BUŁGARIA SAMOLOTEM - KURORT ALBENA
OFERTA 55+: 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.
DINE AROUND W celu uatrakcyjnienia pobytu, dla turnusów min. 7 noclegowych, do
30.06.17 i po 01.09.17, po uprzedniej rezerwacji - możliwość skorzystania z dwóch posiłków
(1 obiad i 1 kolacja) 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 HOTELU : 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 RALITSA AQUACLUB 4* | ALL INCLUSIVE PLUS

HOTEL - położony tuż obok Aquaparku. Odległość od centrum ze sklepami i miejscami rozrywek kilka minut spacerem.
Do dyspozycji gości: recepcja, lobby, winda, baseny, plac zabaw, parking, animacje. Bary i restauracje: restauracja
główna, lobby bar, snack bar, bar przy basenie, lounge bar, bar przy plaży. Możliwość bezpłatnego wypożyczenia żelazka,
łóżeczka dla dziecka od 0-2 lat. Odpłatnie: pralnia, sejf, lodówka, kantor.
ZAKWATEROWANIE Pokoje 2-os. z możliwością 1 dostawki (z fotelem rozkładanym). Wyposażenie: łazienka (WC,
prysznic, umywalka), klimatyzacja, TV, telefon oraz balkon.
SPORT I ROZRYWKA Animacje 6 dni w tygodniu. Gry sportowe i zabawy: tenis stołowy, siatkówka, koszykówka, piłka
nożna, nordic walking, step-aerobik, zumba, streching, aqua-aerobik, rzutki, szachy, tryktrak, boccia. Wieczorne
programy show w specjalnej sali animacyjnej. Dodatkowo (odpłatnie): tenis, rozrywki wodne: banan, motorówka.
BASENY 1 kryty, 3 odkryte. Bezpłatne leżaki i parasole.
AQUAPARK - okresie 01.06-15.09.2017 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), obiad (12:3014:30), kolacja (18:00-21:00). Snack bar: napoje (10:0023:00), ciepłe i zimne przekąski, pizza, owoce, ciastka (11:0016:00), lody (11:00-21:00). Bar Raj przy plaży: lunch (12.3014.30), lody, pizza, kawa, napoje bezalkoholowe i piwo
(11:00-16:00). Lobby bar ((10.00-23.00), bar przy basenie
(10.00-18.00), lounge bar (10.00-23.00) – lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe, wino, rakija, piwo, soki, kawa.

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.

Terminy

Ilość
noclegów

29.04-06.05
06.05-13.05
06.05-29.05
29.05-08.06
08.06-19.06
31.08-11.09
11.09-21.09
21.09-02.10

7
7
23
10
11
11
10
11

Cena
katalogo
wa

PROMOCJA
do
30.04.2017

1 960
1 960
3 800
2 470
2 930
3 030
2 620
580
2 460
1 930

1 780
1 780
3 520
2 290
2 690
2 780
2 420
580
2 280
1 930

CENY ZAWIERAJĄ - zakwaterowanie, taksę klimatyczną, wyżywienie ALL INCLUSIVE plus, opiekę rezydenta,
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż, przelot samolotem charterowym KTW – VARNA – KTW, opłaty lotniskowe, transfer
lotnisko-hotel-lotnisko.
DODATKOWO PŁATNE: Wycieczki fakultatywne, ubezpieczenie od rezygnacji, ubezpieczenie od chorób przewlekłych.
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