HISZPANIA - Costa Brava

COSTA BRAVA Low Cost
HOTEL ROYAL SUN 4* - SANTA SUSANNA

Cena od 1290 zł

od osoby w pokoju 2-osobowym

Położenie: Obiekt należący do sieci hotelowej Top. Położony przy samej plaży, ok. 100
m. od promenady nadmorskiej z licznymi sklepikami, kafejkami i restauracjami. Do centrum Santa Susanna ok. 500 m. Do lotniska w Geronie ok. 35 km.
Pokoje: pokoje z łazienkami (suszarka do włosów na wyposażeniu), telefonem, radiem,
mini barem (dodatkowo płatny-2 Euro/tydz.), TV-sat, mini sejfem (ok. 25 Euro/tydzień
+ ok. 10 Euro depozyt). Pokoje z klimatyzacją (sterowana centralnie) oraz balkonami.
W pokojach możliwe dostawki (na zapytanie). Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bezpłatnie.
Do dyspozycji gości: pokój telewizyjny, pokój gier, mini klub dla dzieci. Ponadto codzienny program animacyjno - rozrywkowy (pokazy flamenco, muzyka grana na
żywo).

HOTEL OASIS PARK & SPA 4* - LLORET DE MAR

Cena od 1310 zł

od osoby w pokoju 2-osobowym

Położenie: Hotel położony w części wypoczynkowej miasteczka (Fentals), 350 m od
plaży. Do centrum Lloret de Mar ok. 800 m. W pobliżu hotelu kilka barów, restauracji i
market. W centrum kurortu szeroki wybór barów, dyskotek i sklepów.
Pokoje: Hotel dysponuje 428 pokojami położonymi na 6 piętrach obiektu. Pokoje klimatyzowane, z łazienką (suszarka do włosów), telefonem, TVsat, sejfem (płatny), lodówką (płatna) oraz balkonem (meble balkonowe). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat gratis.
Do dyspozycji gości: lobby, kafeteria, restauracja, windy, pokój telewizyjny, ogród z 2
basenami i brodzikiem (w basenach słodka woda, jeden z basenów ze rozkładanym zadaszeniem), tarasy słoneczne z leżakami i parasolami, niewielki plac zabaw, mini klub.
Wifi w miejscach ogólnie dostępnych gratis, w pokojach za opłatą.

HOTEL PINEDA PALACE 4* - PINEDA DE MAR

Cena od 1290 zł

od osoby w pokoju 2-osobowym

Położenie: Hotel należy do sieci hotelowej TOP. Położony z dala od turystycznego zgiełku charakterystycznego dla nadmorskich kurortów. Właśnie dlatego Pineda del Mar polecana jest głównie rodzinom z dziećmi lub osobom ceniącym spokój.
Plaża: do szerokiej i piaszczysto-żwirowej plaży ok. 50 m.
Pokoje: 194 nowocześnie i komfortowo urządzone pokoje z łazienką, klimatyzacją, telefonem, TV-sat oraz z balkonem.
Do dyspozycji gości: Recepcja, lobby z barem, restauracja, sala telewizyjna, przechowalnia bagażu, taras słoneczny na dachu z niewielkim basenem i brodzikiem dla dzieci,
leżaki i parasole przy basenie bezpłatne, mini klub, stanowiska internetowe za opłatą.
Hotel zapewnia ręczniki przy basenie za kaucją ok. 5 eur. Na plaży dostępne leżaki i parasole za opłatą.

HOTEL MONTEMAR MARITIM 4* - SANTA SUSANNA

Cena od 1370 zł

od osoby w pokoju 2-osobowym
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Położenie: Hotel o wysokim standardzie i doskonałym położeniu, w niewielkiej odległości od pięknej, piaszczystej plaży, z dala od ścisłego centrum. Położony przy głównej
promenadzie, w pobliżu restauracji, barów, sklepów i dyskotek.
Plaża: publiczna, długa, szeroka i piaszczysta, ok. 100 m od hotelu, przejście przez tunel
pod ulicą i deptakiem; leżaki i parasole płatne – (ok. 12 Euro za dzień ).
Do dyspozycji gości: 2 windy, restauracja, snack-bar przy basenie, mini-klub dla dzieci;
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; płatne - basen kryty, sauna, jacuzzi, solarium, automaty do gry, bilard. Codzienne animacje przy basenie dla dzieci i dorosłych,
wieczorami muzyka na żywo.
Pokoje: przestronne, nowocześnie urządzone, klimatyzacja, łazienka (prysznic lub wanna,
wc; suszarka), telefon, telewizja satelitarna, lodówka, balkon lub taras (stolik i krzesełka).
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HISZPANIA - Costa Brava

COSTA BRAVA Low Cost
HOTEL CALELLA PALACE 4* - CALELLA

Położenie: Hotel należący do sieci hotelowej HTop, położony jest w jednym z najbardziej 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 telewizję satelitarną, telefon.
Do dyspozycji gości: kryte i odkryte baseny, jacuzzi oraz słoneczny taras na dachu.
Restauracja - dania kuchni lokalnej i międzynarodowej w formie bufetu. Wieczorem
- występy i koncerty. Ponadto: bar, centrum fitness, pokój gier, sauna, plac zabaw dla
dzieci, bilard, rzutki, wypożyczalnia rowerów.

Cena od 1290 zł

od osoby w pokoju 2-osobowym

HOTEL TROPIC PARK 4* - MALGRAT DE MAR

Położenie: Hotel znajduje się 100 m od plaży oraz 400 metrów od centrum
miejscowości.
Pokoje: Przestronne, klimatyzowane pokoje, łazienka i balkon z widokiem na morze, 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 wifi, pralnia, automaty do gry, tenis stołowy. Hotel
realizuje program rozrywkowy dzienny i wieczorny. Możliwość wypożyczenia ręczników plażowych po wpłaceniu kaucji. Dla dzieci przygotowano plac zabaw i klub.

Cena od 1250zł

od osoby w pokoju 2-osobowym

Terminy wylotu

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

Przeloty do Barcelony możliwe z następujących miast w Polsce:
Warszawa (Norwegian): poniedziałek, piątek
Warszawa (Wizzair): wtorek, czwartek, sobota
Warszawa Modlin (Ryaniar): poniedziałek, wtorek, czwartek, sobota, niedziela
Katowice (Wizzair): poniedziałek, środa, piątek, niedziela
Gdańsk (Wizzair): środa, niedziela
Poznań (Wizziar): środa, niedziela
Poznań: (Ryaniar): czwartek, niedziela
Kraków (Ryanair): poniedziałek, piątek
Wrocław (Ryanair): środa, niedziela

OFERTA LOW COST
Oferta Costa Brava 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 biletu będzie najkorzystniejsza!

Cena pakietu obejmuje: •
- transfery z/na lotnisko w Hiszpanii (Barcelona lub Girona)
- zakwaterowanie w wybranym hotelu 4* na Costa Brava/Maresme
- wyżywienie FB / z napojami (1/4 wino i 1/4 woda)
- panoramiczna wycieczka do Barcelony (całodniowa)
- pakiet ubiezpieczeniowy (KL 10000 Euro, NNW 15 000 zł i bagaż 800 zł)
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- opiekę rezydenta
Cena nie obejmuje:
- kosztu biletu lotniczego - wg cennika linii lotniczych z dnia zakupu biletu
- opłaty klimatycznej Costa Brava: 1 Euro/os/doba - opłata płatna na miejscu w recepcji hotelowej.
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