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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

BułgariaBułgaria
Złote PiaskiZłote Piaski MadaraMadara  KatowiceKatowice 10.08.202110.08.2021

17.08.202117.08.2021 25972597   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do WarnaWarna dnia dnia 10.08.202110.08.2021  godz.  godz. 18:05 - 21:0018:05 - 21:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  WarnaWarna  do do KatowiceKatowice dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 09:45 - 10:4009:45 - 10:40
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Złote PiaskiZłote Piaski
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowypokój dwuosobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 483 m483 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
 w górnej części Złotych Piasków w spokojnym miejscu, na porośniętym lasem zboczu. Centrum Złotych Piasków z deptakiem, restauracje, sklepy, puby oddalone o ok. 700 m. Do Warny ok. 17 km.  w górnej części Złotych Piasków w spokojnym miejscu, na porośniętym lasem zboczu. Centrum Złotych Piasków z deptakiem, restauracje, sklepy, puby oddalone o ok. 700 m. Do Warny ok. 17 km. 
PlażaPlaża : : 
 do szerokiej, drobnopiaszczystej plaży tylko ok. 500 m. (przejście uliczkami i nadbrzeżną ulicą). Leżaki i parasole na plaży za opłatą.  do szerokiej, drobnopiaszczystej plaży tylko ok. 500 m. (przejście uliczkami i nadbrzeżną ulicą). Leżaki i parasole na plaży za opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
 nowoczesny, bardzo przytulny i klimatyzowany hotel oferuje 242 pokoje w 6-piętrowym budynku. Lobby z recepcją i sejfami (za opłatą), windy, główna restauracja z tarasem, lobby bar. Na zewnątrz basen z nowoczesny, bardzo przytulny i klimatyzowany hotel oferuje 242 pokoje w 6-piętrowym budynku. Lobby z recepcją i sejfami (za opłatą), windy, główna restauracja z tarasem, lobby bar. Na zewnątrz basen z
tarasem słonecznym, bar z przekąskami przy basenie. Leżaki i parasole przy basenie w cenie. tarasem słonecznym, bar z przekąskami przy basenie. Leżaki i parasole przy basenie w cenie. 
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
 Wi-Fi w lobby i w pokojach w cenie.  Wi-Fi w lobby i w pokojach w cenie. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
 pokoje dwuosobowe  (DBL): ok. 21 m2; położone od strony lądu lub basenu, klimatyzacja, telefon, TV Sat., balkon, prysznic, suszarka WC. Pokoje jednoosobowe (SGL): ok. 19 m2, położóne od strony lądu.. pokoje dwuosobowe  (DBL): ok. 21 m2; położone od strony lądu lub basenu, klimatyzacja, telefon, TV Sat., balkon, prysznic, suszarka WC. Pokoje jednoosobowe (SGL): ok. 19 m2, położóne od strony lądu..
Pokoje rodzinne (FAMILY): ok. 42 m2; dwa pokoje połączone drzwiami, od strony lądu. Junior Suite od strony basenu (JS): większe ok. 35 m2; z kącikiem wypoczynkowym poza tym wyposażone jak pokojePokoje rodzinne (FAMILY): ok. 42 m2; dwa pokoje połączone drzwiami, od strony lądu. Junior Suite od strony basenu (JS): większe ok. 35 m2; z kącikiem wypoczynkowym poza tym wyposażone jak pokoje
standardowe. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat w cenie. standardowe. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat w cenie. 
SportSport: : 
 tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, rzutki, szachy, gimnastyka wodna Za opłatą: siłownia, sporty wodne oferowane przez lokalne agencje na plaży.  tenis stołowy, koszykówka, siatkówka, rzutki, szachy, gimnastyka wodna Za opłatą: siłownia, sporty wodne oferowane przez lokalne agencje na plaży. 
WellnessWellness : : 
 kryty basen. Za opłatą: masaże, whirlpool, sauna.  kryty basen. Za opłatą: masaże, whirlpool, sauna. 
DzieciDzieci : : 
 zintegrowany brodzik, plac zabaw, miniklub (aktywności dla dzieci w wieku: 4-5 lat, 6-12 lat, 13-16 lat.)  zintegrowany brodzik, plac zabaw, miniklub (aktywności dla dzieci w wieku: 4-5 lat, 6-12 lat, 13-16 lat.) 
RozrywkaRozrywka : : 
 program animacyjny, wieczorne przedstawienia i konkursy.  program animacyjny, wieczorne przedstawienia i konkursy. 
All InclusiveAll Inclusive: : 
trzy posiłki w formie bufetu, śniadanie dla "śpiochów" w godz. 10:30-12:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata w godz. 10:00-23:00. Przekąski w barze z przekąskami w godz. 12:00-trzy posiłki w formie bufetu, śniadanie dla "śpiochów" w godz. 10:30-12:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata w godz. 10:00-23:00. Przekąski w barze z przekąskami w godz. 12:00-
18:00. Kawa, herbata i lody w barze w godz. 11:00-18:00. 18:00. Kawa, herbata i lody w barze w godz. 11:00-18:00. 
ParkowanieParkowanie: : 
miejsca parkingowe przy hotelu za opłatą. miejsca parkingowe przy hotelu za opłatą. 
Zwierzę domoweZwierzę domowe: : 
 do 5 kg za opłatą ok. 10 BGN/dzień.  do 5 kg za opłatą ok. 10 BGN/dzień. 
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
 4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,
opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprezopłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprez
turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczejturystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej
dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Znany, lubiany hotel przez Gości - Nowoczesny wystrój pokoi i- Znany, lubiany hotel przez Gości - Nowoczesny wystrój pokoi i

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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wnętrz - Zadbany ogród z dużym basenem - Bogate all inclusivewnętrz - Zadbany ogród z dużym basenem - Bogate all inclusive

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


