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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Bułgaria
Słoneczny Brzeg Ivana Palace  Kraków 26.09.2021

03.10.2021 1052 PLN

Podróż tam: Wylot z Kraków do Burgas dnia 26.09.2021 godz. 06:25 - 09:20
Powrót: Wylot z Burgas do Kraków dnia 03.10.2021 godz. 09:45 - 10:30
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Słoneczny Brzeg
Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy ECO Odległość od plaży: 726 m

Opis: 
 
Położenie: 
spokojne, z dala od turystycznego zgiełku, w zachodniej części Słonecznego Brzegu, ok. 1 km. od centrum miasta. Przystanek autobusowy i postój taksówek przy hotelu. W pobliżu hotelu (ok. 300 m)
znajdują się sklepy, popularne restauracje i lokale rozrywkowe oraz bary. Lotnisko w Burgas oddalone o ok. 25 km.  
Plaża: 
 publiczna, piaszczysta, łagodnie opadająca do morza plaża oddalona o ok. 450 m od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne na plaży za opłatą.  
Wyposażenie: 
 popularny hotel - polecany dla rodzin z dziećmi i aktywnych turystów - oferuje 224 pokoje. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją i miejscami do wypoczynku oraz TV, sejfy na recepcji (za opłatą),
windy, klimatyzowana restauracja główna z tarasem, lobby bar, minimarket, sklepy z pamiątkami, kantor, fryzjer. Na zewnątrz hotelu znajduje się zadbany ogród oraz duży basen ze słodką wodą o
nieregularnym kształcie, bar z napojami i przekąskami oraz tarasy słoneczne z bezpłatnymi leżakami i parasolami. 
Dostęp do internetu: 
 Wi-Fi na terenie całego hotelu i w pokojach gra�s.  
Zakwaterowanie: 
funkcjonalnie, gustownie urządzone pokoje dwuosobowe Standard (DBL): ok. 20 m2;  klimatyzacja (sterowana centralnie), TV-Sat (ekran LCD), telefon, rozkładana sofa, mała lodówka, balkon, wanna lub
prysznic, WC, suszarka do włosów. Pokoje dwuosobowe Superior Twin (SUPERIOR) ok. ok. 32 m2 poza tym wyposażone jak pokoje standardowe. Pokoje jednoosobowe (SINGLE): ok. 15 m2. Pokoje
dwuosobowe promocyjne (ECO): bez balkonu, poza tym wyposażone jak pokoje standardowe. O położeniu pokoju decyduje recepcja.  Suita Rodzinna ok. 42 m2 z jedną sypialnią i pokojem dziennym, poza
tym wyposażone jak pokoje Superior. 
Sport: 
 siłownia.  
Wellness: 
 za opłatą: sauna, jacuzzi, masaże, salon kosmetyczny. 
Dzieci: 
 oddzielny brodzik, plac zabaw, pokój zabaw. 
Wyżywienie: 
 ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami. Śniadanie i kolacja w formie bufetu. Kuchnia międzynarodowa.  
Parkowanie: 
miejsca parkingowe przy hotelu w cenie. 
Zwierzę domowe: 
 na zapytanie, za opłatą.  
Kategoria Nekera: 
 4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki. 
Cena 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,
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 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 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 
Mocne strony: 
- Położony na uboczu rodzinny hotel - Duży basen o nieregularnym kształcie - Miła i pomocna obsługa - Do plaży kilka minut spacerem

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


