Promocyjna oferta pobytu 2018!

Termin: od 10.06.2018 do 21.06.2018
Nazwa obiektu: Villa
Nazwa podobiektu: Apartament (2-3-4 os.)
Miejscowość: Drvenik (Riwiera Makarska)
Cena: 1599,00 PLN/ osobę dorosłą!

Serdecznie zapraszamy do Villi w miasteczku Drvenik!

Galeria zdjęć: tutaj

Villa znajduje się 50 m od plaży. Łącznie w obiekcie znajdują się 22 apartamenty z czego 11 ma
własny aneks kuchenny a 11 apartamentów ma dostęp do mini aneksu kuchennego na
korytarzu. Na jeden aneks przypadają 4 apartamenty, w apartamentach są lodówki, aneks służy
ewentualnie do zaparzenia kawy, herbaty itp. Łóżek podstawowych jest 44 lub 46, a maksymalny ilość
miejsc noclegowych 57.
Wszystkie apartamenty są wyposażone w TV, lodówkę, ręczniki, balkon oraz klimatyzację (dodatkowo
płatna 5,00 €/ doba). Wszystkie łóżka podstawowe są takie same i są to łóżka małżeńskie trzecie
łóżko to tapczan jednoosobowy. Pokoje są codziennie sprzątane i ręczniki codziennie wymieniane.
Na parterze Villi znajduje się pomieszczenie restauracyjne do dyspozycji gości (można spożywać
własne napoje, spędzać czas wolny wg życzeń)

Atuty obiektu:
 Bezpłatny Internet
 Bezpłatne ręczniki
 Restauracje

Warto wiedzieć:
Internet

Odległość do morza

50 m

Klimatyzacja

Odległość do centrum
turystycznego

50 m

Basen

Odległość do sklepu

50 m

Zwierzęta

Odległość do restauracji

50 m

Parking
Grill
Łóżeczko dla dziecka

Odległość do lotniska
Check - In
Check - Out

106 km
14:00
10:00

Apartament 2-3-4 os.
Apartament wyposażony w TV, lodówkę, ręczniki, balkon oraz klimatyzację (dodatkowo płatna 5,00 €/
doba). Wszystkie łóżka podstawowe są takie same i są to łóżka małżeńskie trzecie łóżko to tapczan
jednoosobowy. Pokoje są codziennie sprzątane i ręczniki codziennie wymieniane.

Galeria zdjęć: tutaj
Dodatkowe informacje o apartamencie
Piętro

Piekarnik

Lodówka

Wi - Fi

Mikrofalówka

Zamrażarka

Pralka

Kuchenka
elektryczna

Prysznic

Ręczniki
kąpielowe

Balkon

Czajnik
elektryczny

Wanna

Ręczniki
kuchenne

Taras

Ekspres do
kawy

WC

Sat - TV

-

Suszarka do
włosów
Pościel

Cena zawiera:









9 noclegów w Villi SAX w Drveniku w pokojach zgodnie z zamówieniem
transport komfortowym autokarem ( DVD, klimatyzacja, WC, cafe bar) UWAGA! Wyjazd
z miejscowości Będzin. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na bezpłatnym
parkingu.
wyżywienie HB: śniadania w formie bufetu, obiadokolacja serwowana – wybór z 3 dań z
deserem (posiłki serwowane w restauracji Mol 50 m od villi Sax)
opiekę rezydenta biura
taksę klimatyczną
podatek VAT
opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
ubezpieczenie KL, NNW i BP

Cena nie zawiera:




opłaty za korzystanie z klimatyzacji 5,00 €/ dzień
dopłaty do pokoju jednoosobowego (50% ceny skierowania/os. dorosłą)
wycieczek fakultatywnych (organizowane na miejscu dla osób chętnych, np. Medjugorie i
Mostar, Dubrovnik, fishpicnic)

Całkowity koszt świadczeń wynosi:





Dla 1 osoby dorosłej: 1599,00 PLN!
Dla dziecka do lat 6: 499,00 PLN*
Dziecko 7-11 lat: 999,00 PLN*
Dla dziecka 12-18 lat: 1299,00 PLN*

*zniżki dla dzieci obowiązują tylko przy opiece 2 os. dorosłych (dzieci do 2 lat – GRATIS!)

Jeżeli nasza propozycja spełnia Państwa oczekiwania, w celu dokonania formalności
związanych z rezerwacją, prosimy o kontakt. W przypadku akceptacji tej oferty zaliczka wynosi
30% powyższej kwoty.

Serdecznie zapraszamy do Chorwacji!

