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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

HiszpaniaHiszpania
Costa BravaCosta Brava Hotel Bluesea Montevista HawaiHotel Bluesea Montevista Hawai  KrakówKraków 30.09.202130.09.2021

07.10.202107.10.2021 14651465   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do GironaGirona dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 10:05 - 12:4510:05 - 12:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  GironaGirona  do do KrakówKraków dnia dnia 07.10.202107.10.2021  godz.  godz. 13:10 - 15:4013:10 - 15:40
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Lloret de MarLloret de Mar
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: double standard room double room (2-3).double standard room double room (2-3). Odległość od plaży: Odległość od plaży: 459 m459 m

3 Hiszpania/Costa Brava 3 Hiszpania/Costa Brava 
WyposażenieWyposażenie: : 
Kompleks zbudowany został w roku 1970. Kompleks oferuje łącznie 246 pokoi. W klimatyzowanym hotelu do dyspozycji gości jest czynna 24 godziny na dobę recepcja oraz 24-godzinny check-out-service.Kompleks zbudowany został w roku 1970. Kompleks oferuje łącznie 246 pokoi. W klimatyzowanym hotelu do dyspozycji gości jest czynna 24 godziny na dobę recepcja oraz 24-godzinny check-out-service.
Budynek dysponuje windą, za pomocą której można dostać się na niemal wszystkie piętra. Na miejscu znajduje się sejf i kantor wymiany walut. Wi-Fi umożliwia dostęp do internetu również wBudynek dysponuje windą, za pomocą której można dostać się na niemal wszystkie piętra. Na miejscu znajduje się sejf i kantor wymiany walut. Wi-Fi umożliwia dostęp do internetu również w
pomieszczeniach ogólnodostępnych. Do dyspozycji gości jest restauracja, kawiarnia, bar i pub. W obrębie obiektu znajduje się malowniczy ogród i plac zabaw. Do Państwa dyspozycji jest również salapomieszczeniach ogólnodostępnych. Do dyspozycji gości jest restauracja, kawiarnia, bar i pub. W obrębie obiektu znajduje się malowniczy ogród i plac zabaw. Do Państwa dyspozycji jest również sala
telewizyjna i pokój zabaw dla dzieci. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu. Goście mogą skorzystać z pralni. telewizyjna i pokój zabaw dla dzieci. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu. Goście mogą skorzystać z pralni. 
PokojePokoje: : 
Pokoje wyposażone są w klimatyzację, centralne ogrzewanie i łazienkę. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Dla naszych małych gości przygotowaliśmy łóżeczka dziecięce. W pokojuPokoje wyposażone są w klimatyzację, centralne ogrzewanie i łazienkę. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Dla naszych małych gości przygotowaliśmy łóżeczka dziecięce. W pokoju
znajduje się sejf. Dopełnieniem wyposażenia jest internet, telefon i telewizor. Łazienki dysponują prysznicem i wanną. W łazienkach znajdują się suszarka do włosów i lusterko kosmetyczne. znajduje się sejf. Dopełnieniem wyposażenia jest internet, telefon i telewizor. Łazienki dysponują prysznicem i wanną. W łazienkach znajdują się suszarka do włosów i lusterko kosmetyczne. 
Oferta sportowo-rozrywkowaOferta sportowo-rozrywkowa : : 
Na terenie kompleksu znajduje się basen otwarty oraz brodzik dla dzieci. Spragnionym relaksu i odprężenia polecamy leżaki i parasole na tarasie do opalania. Na miejscu znajduje się bar z przekąskami. WNa terenie kompleksu znajduje się basen otwarty oraz brodzik dla dzieci. Spragnionym relaksu i odprężenia polecamy leżaki i parasole na tarasie do opalania. Na miejscu znajduje się bar z przekąskami. W
czasie wolnym poza tenisem stołowym i spa zapraszamy również do skorzystania ze studia fitness i bilardu (za dodatkową opłatą). W ramach oferty rozrywkowej proponujemy Państwu dyskotekę i night-czasie wolnym poza tenisem stołowym i spa zapraszamy również do skorzystania ze studia fitness i bilardu (za dodatkową opłatą). W ramach oferty rozrywkowej proponujemy Państwu dyskotekę i night-
club. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413 club. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413 
WyżywienieWyżywienie: : 
Dostępne warianty żywieniowe to wyżywienie częściowe, wyżywienie pełne i opcja all inclusive. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie, obiad i kolacja. Polecamy również przekąski. Serwowane sąDostępne warianty żywieniowe to wyżywienie częściowe, wyżywienie pełne i opcja all inclusive. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie, obiad i kolacja. Polecamy również przekąski. Serwowane są
napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe. napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe. 
Karty kredytoweKarty kredytowe: : 
W kompleksie akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard. W kompleksie akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard. 
ŚwiadczeniaŚwiadczenia : : 
przelot na trasie Polska/Niemcy - Barcelona/Girona - Polska/Niemcy opłaty lotniskowe ubezpieczenie KL, NNW transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko  zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybranąprzelot na trasie Polska/Niemcy - Barcelona/Girona - Polska/Niemcy opłaty lotniskowe ubezpieczenie KL, NNW transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko  zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną
ofertą bagaż podręczny: - na lotach Ryanair (FR) - w cenie 1 mała torebka (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm) - na lotach Wizz Air (W6) - w cenie 1 sztuka bagażu podręcznęgo do 10kg o wymiarach maxofertą bagaż podręczny: - na lotach Ryanair (FR) - w cenie 1 mała torebka (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm) - na lotach Wizz Air (W6) - w cenie 1 sztuka bagażu podręcznęgo do 10kg o wymiarach max
40x30x20 cm              - na lotach LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny 8 kg o wymiarach 55x40x23 cm 40x30x20 cm              - na lotach LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny 8 kg o wymiarach 55x40x23 cm 
Dodatkowo płatneDodatkowo płatne: : 
zakwaterowanie w pokoju pojedynczym miejsca obok siebie w samolocie (o cenę i dostępność zapytaj sprzedawcę) duży bagaż podręczny - ceny w momencie zakładnia rezerwacji bagaż rejestrowany  -zakwaterowanie w pokoju pojedynczym miejsca obok siebie w samolocie (o cenę i dostępność zapytaj sprzedawcę) duży bagaż podręczny - ceny w momencie zakładnia rezerwacji bagaż rejestrowany  -
ceny w momencie zakładnia rezerwacji RYANAIR: drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm - 150 zł/szt./2 strony.                                  bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach 55ceny w momencie zakładnia rezerwacji RYANAIR: drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm - 150 zł/szt./2 strony.                                  bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach 55
cm x 40 cm x 20 cm - 250 zł/szt./2 strony.          bagaż rejestrowany do 20 kg Ryanair: 400 zł/os/2 strony WIZZAIR: drugi bagaż podręczny do 10 kg o wymiarach 50 cm x 40 cm x 23 cm - 190 zł/os/2 strony   cm x 40 cm x 20 cm - 250 zł/szt./2 strony.          bagaż rejestrowany do 20 kg Ryanair: 400 zł/os/2 strony WIZZAIR: drugi bagaż podręczny do 10 kg o wymiarach 50 cm x 40 cm x 23 cm - 190 zł/os/2 strony   
                        bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach - 320 zł/szt./2 strony.   bagaż rejestrowany do 20 kg - 480 zł/os/2 strony LOT: bagaż rejestrowany 23 kg - 170 PLN                         bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach - 320 zł/szt./2 strony.   bagaż rejestrowany do 20 kg - 480 zł/os/2 strony LOT: bagaż rejestrowany 23 kg - 170 PLN 
ObsługaObsługa : : 
Ograniczona opieka w języku polskim zapewniona przez pracownika lokalnego kontrahenta, tel. kontaktowy +34 689-37-32-37 Ograniczona opieka w języku polskim zapewniona przez pracownika lokalnego kontrahenta, tel. kontaktowy +34 689-37-32-37 
WizyWizy : : 
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu iObywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i
pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty. pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty. 

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


