
Agencja Turystyczna ALFA-TOUR
Kleeberga4
56-400 Oleśnica
Tel: 71/399 40 44
Fax: 71/399 40 44
E-mail: alfatour@alfa.olesnica.pl

Oferta 1
Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma
Hiszpania
Lanzarote

Thb Flora Wrocław 28.06.2017
05.07.2017

 2999.00 PLN 5998.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2999.00 PLN (12.06.1987) Dorosły: 2999.00 PLN (12.06.1987)
Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Lanzarote dnia: 28.06.2017 godz. 14:50 - 20:45
Powrót: Wylot z: Lanzarote do Wrocław dnia: 05.07.2017 godz. 08:20 - 14:10
Zakwaterowanie: Apartament 2 os. Hotel w mieście: Puerto Del Carmen
Wyżywienie: All inclusive

Opis oferty:: Rewelacyjne położenie, piękny widok na morze, świetny serwis i moc atrakcji dla dzieci to gwarancja udanych, rodzinnych wakacji. Do
dyspozycji Gości są zadbane baseny, restauracja oraz dwa bary. Dla najmłodszych przygotowano zajęcia w miniklubie, profesjonalne animacje oraz wodny
plac zabaw. Goście kwaterowani są w przestronnych apartamentach z aneksami kuchennymi. Warto wybrać się na plażę z ciemnym wulkanicznym
piaskiem oraz do centrum Puerto del Carmen ze sklepami i restauracjami.
Położenie:: na niewielkim wzniesieniu, ok. 1 km od centrum tętniącego życiem PUERTO DEL CARMEN ze sklepami i restauracjami, ok. 25 km od Parku
Narodowego Timanfaya; ok. 10 km od portu lotniczego w Arrecife; przystanek autobusowy ok. 50 m od hotelu (ok. 2 EUR/Arrecife).
Plaża:: Grande, publiczna, piaszczysto-żwirkowa, ciemny piasek, łagodne zejście do morza, ok. 800 m od hotelu, parasole i leżaki płatne (ok. 12
EUR/komplet).
Hotel:: lokalna kategoria: 3 klucze, zadbany, systematycznie odnawiany (restauracja i pokoje superior w 2015 r.), łącznie 205 apartamentów i pokoi typu
studio, 2 części przedzielone drogą, szeregowa zabudowa w stylu tradycyjnych białych domków, 2 piętra, hol, całodobowa recepcja, restauracja - dania w
formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, lounge-bar, snack-bar przy basenie; minimarket, sklep z
pamiątkami, wymiana walut w recepcji; za opłatą: fryzjer, pralnia, wypożyczalnia samochodów i rowerów; bezpłatny internet bezprzewodowy; ogród;
występują różnice poziomów - niepolecany osobom z ograniczeniami ruchowymi; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Apartament:
Standardowy:: dla maks. 4 os. (dostawka - narożna sofa, 2 miejsca do spania), łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), pokój dzienny z aneksem
kuchennym i sypialnia oddzielona drzwiami, telefon, lodówka; za opłatą: telewizja satelitarna (ok. 3 EUR/dzień), sejf (12 EUR/tydz.); bezpłatne łóżeczko dla
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka); apartament z 2 sypialniami za dopłatą.;
Superior:: dla maks. 4 os. (dostawka - 2-os. sofa w pokoju dziennym), odnowiony w 2015 r., indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub
prysznic, wc; suszarka), pokój dzienny z wyposażonym aneksem kuchennym, sypialnia; wyposażenie jak w apartamencie standardowym; apartament
superior za dopłatą.
Sport i rozrywka:: 2 baseny, słodka woda, wydzielona część dla dzieci, wodny plac zabaw dla dzieci, przy basenach bezpłatne parasole i leżaki; pokój gier;
minidisco, miniklub (4-12 lat), animacje dla dorosłych i dla dzieci 6 dni w tygodniu, profesjonalne show 2 razy w tygodniu, zajęcia sportowo-rekreacyjne.
All inclusive:: śniadanie (8.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (18.30-21.30) w formie bufetu w restauracji; przekąski w snack barze (10.30-12.00 i
15.30-18.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barach (10.00-23.00); wymagane noszenie opasek all inclusive.
Kontakt:: 0034/928514900, www.thbhotels.com
Gratis:: Wi-Fi
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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