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HISZPANIA - Costa del Sol

COSTA DEL SOL Low Cost

 Cena pakietu obejmuje: •
- transfery z/na lotnisko w Hiszpanii (Malaga)
- zakwaterowanie w wybranym hotelu 4* na Costa del Sol
- wyżywienie FB / z napojami (1/4 wino i 1/4 woda) 
- pakiet ubiezpieczeniowy (KL 10000 Euro, NNW 15 000 zł i bagaż 800 zł)
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- opiekę rezydenta na telefon

Cena nie obejmuje:
- kosztu biletu lotniczego - wg cennika linii lotniczych z dnia zakupu biletu

Przeloty do Malagi  możliwe z następujących miast w Polsce:

    Warszawa Modlin (Ryanair): wtorek, sobota
    Warszawa (Norwegian): poniedziałek, środa, sobota
    Kraków (Ryanair): środa, sobota
    Wrocław (Ryanair): do 24 marca - czwartek, sobota, od kwietnia - poniedziałek, piątek

OFERTA LOW COST

Oferta Costa del Sol Low Cost oparta jest na 
przelotach liniami rejsowymi. 
Bilet lotniczy kupowany jest oddzielnie. Klient 
może sam dokonać zakupu biletu lub biuro 
może pomóc zakupić bilet na wybranej trasie. 
Dzięki temu, iż przeloty odbywają się liniami 
rejsowymi (cena biletu wg aktualnego cennika 
linii lotniczych), macie Państwo ten przywilej, 
że możecie wybrać taki termin, gdzie cena bi-
letu będzie najkorzystniejsza!

HOTEL FUENGIROLA PARK 4* - FUENGIROLA
Położenie: Hotel należący do sieci hotelowej HTop, położony jest w jednym z naj-
bardziej znanych kurortów na Costa Maresme - Calella. Do centrum miejscowości 
z restauracjami, barami i sklepikami ok. 300 m.
Plaża: hotel usytuowany jest 600 m od plaży. 
Pokoje: 339 pokoi, jasne i klimatyzowane pokoje wyposażone są w balkon i tele-
wizję satelitarną, telefon. 
Do dyspozycji gości: kryte i odkryte baseny, jacuzzi oraz słoneczny taras na da-
chu. Restauracja - dania kuchni lokalnej i międzynarodowej w formie bufetu. Wie-
czorem - występy i koncerty. Ponadto: bar, centrum � tness, pokój gier, sauna, plac 
zabaw dla dzieci, bilard, rzutki, wypożyczalnia rowerów.

HOTEL ROYAL AL ANDALUS 4* - TORREMOLINOS
Położenie: Hotel znajduje się 100 m od plaży oraz 400 metrów od centrum 
miejscowości.
Pokoje: Przestronne, klimatyzowane pokoje, łazienka i balkon z widokiem na mo-
rze, ogród lub basen. Każdy z pokojów posiada minibar (za dodatkową opłatą), TV 
Sat, sejf (za dodatkową opłatą).
Do dyspozycji gości: 4 baseny (jeden na dachu hotelu), siłownię, saunę (płatna), 
restauracja, strefa bezpłatnego wi� , pralnia, automaty do gry, tenis stołowy. Ho-
tel realizuje program rozrywkowy dzienny i wieczorny. Możliwość wypożyczenia 
ręczników plażowych po wpłaceniu kaucji. Dla dzieci przygotowano plac zabaw 
i klub.

Terminy wylotu wg rozkładów linii lotniczych 
w okresie 03.04-26.06.18 i 11.09-30.10.18

Cena od 1290 zł
od osoby w pokoju 2-osobowym

Cena od 1290 zł
od osoby w pokoju 2-osobowym

HOTEL FENIX 4* - TORREMOLINOS
Położenie: Położony jest w centrum Torremolinos. Z hotelu można przejść bezpo-
średnio na oddaloną o 50 metrów plażę Bajondillo. Zaledwie 100 metrów dzieli 
hotel Fenix od San Miguel - głównej ulicy handlowej w Torremolinos. 
Hotel: w hotelu odkryty basen, spa, siłownia, taras na dachu z jacuzzi, z którego 
roztacza się wspaniały widok na morze. W sezonie zimowym odkryty basen prze-
kształcany jest w oszklony basen kryty. Do dyspozycji Gości jest także restauracja 
bufetowa z cudownym widokiem na Morze Śródziemne oraz bar przekąskowy.
Pokoje: 2-osobowe, łazienka z suszarką do włosów, telewizor tv sat, minibar, sejf.

Hotel tylko dla gości dorosłych.

Cena od 1390 zł
od osoby w pokoju 2-osobowym


