Biuro Podróży Continental Travel
Al. Spółdzielczości Pracy 34/40 Galeria Olimp
20-147 Lublin
Tel: 81 532 46 63
Fax: 81 532 46 63
E-mail: biuro@continental-travel.pl
Oferta 1
Kierunek
Bułgaria
Słoneczny Brzeg

Hotel
Diamond

Kategoria

Wylot
Warszawa

Termin
03.09.2019
10.09.2019

Cena za os.
1757.00 PLN

Suma
3515.02
PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 1757.51 PLN (29.07.1989) Dorosły: 1757.51 PLN (29.07.1989)
Podróż tam:
Wylot z: Warszawa do Burgas Lot ENT
dnia: 03.09.2019 godz. 11:35 - 14:35
Powrót:
Wylot z: Burgas do Warszawa
dnia: 10.09.2019 godz. 09:55 - 10:50
Zakwaterowanie: Double large room
Wyżywienie:
All Inclusive

Opis: Czterogwiazdkowy, miejski hotel Diamond polecany jest rodzinom z dziećmi i parom, które lubią aktywnie spędzać czas. Wielbicielom wodnych
szaleństw na pewno przypadnie do gustu niewielka odległość od publicznej, piaszczystej plaży oraz jedynego w Słonecznym Brzegu aquaparku "Action
Aquapark", osoby lubiące poznawać nowe smaki i aromaty zachwycą się smaczną kuchnią serwowaną w hotelowej restauracji, a wieczorem Słoneczny
Brzeg kusić będzie restauracjami, barami, dyskotekami oraz lokalnymi pamiątkami jakie nabyć będzie można w pobliskich sklepikach i bazarach.
Hotel
Kategoria organizatora: 4*
Kategoria lokalna: 4*
Opis hotelu
Data otwarcia: 1970 r. Odnowiony w 2009 r. W 2019 r. odnowione lobby i fasada budynku. Na terenie znajduje restauracja, 2 bary, windy, sejf w recepcji
(płatny ok. 6lv/dzień), basen odkryty, sala konferencyjna, żelazko w recepcji (płatne ok. 2lv za wypożyczenie).
Rabaty i zniżki: 1. dziecko do 13 lat pobyt w hotelu gratis
Internet: Wi-Fi w lobby płatne, Wi-Fi w pokojach płatne, Kącik internetowy płatny
Plaża: 350 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. Przejście przez ulicę. Parasole, leżaki - płatne.
Pokoje: Wyposażone w klimatyzację centralną, minibar (pusty), telefon, TV, łazienkę (suszarka, prysznic, WC), balkon. Typy pokoi: w pięciopiętrowym
budynku głównym: pokoje standardowe dla max 2 os. , pokoje typu large (z możliwością dwóch dostawek)
Wyżywienie: restauracja główna, 2 bary All Inclusive (11:00-23:00) śniadanie (07:30-10:00), obiad (12:00-14:00), kolacja (18:00-20:30) serwowane w
formie bufetu w restauracji głównej, przekąski, lody (11:00-20:00), wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
Z myślą o dzieciach: wydzielony basen dla dzieci, krzesełka w restauracji , łóżeczko dla dziecka do 2 lat (bezpłatne, na zamówienie przed przyjazdem), plac
zabaw
Aktywnie i animacyjnie
W cenie: animacje (6x w tygodniu)
Płatne: bilard, siłownia, tenis stołowy, centrum SPA, salon piękności, sauna, łaźnia turecka, masaż
Aktualizacja opisu: 05.07.2019 12:36
Usługi dostępne w hotelu: Wi-Fi SPA Siłownia All Inclusive Serwis plażowy
Sale konferencyjne
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