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HOTEL ADRIATICO - BIBIONE 

 

POPIS A POLOHA 

Hotel Adriatico sa nachádza v centre Bibione. Pláž je vzdialená od hotela cca 150 m. Hotel je 

vhodný pre rodiny s deťmi. K dispozícii sú dvoj až štvorlôžkové izby. Izby sú priestranné a svetlé, 

vybavené kúpeľňou so sprchou, terasou, WiFi pripojením, klimatizáciou a priestor na uloženie 

batožiny. Na vyžiadanie trezor alebo fén na vlasy. Hosťom je k dispozícii 24-hodinová recepcia. 

Súčasťou hotela je aj reštaurácia Pizzeria Adriatico, ktorá ponúka stredomorskú kuchyňu, tradičnú 

pizzu, špeciality z rýb alebo mäsa.    

 

STRAVOVANIE 

Stravovanie formou polpenzie. Bufetové raňajky – výber zo sladkých alebo slaných jedál, nápoje. 

Večera s nápojom (voda, pivo, víno). Raňajky sa podávajú od 8:00 – 10:00 hod.  

 

PLÁŽ 

Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do vody. Pláž je vhodná pre deti – preliezky, hojdačky, 

šmýkalky a ďalšie atrakcie. Plážový servis za príplatok – 1 slnečník a 2 ležadlá (ležadlo a kreslo).  

 

 

TERMÍN: 17.07. - 24.07.2020 

17.7.  piatok 

Vo večerných hodinách odchod autobusu z Košíc (Pereš, Lorinčík), nočný transport, pravidelné 

hygienické prestávky. 

18.7. sobota 

V dopoludňajších hodinách príchod do Bibione. Voľný čas na pláži až do času, kedy bude možné sa 

ubytovať. 

19.7. nedeľa    

Voľný čas na pláži v Bibione, sv. omša v Bibione. 

20.7.  pondelok   

Fakultatívny výlet - návšteva Benátok. 

21.7. utorok  

Voľný čas na pláži v Bibione. 

22.7.  streda    

Fakultatívny výlet - návšteva Padovy. 

23.7. štvrtok    

Voľný čas na pláži v Bibione. Vo večerných hodinách odchod autobusu na Slovensko. 

24.7. piatok   

V popoludňajších hodinách príchod do Košíc.     

 

CENA 

pobyt s polpenziou – 410 €/dospelá osoba a 360 €/deti a mladí 

 

V cene je zahrnuté: 

6x ubytovanie na osobu s polpenziou, klimatizácia, WiFi pripojenie, poistenie CK proti 

insolventnosti, DPH, doprava 
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PRÍPLATKY 

pobytová taxa – 0,75 €/noc/osoba (deti do 4 rokov neplatia) 

komplexné cestovné poistenie – 20 €/osoba 

plážový servis (2 ležadlá a 1 slnečník) – 5 €/ deň 

 

ŠPORT A ZÁBAVA 

V letovisku Bibione sa rozhodne nudiť nebudete, na výber je z množstva atrakcií a aktivít pre  

malých aj veľkých. Návšteva Lunaparku Adriatico alebo aquaparku Aquasplash (Lignano Pineta) či 

zoologickej záhrady (Lignano Riviera) poteší tých nielen tých najmenších. Nájdete tu aj golfové 

ihrisko, tenisové kurty, detské ihriská. Na každom rohu sa nachádzajú požičovne bicyklov, skútrov 

alebo automobilov. V prípade ak cestujete s domácim miláčikom, v Bibione je verejná psia pláž 

PLUTO. 

Ďalšie tipy: 

•Parco Junior – Lignano Sabbiadoro (rôzne atrakcie pre deti) 

•Gulliverlandia – Lignano Pineta (zábavno – didaktický park, akvárium, jurský park, motýli dom, 

show s uškatcami) 

 

 

 

Web stránka zariadenia: 

https://www.hoteladriaticobibione.com/en/ 


