fitness
tenis stołowy, masaże (płatne), SPA (płatne), sauna, siłownia (płatna), łaźnia parowa (płatna).

Rozrywka
okazjonalnie program artystyczny, animacje.

Dla Dzieci
plac zabaw, łóżeczko dziecięce (płatne) , krzesełka w restauracji, animacje.

Wyżywienie
śniadania w formie bufetu, możliwość dopłaty do śniadań i obiadokolacji, możliwość dopłaty do pełnego wyżywienia.

Informacje Dodatkowe
Darmowy internet bezprzewodowy na terenie lobby.
Piaszczysta plaża "Soline" w odległości 400 m od hotelu.

1/2

EccoHoliday Sp. z o.o.
www.eccoholiday.com

Hotelowe animacje prowadzone od czerwca do września.
Korty tenisowe w odległości 400 m od hotelu.
Parasole i leżaki na plaży płatne ok. 6EUR/dzień/komplet.
Centrum SPA w sąsiednim hotelu Ilirija.
Parking płatny ok. 5EUR/dzień.
Hotel posiada 4 piętra.
łóżeczko dla dziecko ok 8 euro z dzień
zwierzęta 20 euro dziennie - na potwierdzenie

Oferta:
Wylot
01.01.1970

Powrót
01.01.1970

godz.

godz.

Zakwaterowanie
-()

Dni
dni

Cena
os. dorosła
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