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Descriere Tourist Resort Aminess Port 9 Residence 4*, Korcula, Croatia
Ca parte a complexului hotelier Bon Repos, există apartamente cu același nume. Sunt 92 în total și sunt împărțite în 3
tipuri, în funcție de capacitate (2 până la 6 persoane). Apartamentele Bon Repos au numărul necesar de camere, un
living cu pat suplimentar, o bucătărie, o baie și un balcon. Sunt dotate cu TV prin satelit și telefon. În apropiere se află
o piață, un butic și două restaurante și o tavernă dalmată unde pot fi degustate mâncăruri tradiționale dalmate. Există,
de asemenea, un bar pentru aperitive, un pub și un bar pe plajă. În cadrul complexului Bon Repos există diverse
facilități sportive precum terenuri de tenis, terenuri de volei pe plajă, școală de scufundări, minibaschet și o piscină în
aer liber. Apartamentele Bon Repos sunt conectate cu centrul orașului Korcula printr-o frumoasă promenadă pe malul
mării și există taxiuri zilnice.
Localizare
În apropiere se află o piață, un butic și două restaurante și o tavernă dalmată unde pot fi degustate mâncăruri
tradiționale dalmate.
Facilitati Hotel
Hotelul dispune de asemenea, un bar pentru aperitive, un pub și un bar pe plajă. În cadrul complexului Bon Repos
există diverse facilități sportive precum terenuri de tenis, terenuri de volei pe plajă, școală de scufundări, minibaschet
și o piscină în aer liber. Apartamentele Bon Repos sunt conectate cu centrul orașului Korcula printr-o frumoasă
promenadă pe malul mării și există taxiuri zilnice.
Facilitati Camere
Ca parte a complexului hotelier Bon Repos, există apartamente cu același nume. Sunt 92 în total și sunt împărțite în 3
tipuri, în funcție de capacitate (2 până la 6 persoane). Apartamentele Bon Repos au numărul necesar de camere, un
living cu pat suplimentar, o bucătărie, o baie și un balcon. Sunt dotate cu TV prin satelit și telefon.

• Sejururi externe, plecari 2022: 10% avans la inscriere; 20% pana la 31.05.2022 Diferenta de 70% se achita cu pana
la 21 zile inainte de data calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (15.08.2022 09:56)

