WCZASY W BUŁGARII
ZŁOTE PIASKI / CHAIKA
12.07 – 22.07.2018
Lipiec w Bułgarii to fantastyczne wakacje, łączące piękną pogodę, relaks,
pyszne wino i doskonałą zabawę! Nie myśl długo - już teraz zaplanuj wczasy
w hotelu w rejonie Złotych Piasków!
Dokąd jedziemy?
CHAIKA to małe, malownicze miasteczko, położone na wybrzeżu Złotych
Piasków. Jest to letnisko z pięknymi plażami i kryształową wodą.
Gdzie śpimy?
HOTEL DETELINA*** znajduje się w odległości 500 metrów od morza
i piaszczystej plaży, około 3 kilometrów od kurortu Złote Piaski. Do dyspozycji
gości hotelowych są: basen, Restauracja, Lobby Bar, Barbeque Bar
w hotelowym ogrodzie, darmowe Wi-Fi w pokojach oraz miejscach
ogólnodostępnych (recepcja, lobby). Pokoje 1-, 2- i 3-osobowe posiadają
pełny węzeł sanitarny (łazienki), klimatyzację, mini bar, TV, telefony, suszarki
do włosów, balkony.
Strona hotelu: https://detelinahotel.com/
Wyżywienie: śniadania i ciepłe obiadokolacje w formie smacznego
i zróżnicowanego bufetu. Napoje do obiadokolacji płatne osobno.
Transport: autokar klasy lux (WC, klimatyzacja, TV, barek).
Wyjazd bezpośrednio z Rybnika i Raciborza!
Cena: 2190 zł/os.
Posiadacze karty Klubu Podróżnika Orinoko: 2090 zł/os.
Emeryci w wieku powyżej 60 lat: 2140 zł/os.
Dziecko w wieku 3-13 lat z jednym rodzicem: 1690 zł/os.
Dziecko w wieku 3-12,99 lat z dwojgiem rodziców (dostawka): 1190 zł/os.
Dorosły na dostawce w pokoju z dwiema osobami dorosłymi: 1990 zł/os.
Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 550 zł/os.
Świadczenia: przejazd autokarem klasy lux (WC, barek, TV), 8 noclegów
w Hotelu Detelina*** z wyżywieniem HB (śniadania i obiadokolacje, napoje do
obiadokolacji płatne osobno), 1 nocleg tranferowy z wyżywieniem HB
w hotelu o standardzie min. **, ubezpieczenie NNW, KL i bagażu, opieka
polskiego pilota-rezydenta przez cały czas pobytu.
Zaliczka: 650 zł/os. płatna przy podpisaniu umowy. Pozostała część zapłaty
w terminie 11 - 15 czerwca 2018.
Podczas wczasów będziemy mieli dla Państwa propozycje wycieczek
fakultatywnych, które pozwolą Państwu lepiej poznać piękne zakątki Bułgarii.
Wycieczki te pojawią się w ofercie najpóźniej w terminie przyjmowania drugiej
wpłaty za wczasy.
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