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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CzarnogóraCzarnogóra
RiwieraRiwiera
CzarnogórskaCzarnogórska

AdriaAdria  KrakówKraków 07.08.202107.08.2021
14.08.202114.08.2021 46534653   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do PodgoricaPodgorica dnia dnia 07.08.202107.08.2021  godz.  godz. 18:35 - 20:3518:35 - 20:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  PodgoricaPodgorica  do do KrakówKraków dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 21:00 - 23:0021:00 - 23:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: BudvaBudva
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: POKÓJ RODZINNY STANDARDPOKÓJ RODZINNY STANDARD Odległość od plaży: Odległość od plaży: 242 m242 m

4 Czarnogóra/Riwiera Czarnogórska 4 Czarnogóra/Riwiera Czarnogórska 
WyposażenieWyposażenie: : 
Poszczególne piętra są szybko i wygodnie osiągalne za pomocą windy bądź też schodami. W skład wyposażenia wchodzą pralnia i sala konferencyjna. Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych zapewniaPoszczególne piętra są szybko i wygodnie osiągalne za pomocą windy bądź też schodami. W skład wyposażenia wchodzą pralnia i sala konferencyjna. Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych zapewnia
stały dostęp do sieci. Auto pozostawić można w garażu (bezpłatnie) oraz na parkingu. stały dostęp do sieci. Auto pozostawić można w garażu (bezpłatnie) oraz na parkingu. 
PokojePokoje: : 
W ofercie znajdują się pokoje z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Pokoje dysponują łóżkiem typu queen size oraz sofą. Dostępne są również }W ofercie znajdują się pokoje z klimatyzacją i centralnym ogrzewaniem. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Pokoje dysponują łóżkiem typu queen size oraz sofą. Dostępne są również }
oraz za dodatkową opłatą minibarek. Elementami podwyższającymi komfort pobytu są internet, telefon, telewizor i Wi-Fi (bezpłatnie). W pokoju znajdziecie Państwo również obuwie domowe. W łazienceoraz za dodatkową opłatą minibarek. Elementami podwyższającymi komfort pobytu są internet, telefon, telewizor i Wi-Fi (bezpłatnie). W pokoju znajdziecie Państwo również obuwie domowe. W łazience
znajduje się prysznic. W łazienkach znajdują się suszarka do włosów i szlafroki. Hotel oferuje pokoje rodzinne i pokoje dla niepalących. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered byznajduje się prysznic. W łazienkach znajdują się suszarka do włosów i szlafroki. Hotel oferuje pokoje rodzinne i pokoje dla niepalących. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by
www.giata.com for client no. 126413 www.giata.com for client no. 126413 
WyżywienieWyżywienie: : 
Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia częściowego. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie i kolacja. Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia częściowego. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie i kolacja. 
ŚwiadczeniaŚwiadczenia : : 
    przelot     opłaty lotniskowe i paliwowe     ubezpieczenie KL, NNW     transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko     zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną ofertą     bagaż podręczny:      - na lotach    przelot     opłaty lotniskowe i paliwowe     ubezpieczenie KL, NNW     transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko     zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną ofertą     bagaż podręczny:      - na lotach
Ryanair (FR) - w cenie 1 mały bagaż podręczny (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm)      - na lotach linii LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny do 8 kg (max. wymiary: 55 x 40 x 23 cm)      - na lotach Wizz AirRyanair (FR) - w cenie 1 mały bagaż podręczny (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm)      - na lotach linii LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny do 8 kg (max. wymiary: 55 x 40 x 23 cm)      - na lotach Wizz Air
(W6) - w cenie 1 bagaż podręczny do 10kg (max. wymiary: 40 x 30 x 20 cm)      - pozostałe linie zgodnie z ofertą (W6) - w cenie 1 bagaż podręczny do 10kg (max. wymiary: 40 x 30 x 20 cm)      - pozostałe linie zgodnie z ofertą 
Dodatkowo płatneDodatkowo płatne: : 
Bagaż rejestrowany oraz dodatkowy bagaż podręczny - ceny zgodnie z ofertą.              LINIE RYANAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm               - bagażBagaż rejestrowany oraz dodatkowy bagaż podręczny - ceny zgodnie z ofertą.              LINIE RYANAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm               - bagaż
rejestrowany do 20 kg              LINIE LOT:               - bagaż rejestrowany do 23 kg              LINIE WIZZAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm               - bagażrejestrowany do 20 kg              LINIE LOT:               - bagaż rejestrowany do 23 kg              LINIE WIZZAIR:               - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm               - bagaż
rejestrowany do 20 kg Miejsca obok siebie w samolocie. Obowiązkowa lokalna opłata klimatyczna pobierana na miejscu, jej wysokość zależy od położenia hotelu, ale różnice nie są duże, przyjmuje sięrejestrowany do 20 kg Miejsca obok siebie w samolocie. Obowiązkowa lokalna opłata klimatyczna pobierana na miejscu, jej wysokość zależy od położenia hotelu, ale różnice nie są duże, przyjmuje się
uśrednioną wartość ok. 1,50 EUR/os/dzień.    uśrednioną wartość ok. 1,50 EUR/os/dzień.    
ObsługaObsługa : : 
Brak obsługi. Brak obsługi. 
WizyWizy : : 
Wizy nie są wymagane. Obywatele polscy mogą przekroczyć granicę posługując się dowodem osobistym lub paszportem. Paszport/dowód osobisty musi być ważny minimum 3 miesiące od daty powrotu doWizy nie są wymagane. Obywatele polscy mogą przekroczyć granicę posługując się dowodem osobistym lub paszportem. Paszport/dowód osobisty musi być ważny minimum 3 miesiące od daty powrotu do
Polski. Należy pamiętać o dokumencie dla dziecka. Dzieci i młodzież do 18. roku życia podróżujący bez rodziców lub opiekunów prawnych albo z tylko jednym rodzicem muszą okazać również ich pisemnąPolski. Należy pamiętać o dokumencie dla dziecka. Dzieci i młodzież do 18. roku życia podróżujący bez rodziców lub opiekunów prawnych albo z tylko jednym rodzicem muszą okazać również ich pisemną
zgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski, czarnogórski lub angielski. W dokumencie należy umieścić termin pobytuzgodę. Dokument powinien być potwierdzony notarialnie i przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język serbski, czarnogórski lub angielski. W dokumencie należy umieścić termin pobytu
małoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod której opieką znajdzie się w trakcie podróży. Małoletni nie posiadającymałoletniego na terytorium Czarnogóry, jego dane osobowe wraz z numerem paszportu oraz dane osobowe osoby pełnoletniej, pod której opieką znajdzie się w trakcie podróży. Małoletni nie posiadający
właściwej zgody rodziców/drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.właściwej zgody rodziców/drugiego rodzica/opiekuna prawnego nie mogą przekroczyć granicy Czarnogóry.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


