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
Bułgaria
Złote Piaski

Hotel
Briz

Wylot
Wrocław

Termin
27.06.2017
05.07.2017

Kategoria

Cena za os.
1509.00 PLN

Suma
3018.00
PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 1509.00 PLN (12.06.1987) Dorosły: 1509.00 PLN (12.06.1987)
Podróż tam:
Wylot z: Wrocław do Warna
dnia: 27.06.2017 godz. 21:20 - 00:20
Powrót:
Wylot z: Warna do Wrocław
dnia: 05.07.2017 godz. 01:20 - 02:20
Zakwaterowanie: Pok. 2 os.
Hotel w mieście: Złote Piaski
Wyżywienie:
All inclusive soft

Opis oferty:: Pięknie położony, bezpośrednio przy Parku Krajobrazowym Złote Piaski, w spokojnej, najbardziej zielonej części kurortu, jest świetnym
miejscem na beztroski wypoczynek. Do dyspozycji Gości jest przyjemny basen, otoczony zielenią i kwiatami, brodzik dla dzieci, siłownia, restauracja
serwująca dania kuchni lokalnej, 2 bary i komfortowe pokoje z pięknym widokiem na park lub basen. Piaszczysta plaża ucieszy miłośników leniuchowania
nad brzegiem morza, a przyjazna obsługa dba o komfort i dobry nastrój Gości.
Położenie:: ok. 1 km od centrum ZŁOTYCH PIASKÓW, w najbardziej zielonej części kurortu, w okolicy liczne sklepy, restauracje, bary, puby, dyskoteki; ok.
30 km od portu lotniczego w Warnie, ok. 130 km od portu lotniczego w Burgas; przystanek autobusowy ok. 20 m od hotelu (3 BGN/Warna).
Plaża:: publiczna, piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, ok. 250 m od hotelu, dojście do plaży schodkami lub ścieżką, leżaki i parasole płatne (ok.
30 BGN/2 leżaki z materacami i parasol).
Hotel:: trzygwiazdkowy, wybudowany w 1960 r., odnowiony w 2015 r., 130 pokoi, budynek główny z dwoma skrzydłami, 3 piętra, lobby, całodobowa
recepcja, restauracja główna - kuchnia europejska i bułgarska, dostępne foteliki dla dzieci, bar w lobby, bar przy basenie; wymiana walut; bezpłatny
internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: sejf przy recepcji (ok. 5 BGN/dzień).
Pokój:
Standardowy:: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 18 m², klimatyzowany, łazienka (prysznic, wc), telewizja, telefon, minibar (płatny wg konsumpcji);
bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka).
Sport i rozrywka:: basen, nieregularny kształt, słodka woda, brodzik zintegrowany z basenem, gł. 0,4 m, przy basenie bezpłatne parasole i leżaki; siłownia,
tenis stołowy, boisko do siatkówki; mały plac zabaw; za opłatą: bilard, zajęcia jogi, masaże, jacuzzi.
Soft all inclusive:: śniadanie (8.00-10.00), obiad (12.30-14.00), kolacja (18.00-20.00) w formie bufetu w restauracji głównej; ciastka, lody, zimne i ciepłe
napoje (15.30-16.30) w restauracji głównej; lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (wino i piwo) w barze w restauracji (11.00-21.00).
Kontakt:: 00359/52355200, www.brizhotel.com
Gratis:: Wi-Fi

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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