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
Victoria Palace

Kategoria

Wylot
Warszawa

Termin
13.09.2019
20.09.2019

Cena za os.
1671.00 PLN

Suma
3342.62
PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 1671.31 PLN (29.07.1989) Dorosły: 1671.31 PLN (29.07.1989)
Podróż tam:
Wylot z: Warszawa do Burgas Lot BUC
dnia: 13.09.2019 godz. 12:15 - 15:25
Powrót:
Wylot z: Burgas do Warszawa
dnia: 20.09.2019 godz. 10:15 - 11:15
Zakwaterowanie: Room double without balcony park view
Wyżywienie:
All Inclusive

Opis: Położony na rozległym terenie hotel zbudowany jest w efektownym futurystycznym stylu. Położenie w centrum Słonecznego Brzegu przy
piaszczystej, złotej plaży i turkusowych wodach Morza Czarnego jest jego niewątpliwą zaletą. Po dniu spędzonym nad basenem lub na plaży nadmorski
kurort kusił będzie typowo miejskimi atrakcjami jak restauracje, dyskoteki, bary oraz szaleństwem zakupów.
Hotel
Kategoria organizatora: 5*
Kategoria lokalna: 5*
Opis hotelu
Data otwarcia: 2003 r. Odnowiony w 2016 r. Na terenie hotelu znajdują się: 2 restauracje, 4 bary, basen odkryty, pralnia (płatna), windy.
Rabaty i zniżki: 1. dziecko do 12 lat pobyt w hotelu gratis
Internet: Wi-Fi w lobby bezpłatne
Plaża: przy hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole i leżaki - płatne. Przejście do plaży przez promenadę.
Pokoje: Wyposażone w klimatyzację centralną, minilodówkę, sejf (płatny ok. 7 BGN/doba), telefon, TV, łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka, WC),
większość pokoi z balkonem. Typy pokoi: w dziewięciopiętrowym budynku głównym: pokoje standardowe dla max 4 os. (część pokoi bez balkonu) , suite ,
apartamenty , studio dla max 4 os.
Wyżywienie: restauracja główna, restauracja a' la carte, 4 bary (Mezzanie Bar - płatny)
śniadanie: Formuła zawiera:śniadanie(07:30-10:00), lokalne napoje bezalkoholowe tylko do śniadania
śniadanie i obiadokolacja: Formuła zawiera:śniadanie (07:30-10:00), obiadokolacja (18:00-21:00) serwowane w restauracji głównej, lokalne napoje
bezalkoholowe tylko do śniadania All Inclusive (10:00-23:30) Formuła zawiera: śniadanie (07:30-10:00), obiad (12:30-14:30), kolacja (18:00-21:00) w formie
bufetu w restauracji głównej, przekąski i lody (12:00-16:00) w barze z przekąskami , wybrane lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe Formuła nie
zawiera: wysokogatunkowych importowanych napojów alkoholowych, koktajli, napojów serwowanych w puszkach i butelkach, świeżo wyciskanych soków
Restauracje a la carte - dla Gości All Inclusive - 1 wizyta w trakcie pobytu gratis, dla pozostałych Gości - płatna. Wymagana rezerwacja.włoska "La Gondola"
Z myślą o dzieciach: krzesełka i menu dla dzieci w restauracji, plac zabaw, łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem)
Aktywnie i animacyjnie
Płatne: centrum SPA, masaż, salon piękności, łaźnia turecka, sauna, sporty wodne na plaży
Aktualizacja opisu: 19.04.2019 14:47
Usługi dostępne w hotelu: Wi-Fi Przy plaży SPA All Inclusive Serwis plażowy Sporty wodne
Sale konferencyjne: Pokoje 4 osobowe
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