Agencja Turystyczna ALFA-TOUR
Kleeberga4
56-400 Oleśnica
Tel: 71/399 40 44
Fax: 71/399 40 44
E-mail: alfatour@alfa.olesnica.pl
Oferta 1
Kierunek
Grecja
Korfu

Hotel
Gemini

Wylot
Wrocław

Termin
01.07.2017
08.07.2017

Kategoria

Cena za os.
2133.00 PLN

Suma
4297.96
PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2133.98 PLN (12.06.1987) Dorosły: 2133.98 PLN (12.06.1987)
Podróż tam:
Wylot z: Wrocław do Korfu
dnia: 01.07.2017 godz. 03:15 - 06:25
Powrót:
Wylot z: Korfu do Wrocław
dnia: 08.07.2017 godz. 07:10 - 08:15
Zakwaterowanie: Twin inland view room
Hotel w mieście: Messonghi
Wyżywienie:
Half Board

Hotel
Kategoria hotelu: 4*
Kategoria lokalna hotelu: 3*
Opis hotelu
Data otwarcia: 1982 r. Odnowiony w 2012 r. Na terenie znajdują się 2 restauracje, bar, sejf w recepcji (płatny ok. 1,5€/doba), winda, wypożyczalnia
rowerów, basen odkryty.
Internet: Wi-Fi w lobby bezpłatne, Wi-Fi w pokojach płatne
Plaża: 70 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa, ok. 1 km długości. Parasole, leżaki, ręczniki - płatne. Przejście do plaży przez ulicę.
Pokoje: Wyposażone są w klimatyzację indywidualną (płatna ok. 5€/doba), TV, lodówkę (płatna), łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub wanna), balkon lub
taras. Typy pokoi: w trzypiętrowym budynku głównym i aneksach: pokoje twin inland dla max 3 os. , pokoje rodzinne ECO dla max 3 os. , pokoje typu single
, pokoje promo
Wyżywienie: restauracja główna, restauracja a' la carte, bar przy basenie
śniadanie: Formuła zawiera: śniadanie amerykańskie (07:30-10:00) w formie bufetu w restauracji głównej, wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do
śniadania
śniadanie i obiadokolacja: Formuła zawiera: śniadanie amerykańskie (07:30-10:00), obiadokolacja (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej,
wybrane lokalne napoje bezalkoholowe do śniadania All Inclusive (11:00-23:00) Formuła zawiera: śniadanie amerykańskie (07:30-10:00), obiad
(12:30-15:00), kolacja (19:00-21:30) w formie bufetu w restauracji głównej, przekąski i lody (11:00-18:00) oraz podwieczorek (17:00-18:00) w barze przy
basenie , lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe Formuła nie zawiera: napoi importowanych, wody mineralnej Restauracje a la carte - bezpłatna. W
restauracji serwowany jest lunch.
Z myślą o dzieciach: animacje i mini klub dla dzieci w wieku 4 -14 lat, dzieci w wieku 1-3 lat mogą przebywać na terenie mini klubu tylko pod opieką
rodzica/opiekuna, plac zabaw, brodzik wydzielony przy basenie głównym krzesełka dla dzieci w restauracji głównej, łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zamówienie przed przyjazdem)
Aktywnie i animacyjnie
W cenie: siatkówka, aerobik, animacje, rzutki
Płatne: tenis stołowy, bilard, cymbergaj, mini golf, sporty wodne na plaży i centrum nurkowe (firma zewnętrzna)
Aktualizacja opisu: 28.04.2017 13:17
Usługi dostępne w hotelu: Hotel rodzinny Wi-Fi Mini Klub All Inclusive Serwis plażowy Sporty wodne

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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