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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CzarnogóraCzarnogóra
RiwieraRiwiera
CzarnogórskaCzarnogórska

Villa UsezicVilla Usezic Bielsko - BiałaBielsko - Biała 07.08.202107.08.2021
18.08.202118.08.2021 13191319   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  BIELSKO-BIALABIELSKO-BIALA   do do CZARNOGORACZARNOGORA dnia dnia 07.08.202107.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 00:0008:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  CZARNOGORACZARNOGORA   do do BIELSKO-BIALABIELSKO-BIALA dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: sniadania+obiadokolacjesniadania+obiadokolacje Hotel w mieście:Hotel w mieście:
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Apartament 2-osobowyApartament 2-osobowy

Dobra VodaDobra Voda : : 
to malownicza, niewielka miejscowość turystyczna, znajdująca się około 13 km od centrum miasta Bar. Miasteczko słynie ze swojego uzdrowiskowego mikroklimatu, który łączy lecznicze właściwościto malownicza, niewielka miejscowość turystyczna, znajdująca się około 13 km od centrum miasta Bar. Miasteczko słynie ze swojego uzdrowiskowego mikroklimatu, który łączy lecznicze właściwości
górskiego powietrza i bogatej w jod morskiej bryzy, a także z nadzwyczajnie dobrej pogody - w ciągu roku odnotowuje się przeciętnie 2700 godzin słonecznych. Niewątpliwym atutem Dobrej Vody jestgórskiego powietrza i bogatej w jod morskiej bryzy, a także z nadzwyczajnie dobrej pogody - w ciągu roku odnotowuje się przeciętnie 2700 godzin słonecznych. Niewątpliwym atutem Dobrej Vody jest
również długa (600 m) piękna, żwirkowo-piaszczysta plaża w kształcie łuku, nosząca nazwę Veliki Pijesak, znana z czystej wody i niezwykle malowniczych zachodów słońca. Dzięki temu, że na plażyrównież długa (600 m) piękna, żwirkowo-piaszczysta plaża w kształcie łuku, nosząca nazwę Veliki Pijesak, znana z czystej wody i niezwykle malowniczych zachodów słońca. Dzięki temu, że na plaży
mieszczą się wypożyczalnie sprzętu sportowego, a wzdłuż promenady można odnaleźć mnóstwo kawiarenek, restauracji i cukierni, oferujących lokalne specjały kulinarne, jest to idealne miejsce namieszczą się wypożyczalnie sprzętu sportowego, a wzdłuż promenady można odnaleźć mnóstwo kawiarenek, restauracji i cukierni, oferujących lokalne specjały kulinarne, jest to idealne miejsce na
wakacyjny wypoczynek dla całej rodziny. wakacyjny wypoczynek dla całej rodziny. 
PołożeniePołożenie: : 
niedaleko centrum miejscowości Dobra Voda, około 47 km od Budvy i około 12 km od Baru, około 80 m od żwirkowo-kamienistej plaży (serwis plażowy i sprzęt wodny dodatkowo płatne). niedaleko centrum miejscowości Dobra Voda, około 47 km od Budvy i około 12 km od Baru, około 80 m od żwirkowo-kamienistej plaży (serwis plażowy i sprzęt wodny dodatkowo płatne). 
ObiektObiekt: : 
kameralny i zadbany z elegancko urządzonymi apartamentami. Niewielki taras, bezpłatny dostęp do Wi-Fi. UWAGA! W budynku brak windy. kameralny i zadbany z elegancko urządzonymi apartamentami. Niewielki taras, bezpłatny dostęp do Wi-Fi. UWAGA! W budynku brak windy. 
ApartamentyApartamenty : : 
2, 3-osobowe, wygodnie i estetycznie urządzone, łazienka (prysznic, umywalka, WC), klimatyzacja sterowana centralnie, TV, aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, naczynia, sztućce), balkon. Utrzymanie2, 3-osobowe, wygodnie i estetycznie urządzone, łazienka (prysznic, umywalka, WC), klimatyzacja sterowana centralnie, TV, aneks kuchenny (kuchenka, lodówka, naczynia, sztućce), balkon. Utrzymanie
czystości i środki higieny we własnym zakresie. czystości i środki higieny we własnym zakresie. 
WyżywienieWyżywienie: : 
śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane (zupa, danie główne - wybór z 2 dań, sałatka, deser, woda). Posiłki serwowane w restauracji hotelu Ponta oddalonym około 30 m od Villi. śniadania w formie bufetu i obiadokolacje serwowane (zupa, danie główne - wybór z 2 dań, sałatka, deser, woda). Posiłki serwowane w restauracji hotelu Ponta oddalonym około 30 m od Villi. 
Cena obejmujeCena obejmuje: : 
- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) - 9 noclegów - 9 śniadań (bufet) - 9 obiadokolacji (serwowane) - ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) - opieka pilota-- przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) - 9 noclegów - 9 śniadań (bufet) - 9 obiadokolacji (serwowane) - ubezpieczenie (KL + NW + bagaż, nie obejmuje CP) - opieka pilota-
rezydenta - końcowe sprzątanie apartamentu - obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (naliczane przy zakładaniu rezerwacji) Świadczeniarezydenta - końcowe sprzątanie apartamentu - obowiązkowe składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (naliczane przy zakładaniu rezerwacji) Świadczenia
rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu. Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy.rozpoczynają się obiadokolacją pierwszego dnia pobytu, a kończą śniadaniem w ostatnim dniu pobytu. Zakwaterowanie od godz. 14.00. Wykwaterowanie do godz. 10.00. Wyjazdy z Polski wg rozkładu jazdy.
Przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych. Wyjazd z Dobrej Vody w godzinach popołudniowych. Powrót do Bielska-Białej w godzinach popołudniowych. Pozostałe miasta wg rozkładu jazdy. Przyjazd na miejsce w godzinach przedpołudniowych. Wyjazd z Dobrej Vody w godzinach popołudniowych. Powrót do Bielska-Białej w godzinach popołudniowych. Pozostałe miasta wg rozkładu jazdy. 
Cena nie uwzględniaCena nie uwzględnia : : 
napojów do obiadokolacji. Uczestnicy sami pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej - 9 EUR/os. za cały pobyt. Dzieci do lat 12 - taksa klimatyczna gra�s. Zawarte w serwisie informacje dotyczącenapojów do obiadokolacji. Uczestnicy sami pokrywają na miejscu koszty taksy klimatycznej - 9 EUR/os. za cały pobyt. Dzieci do lat 12 - taksa klimatyczna gra�s. Zawarte w serwisie informacje dotyczące
imprez turystycznych Biura Podróży MARCO nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego i mogąimprez turystycznych Biura Podróży MARCO nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego i mogą
ulec zmianie. UWAGA! Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczonych usług może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, które mogą być na bieżącoulec zmianie. UWAGA! Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczonych usług może ulec zmianie zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami, które mogą być na bieżąco
aktualizowane wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej. Zmiany mogą dotyczyć głównie korzystania z lobby, restauracji, barów, basenów, Spa, placów zabaw, klubów dla dzieci oraz prowadzonychaktualizowane wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej. Zmiany mogą dotyczyć głównie korzystania z lobby, restauracji, barów, basenów, Spa, placów zabaw, klubów dla dzieci oraz prowadzonych
animacji. Przepisy wydawane są przez lokalne władze, na które Organizator nie ma wpływu. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej, obostrzeń oraz zasad podróżowania wanimacji. Przepisy wydawane są przez lokalne władze, na które Organizator nie ma wpływu. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji epidemiologicznej, obostrzeń oraz zasad podróżowania w
danym kraju znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl danym kraju znajdują się na stronie internetowej www.gov.pl 
Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 

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


