ALERIA_194APARTAMENTY DANA i APARTAMENTY MARIA to obiekty warte polecenia ze względu
na swoje położenie : 80 m od plaży, blisko centrum a jednocześnie w kameralnej części miejscowości.
Dodatkowym atutem obiektów jest niewielki basen z tarasem. Apartamenty posiadają klimatyzację ,
TVsat oraz internet. W każdym apartamencie znajduje sie wyposażony aneks kuchenny oraz łazienka. Do
dyspozycji gości jest również bezpłatny parking oraz grill .

Apartament A2 - sypialnia z aneksem kuchennym, łazienka (z suszarką do włosów), balkon.
Apartament A2+2 - 2-osobowa sypialnia , pokój dzienny z miejscem do spania dla 2 osób, ankes
kuchenny, łazienka (z suszarką do włosów), balkon lub taras.

do 01.07.2022
i od 02.09.2022 01.07-15.07.2022

TERMIN

29.07-19.08.2022
15.07- 29.07.2022 i
19.08 - 02.09.2022

CENA ZA CAŁY APARTAMENT/ DOBĘ
APARTAMENT A2

230 zł

APARTAMENT A2+2 370 zł

CENA ZAWIERA:

280 zł

370 zł

410 zł

490 zł

600 zł

680 zł

• zakwaterowanie w apartamencie
• obowiązkową taksę klimatyczną
• opiekę rezydenta
• ubezpieczenie NNW+KL

WYŻYWIENIE:

Istnieje możliwość wykupienia wyżywienia w restauracji "RIVA" (w odległości 250 m od miejsca
zakwaterowania i 50m od plaży).
CENY WYŻYWIENIA:

• FB ( śniadanie, obiad, kolacja): 22 E - osoba dorosła, 12 E-dziecko do lat 12;
• HB (śniadanie i obiadokolacja): 15,50 E- osoba dorosła, 8 E- dziecko do lat 12; • tylko śniadanie: 8,50
E- osoba dorosła, 5 E - dziecko do lat 12;
• tylko obiad lub kolacja: 10,50 E- osoba dorosła, 6 E- dziecko do lat 12.
W przypadku 2 osób dorosłych korzystających z wyżywienia- jedno dziecko do lat 12 - GRATIS.
Uwaga: opłatę za wyżywienie należy uregulować na miejscu (u rezydenta lub u właściciela
restauracji).
DOPŁATY:
• obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/osoba
• składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy (Dz.U.2020 poz. 2379) - 10 zł/osoba

DOJAZD: Istnieje możliwość dojazdu autokarem, w terminach zgodnych z naszymi turnusami do IGRANE
i MAKARSKIEJ. Opłata za przejazd w obie strony: 380 zł/osoba. Wyjazdy z: Sosnowca, Katowic, Tychów,
Pszczyny, Czechowice-Dziedzice, Bielska-Białej, Cieszyna.

tel./fax 33 8100 106

33 817 99 99

