BUŁGARIA AUTOKAREM - KURORT ALBENA
Jeden z najpiękniejszych kurortów bułgarskich, będący częścią Parku krajobrazowego Baltata. Doskonały
klimat i walory balneologiczne sprawiają, że wypoczynek w tym miejscu zawsze należy do udanych. Polecany
głównie dla rodzin z dziećmi oraz osób chcących wypocząć w spokojnej atmosferze, z dala od zgiełku i hałasu.
Na gości czekają liczne kawiarnie, restauracje i bary, salony SPA, oferujące różnorodne zabiegi balneologiczne,
rozrywki wodne (motorówka, banan, spadochron, skuter, narty wodne), tereny sportowe (tenis ziemny, piłka
nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, jazda konna, pływanie – basen olimpijski) oraz nowoczesny Park
Wodny AQUAMANIA z licznymi atrakcjami dla dzieci i dla dorosłych.
DINE AROUND W celu uatrakcyjnienia pobytu, dla turnusów min. 7 noclegowych, do 30.06.18 i po 01.09.18,
po uprzedniej rezerwacji - możliwość skorzystania z 1 obiadu i 1 kolacji w restauracjach tematycznych
(włoska, grecka, francuska, meksykańska, bułgarska, europejska) znajdujących się na terenie kurortu.
PLAŻA Jedna z najpiękniejszych na wybrzeżu Morza Czarnego. Pokryta drobnoziarnistym piaskiem, strzeżona,
z łagodnym zejściem do morza. W CENIE: 1 parasol + 2 leżaki na pokój, bar RAJ przy plaży. Odległość od hotelu ok.
900m. Bezpłatny hotelowy autobus na plażę w godzinach: od 09:00 do 17:00.

HOTEL VITA PARK 3* | ALL INCLUSIVE PLUS

HOTEL - znajduje się w spokojnej i cichej części kurortu. Odległość od centrum ze sklepami i miejscami rozrywek – kilka
minut spacerem. Składa się z budynku głównego i dwupiętrowych bungalowów. Do dyspozycji gości: recepcja, lobby, 2
windy, basen, sklepik, klub dziecięcy, plac zabaw, parking. Bary i restauracje: restauracja główna, lobby bar, snack bar,
bar przy basenie, bar przy plaży. Możliwość bezpłatnego wypożyczenia żelazka, suszarki, łóżeczka dla dziecka od 0-2 lat.
Usługi odpłatne: pralnia, sejf, lodówka, kantor.
ZAKWATEROWANIE Pokoje 3-osobowe, STUDIA – 4 lub 5 os. Wyposażenie: łazienka (WC, prysznic, umywalka),
klimatyzacja, TV, telefon, balkon.
BASEN Dwupoziomowy, odkryty, 2 mini zjeżdżalnie (rynny). Bezpłatne leżaki i parasole.
AQUAPARK - okresie 01.06-15.09.2018 goście hotelu mogą bezpłatnie korzystać z wszystkich atrakcji Aquaparku,
a także z leżaków i parasoli.
ALL INCLUSIVE PLUS - Kuchnia bułgarska i międzynarodowa: śniadanie (07:30-10:00), późne śniadanie ( 10:00-10:30),
obiad (12:30-14:30), kolacja (18:00-21:00). Snack bar: napoje (11:00-23:00), ciepłe i zimne przekąski, pizza, owoce,
ciastka (15:00-17:00), lody (11:00-17:00). Bar Raj przy plaży: lunch (12.30-14.30), przekąski (14:30-16:00), napoje
bezalkoholowe i piwo (11:00-16:00). Lobby bar (10.00-23.00), bar przy basenie (10.00-18.00)– lokalne napoje
alkoholowe (WYŁĄCZNIE DLA OSÓB DOROSŁYCH) i bezalkoholowe.

TERMIN : 31.05-09.06.2018 – 7 noclegów w Albenie (01-08.06.2018)
CENY w PLN/os ; pokoje 3-,4-,5-osobowe : 1395,00 zł
Dopłata do pokoju 2-os : 55,00 zł/os/turnus
PROMOCJA do 31.12.2017
CENY ZAWIERAJĄ - zakwaterowanie, taksę klimatyczną, wyżywienie all inclusive plus, wycieczkę (do ustalenia na
miejscu, do 100 km od Albeny), opiekę pilota i rezydenta, ubezpieczenie (NNW, KL, bagaż), przejazd autokarem
wyposażonym w klimatyzację, WC, DVD, regulowane fotele, mini bar (płatny indywidualnie) na trasie Bielawa-AlbenaBielawa, podatek VAT, opłatę na TFG.
DODATKOWO PŁATNE: Wycieczki fakultatywne, ubezpieczenie od rezygnacji, ubezpieczenie od chorób przewlekłych.
UWAGA: Istnieje możliwość ograniczenia zakresu animacji, niektórych świadczeń (bądź ich brak), dostępu do
infrastruktury hotelowej, np. w przypadku złych warunków pogodowych lub małej liczby gości hotelowych.

