Albania - Durres
Przelot na trasie: Katowice– Tirana – Katowice, Termin: 22– 29.08.17

FLOWER & SPA ***** / AI

2 990zł

Hotel
Ceny zawierają:
- przelot samolotem Katowice - Tirana – Katowice,
- obowiązkową opłaty lotniskowe,
- obowiązkową dopłatę transportową,
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarem na wyłączność grupy,
- zakwaterowanie: 7 w wybranym hotelu, pokoje dwuosobowe standardowe,
- wyżywienie: all inclusive (AI), wg opisów hoteli w katalogu LATO 2017,
- opieka polskiego rezydenta,

POŁOŻENIE: ok. 2 km od centrum wioski GOLEM, najbliższe sklepy ok. 150 m od hotelu;
ok. 40 km od portu lotniczego w Tiranie; przystanek autobusowy ok. 100 m od hotelu.
PLAŻA: publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 200 m od hotelu, dojście
chodnikiem, wydzielona część dla gości hotelowych z bezpłatnymi parasolami i leżakami.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, zbudowany na przełomie 2015/2016 r., otwarty w maju 2016 r.,
73 pokoje, 1 budynek, 5 pięter, winda, lobby, całodobowa recepcja, restauracja Flower –
dania w formie bufetu, kuchnia albańska i międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci,
dania wegetariańskie, bar przy basenie; kantor; centrum konferencyjne dla 80 osób, ogród,
bezpłatny internet bezprzewodowy; za opłatą: pralnia; akceptowane karty kredytowe: Visa,
MasterCard, American Express.
POKÓJ: standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla dziecka - sofa), ok. 23 m²,
klimatyzowany, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy,
telewizor, telefon, lodówka, sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie
przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka), widok na ogród lub basen; rodzinny: dla
maks. 4 os., ok. 35 m², 2 oddzielne pomieszczenia, wyposażenie jak w pokoju
standardowym; pokój rodzinny za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: basen, słodka woda, nieregularny kształt, ok. 170 m², gł. 1,4 m,
brodzik dla dzieci, słodka woda, ok. 6 m², przy basenie bezpłatne parasole i leżaki; plac
zabaw dla dzieci, muzyka na żywo; za opłatą: centrum wellness: jacuzzi, masaże, salon
urody, zabiegi pielęgnacyjne.
ALL INCLUSIVE: śniadanie (7.00-9.00), obiad (12.00-14.00), kolacja (19.00-21.00) w
restauracji; napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze (10.00-21.00);
wymagane noszenie opasek all inclusive.

