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Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Turcja
Side Helios  Katowice 29.09.2021

06.10.2021 1916 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 29.09.2021 godz. 10:45 - 14:30
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 06.10.2021 godz. 08:00 - 09:50
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Side
Zakwaterowanie: double standard room double standard room Odległość od plaży: 652 m

3 Turcja/Side 
Wyposażenie: 
Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. Poszczególne piętra hotelu osiągalne są za pomocą windy. Do dyspozycji gości jest sejf. Wi-Fi umożliwia dostęp do internetu również w pomieszczeniach
ogólnodostępnych. Do dyspozycji gości jest restauracja i bar. W artykuły codziennego użytku możecie Państwo zaopatrzyć się w supermarkecie. W obrębie obiektu znajduje się ogród. Do Państwa dyspozycji
jest również kiosk z prasą i sala telewizyjna. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu. Do pozostałych świadczonych usług należą opieka medyczna, serwis pokojowy, pobudka na
życzenie, pralnia i usługi fryzjerskie. Istnieje możliwość skorzystania z transportu wahadłowego. 
Pokoje: 
Pokoje wyposażone są w klimatyzację i łazienkę. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Pomieszczenia mieszkalne i sypialne wyposażone są w łóżko podwójne bądź sofę. Na życzenie
dostępne są dostawki oraz łóżeczka dziecięce. Sejf oraz (odpłatnie) minibarek są również do dyspozycji gości. W w każdym pokoju znajduje się aneks kuchenny. Elementami podwyższającymi komfort
pobytu są internet, telefon i telewizor. Łazienki wyposażone są w prysznic i wannę. W łazienkach znajduje się ponadto suszarka do włosów. Rodziny z dziećmi zamieszkać mogą w przygotowanych
specjalnie z myślą o nich pokojach rodzinnych. 
Oferta sportowo-rozrywkowa: 
Na terenie obiektu znajduje się basen otwarty oraz brodzik dla dzieci. Do dyspozycji gości jest taras do opalania, leżaki i parasole przeciwsłoneczne. Na miejscu dostępny jest ponadto bar z przekąskami.
Doskonałym sposobem na odstresowanie się będzie siatkówka plażowa (bezpłatnie). Windsurfing, jet ski, rower wodny, przejażdżki na bananie wodnym, kanadyjki, żeglowanie i nurkowanie zapewnią
mnóstwo dobrej zabawy amatorom sportów wodnych. Studio fitness, tenis stołowy i dart stanowią część oferty sportowo-rekreacyjnej obiektu. W hotelu znajdziecie Państwo Strefę Wellness ze spa, łaźnią
turecką i zabiegami masażu. Wieczorne chwile mile upłyną przy akompaniamencie muzyki na żywo. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413 
Wyżywienie: 
Dostępne warianty żywieniowe to wyżywienie częściowe i opcja all inclusive. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie, obiad i kolacja. Polecamy również przekąski. Dostępne są napoje bezalkoholowe i
napoje alkoholowe. 
Karty kredytowe: 
W obiekcie akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard. 
Świadczenia: 
przelot na trasie Polska/Niemcy - Antalya - Polska/Niemcy opłaty lotniskowe i paliwowe ubezpieczenie KL, NNW transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko  zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną
ofertą bagaż podręczny: - na lotach Corendon - w cenie bagaż podręczny 8kg o wymiarach 55x40x25 cm 
Dodatkowo płatne: 
zakwaterowanie w pokoju pojedynczym bagaż rejestrowany          LINIE Corendon            - bagaż 20 kg - cena 520 zł/szt./2 strony  - cena w momencie zakładania rezerwacji, po potwierdzeniu rezerwacji     
            cena może się różnić 
Obsługa: 
Brak obsługi 
Wizy: 
Obywatele Polski mogą przebywać na terenie Turcji łącznie przez 90 dni. Paszport musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu. Obcokrajowcy zobowiązani są do zasięgnięcia informacji na
temat obowiązku wizowego oraz uzyskania wizy w swojej ambasadzie lub konsulacie.

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


