BUŁGARIA SAMOLOTEM - KURORT ZŁOTE PIASKI
OFERTA 55+ : poniższa oferta adresowana jest do osób w wieku 55+, co oznacza, że w pokoju musi być
zakwaterowana minimum jedna osoba, która ukończyła 55 lat. Druga osoba w pokoju - bez względu na wiek
- korzysta z pakietu senior bez dopłat.
PLAŻA pokryta drobnym, złocistym piaskiem, długa na około 3,5 km, szeroka miejscami do 100 m. Odległość od hotelu
ok. 300 m. Leżaki i parasole odpłatnie.

HOTEL PLISKA 3* | ALL INCLUSIVE

HOTEL – znajduje się w centralnej części Złotych Piasków. Budynek 4-piętrowy, dysponuje 113 pokojami. Do dyspozycji
gości - recepcja, lobby, 2 baseny, klub nocny (otwierany tylko na grupowe zamówienie), sala konferencyjna. Bary
i restauracje - restauracja główna, lobby bar, bar przy basenie. Usługi odpłatne - sejf, kantor.
ZAKWATEROWANIE Pokoje 2-os. z możliwością dostawki (rozkładany fotel). Wyposażenie - łazienka (prysznic, WC,
umywalka), klimatyzacja, telefon, mini-lodówka, telewizja kablowa, balkon.
BASENY - kryty ( z wodą o temp. 32°C) i odkryty, bezpłatne leżaki i parasole.
SPORT I ROZRYWKA: jacuzzi, sauna, łaźnia parowa (bezpłatnie w maju i wrześniu, w określonych przez hotel
godzinach), fitness, tenis stołowy, bilard, piłkarzyki – odpłatnie.
ALL INCLUSIVE - Kuchnia bułgarska i międzynarodowa - śniadanie (07:30-10:00), obiad (12:00-14:00), kolacja (18:30
-21:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe - lobby bar (10:00-22:00), bar przy basenie (09:00-20:00).

UWAGA: Istnieje możliwość ograniczenia zakresu niektórych świadczeń (bądź ich brak), dostępu do infrastruktury
hotelowej, np. w przypadku złych warunków pogodowych lub małej liczby gości hotelowych.
CENY ZAWIERAJĄ - zakwaterowanie, taksę klimatyczną, wyżywienie all inclusive, opiekę rezydenta, ubezpieczenie NNW,
KL, bagaż, przelot samolotem charterowym KTW – VARNA – KTW, opłaty lotniskowe, transfer lotnisko-hotel-lotnisko,
opłatę administracyjną na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podatek VAT.
DODATKOWO PŁATNE: Wycieczki fakultatywne, ubezpieczenie od rezygnacji, ubezpieczenie od chorób przewlekłych.

PLISKA - TERMINY I CENY [ZŁ]
Samolot z Katowic

PROMOCJA

Cena
katalogowa

Ilość nocy

Do 28.02

05.05-14.05

9

1830

1970

05.05-24.05

19

2530

2990

14.05-24.05

10

1920

2070

24.05-04.06

11

1950

2160

04.06-14.06

10

1950

2160

14.06-25.06

11

2360

2720

03.09-13.09

10

2360

2720

13.09-24.09

11

2120

2380

Terminy
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