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BUŁGARIA – MPM Hotel Guinness
WŁOCHY – Alaska
AUSTRIA – Aktiv and Wellnesshotel Kohlerhof

Ubezpieczenie
od kosztów
rezygnacji

gratis

Szanowni Klienci!
Trzymacie w rękach nasz najnowszy katalog na
nadchodzący sezon. Znajdują się tu starannie
wyselekcjonowane hotele w Bułgarii, Grecji
i Egipcie, dostosowane do Państwa upodobań
i potrzeb.
Dodatkowo skupiamy się na naszych „perełkach”
czyli hotelach sieci Perla - w tym nowość Perla
Sunny Beach Family Club ***+ dostosowany
dla rodzin, które z dziećmi chcą spędzić
niesamowity czas w Bułgarii.
W tym katalogu każdy znajdzie pomysł na
spędzenie swojego urlopu w wymarzonym
miejscu.
Jako polski touroperator z własną siecią hoteli
w Bułgarii doskonale wiemy, co chcemy

Ceny
niż sze nawet
o 400 PLN

Państwu pokazać w tym różnorodnym kraju.
Proponujemy najlepsze hotele, rzetelnie
wybrane spośród szerokiej oferty Bułgarskich
kurortów. Są to hotele cenione przez naszych
dotychczasowych Klientów, często przez nich
wybierane na kolejne wakacje z naszym biurem
podróży.
Każda z naszych propozycji gwarantuje
pozytywne wspomnienia do końca życia.
Wychodząc na przeciw oczekwianiom Klientów,
którzy marzą o wakacjach przez cały rok
wprowadzamy nowy egzotyczny kierunek, jakim
jest Egipt. Proponowane hotele zagwarantują
Państwu udany wypoczynek przy idealnej
pogodzie przez cały rok.

Jesteśmy również otwarci na pomysły i potrzeby naszych
Klientów, dlatego organizacja ślubu na Krecie czy wyjazd
firmowy do Słonecznego Brzegu nie jest dla nas problemem,
a kolejnym przyjemnym wyzwaniem!
Chcąc jeszcze bardziej ułatwić Państwu wybór najbliższych
wakacji przedstawiamy ofertę FIRST MINUTE.

*regulamin promocji na naszej stronie www.onholidays.pl
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Słoneczny Brzeg

Złote Piaski
Nessebar
Sozopol

Primorsko

Bułgaria
Wybrzeże Morza Czarnego w Bułgarii to wymarzone
miejsce na urlop. Wzdłuż linii brzegowej liczącej
378 km, rozciągającej się na północy od rumuńskich
wybrzeży Morza Czarnego po europejską część Turcji
na południu, można znaleźć zarówno luksusowe
kurorty z pełnym turystycznym zapleczem jak
i malownicze wioski.
Wypoczynek na najwyższym poziomie gwarantują
przepiękne, piaszczyste i długie plaże, a temperatura
turkusowej wody w granicach około 28 stopni
w miesiącach letnich zachęca do zażywania kąpieli.
Urzekający jest również niepowtarzalny krajobraz
wybrzeża pokrytego falistymi wzgórzami, licznie
porośniętymi skupiskami dębów karłowatych, gdzie
dodatkowo malownicze niziny potęgują efekt. Są też
wyspy- jak np. Wyspa Świętego Jana (Sweti Iwan) –
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położona na Morzu Czarnym w rejonie miasta Sozopol.
Tuż obok niej znajduje się znacznie mniejsza wyspa
Św. Piotra, zwana również wyspą ptaków.
Północne wybrzeże charakteryzuje się spokojną
taflą wody, szerokimi plażami i łagodnym spadkiem
morskiego dna. Brzegi w większości są zalesione,
atrakcję stanowią często występujące na tym terenie
źródła mineralne. Południe jest bardziej nieujarzmione,
plaże przedzielone są stromymi wydmami, odkryć tu
można wiele malowniczo ukrytych zatoczek.
Większość turystów wybiera na wakacje najbardziej
znane bułgarskie kurorty jak Słoneczny Brzeg, Złote
Piaski, Varna, Burgas, ale istnieje jeszcze dużo mniej
znanych acz równie ciekawych miejsc do odkrycia.

PRIMORSKO

NESSEBAR

Mały kurort położony ok.60 km na południe od
Burgas. Klimatyczne i urokliwe miasteczko posiada
dwie plaże: północną i południową, tętniący życiem
centralny skwer oraz mnóstwo kafejek, barów
i restauracji. Dodatkowo cypel okala podświetlona
w nocy nadmorska promenada.

Nessebar będąc jednym z najstarszych miast
w Europie, jest równocześnie rezerwatem
architektonicznym i archeologicznym, wpisanym na
listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Stare
Miasto Nessebaru położone jest na półwyspie, co
tylko dodaje mu uroku i niepowtarzalnego charakteru.
Najlepiej odwiedzić Nessebar w czerwcu ze względu
na małą ilośc turystów, a co za tym idzie mniejszy tłok.
Ze Słonecznego Brzegu dostaniesz się do Nessebaru
pieszo, można również skorzystać z komunikacji
miejskiej lub dopłynąć tu łodzią.

SOZOPOL
Datowany jest na okres jeszcze sprzed epoki brązu.
Archeologowie natrafili w okolicach Sozopola
na pozostałości dawnych mieszkań, garnków
wykonanych z porcelany i kamieni oraz narzędzi
z kości pochodzących z tamtej epoki. Milezjanie którzy
skolonizowali tereny dzisiejszego miasta, nadali mu
nazwę Antheia, wkrótce potem zmienioną na Apollonia.

PLAŻE

BEGLIK TASH

Z pięknego krajobrazu słynie plaża SILISTAR:
położona zaledwie 5 km od miasteczka Sinemorec
jest wyjatkowo malownicza, z piaskiem koloru złota,
krystaliczną wodą w odcieniach turkusu i błękitu, która
zachęca do kąpieli. To jedna z wielu perełek w postaci
ukrytych zatoczek tego wybrzeża.

Zwane bułgarskim Stonehenge, megalityczne
kamienne sanktuarium położone jest zaledwie parę
kilometrów od Primorska- w rezerwacie Ropotamo.
Odkryte w 2003 roku, datowane na okres około
XIV wieku p.n.e. funkcjonowało do około IV wieku
n.e. Sanktuarium było świętym miejscem rytuałów
na cześć Boga Słońca, Bogini Matki Ziemi i Boga
Dionizosa.

PLAŻE DLA NATURYSTÓW - PRIMORSKO
W Primorsku, posiadającym jedne z najładniejszych
i najdłuższych plaż w Bułgarii istnieją również plaże
dla naturystów.
Nie są one wyraźnie oddzielone czy oznaczone,
granica jest raczej umowna.

SŁONE JEZIORA W BURGAS
Zostało udowodnione, że słone jeziora posiadają
działanie medyczne. Właściwości te zawdzięczają
obecności tak ważnych związków chemicznych jak:
chlorek sodu, wapń, magnez i siarka.
Zaleca się kąpiele w solance (nie dłuższe nią 20-30
min) przy leczeniu przewlekłego zapalenia stawów,
zapalenia mięśni, dyskopatii itp. Dłuższe kąpiele źle
wpływają na serce.

AŁADŻA - MONASTER SKALNY
Średniowieczny, najsłynniejszy w tym obrębie
monaster skalny w Bułgarii, położony jest zaledwie
3 km od Złotych Piasków. Zamieszkiwany był
w XIII-XIV w n.e. przez pustelników. Nazwa Aładża
pochodzi najprawdopodobniej z języka tureckiego
i oznacza kolorowy. Nawiązywać miała do kolorowych
fresków, które pokrywały ściany skalnego klasztoru
w średniowieczu.

onholidays.pl

Bułgaria
Lokalna Kuchnia
Bułgarska kuchnia czerpie z tradycji, których
korzenie sięgają jeszcze starożytności. Można
w niej zauważyć powiązania z kuchnią grecką,
macedońską czy turecką, stąd taka feeria potraw na
bułgarskich stołach. Bułgarzy bazując na dawnych
metodach przyrządzania dań korzystają często
z glinianych naczyń, które pozwalają na powolne
ogrzewanie potraw co nadaje im wyjątkowego,
głębokiego smaku i aromatu. Do większości dań
podawany jest chleb, zgodnie z tradycją należy go
łamać i układać na serwetce, a nie trzymać w ręku.
Kelnerzy często pytają o ilość chleba czy bułek
podawanych do obiadu, ale płaci się za nie osobno.
Śniadania są spożywane często na słodko lub
słono, podobnie jak we Włoszech, można je kupić
na mieście, w drodze do pracy. Szeroką ofertą
kuszą cukiernie i kawiarnie, gdzie warto zatrzymać
się na m.in na kwaśne mleko z cukrem, banicę lub
filiżankę aromatycznej kawy.
Obiady jada się często w lokalach utrzymanych
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w ludowym stylu zwanych MEHANA. Obiad
jest tradycyjny, często co najmniej trzy lub
czterodaniowy, składa się z przystawki w formie
s a ł a t k i , z u p y - t u t a j p e ł n a ró ż n o ro d n o ś c i
w zależności od pory roku, dania głównego
i deseru.
Kolacja często spożywana jest w rodzinnym gronie
lub wśród przyjaciół, w jej skład wchodzą przede
wszystkim dania z rusztu zwane SCARA serwowane
z pieczonymi ziemniakami, ryżem czy kapustą.
Najczęstszym trunkiem jest wino lub domowa
Rakija.
Nie bez wpływu na kuchnię pozostaje region
kraju czy sezonowość potraw, stąd w rejonach
nadmorskich jada się dużo ryb takich jak jesiotr
lub makrela, w lecie królują też drób, jagnięcina
i cielęcina. Zimą zaś dania zmieniają się na cięższe,
bardziej syte -zupy i dania z wieprzowiny.

PRZYSTAWKI:
KIOOPOŁU – przystawka z bakłażanów podawana
na zimno
SZOPSKA SAŁATKA – sławna bałkańska przystawka
z pomidorów, ogórków, cebuli, papryki, pietruszki
z owczym, startym serem
SAŁATKA OWCZARSKA - świeże warzywa, szynka,
oliwki, grzyby, biały ser i przyprawy.
SNEŻANKA – kwaśne mleko z pokrojonymi
ogórkami, czosnkiem i orzechami włoskimi
TURSZIJA – sałatka przyrządzona z marynowanych warzyw
BANICA - ciasto filo z nadzieniem z białego sera (Banica sys
sirene) i jajek, warzyw lub mięsa
SIRENE - biały ser owczy, krowi lub bawoli
SYRMI - gołąbki przyrządzane z liści kapusty lub winogron
ZUPA:
TARATOR - chłodnik podawany w upały, w którego skład
wchodzi ogórek, kwaśne mleko, koper i czosnek wymieszane
z wodą
PILESZKA – rosół
BOB CZORBA – zupa fasolowa
SZKEMBE CZORBA – flaczki wieprzowe lub cielęce
RIBENA CZOBRA - popularna na wybrzeżu zupa rybna
z warzywami i lubczykiem
TETEWENSKA SAŁAMURA – kwaśna i słona zupa rybna
polecana wszystkim, którzy przedobrzyli z alkoholem
DANIE GŁOWNE :
KIUFTETA – przyprawione kulki z mięsa zapiekane, smażone
lub grillowane
SER PO SZOPSKU – słony ser zapiekany z jajkiem w glinianym
naczyniu
SYRMI PO TROJAŃSKU – gołąbki w liściach winogron
CZOMLEK – rodzaj gulaszu z mięsa cielęcego, jagnięcego lub
wieprzowego
MUSAKA – zapiekanka z mięsa i warzyw
BRUŻDŻANSKA PITA - mięso w opiekanym chlebie
RODOPSKIE CZEWERME - jagnięcina
SKUMBRIYA NA KEREMIDI - makrela zapiekana w glinianym
naczyniu, serwowana z sosem pomidorowym
GJUWECZ - gulasz przyrządzony z warzyw i mięsa, podawany
w glinianym naczyniu
* źródło: MerlinX

DANIA Z RUSZTU:
KEBABCZETA - mięsne kotleciki z mięsem mielonym baranim,
wieprzowym lub cielęcym
MESZENA SKARA - grillowane krążki surowego bakłażana
z przyprawami podawane z sosem jogurtowo-czosnkowym
SZISZCZETA – szaszłyki
DESERY:
PAŁACZINKA - naleśnik nadziewany miodem i orzechami
BAKLAVA - słodkie ciasto z potłuczonymi orzechami w środku
KIFŁA - rogal z marmoladą
MEKICA - rodzaj pączka
KREM KARAMEŁ - świeże mleko z wanilią i karmelem
NAPOJE :
WINA CZERWONE - Mawrud, Gymza, Trakija, Merło, Kadarka,
Mełnik, Magareszko, Pamid
MECZA KRYW – „niedźwiedzia krew”, które produkowane jest
ze zmieszanych winogron cabarnet sauvignon i merlot
WINA BIAŁE - Karłowski Misket, Damianica, Tamianka,
Iskra,Keracuda
RA K I JA - w ys o ko p ro c e n tow y n a p ó j p r z yg o towa ny
z oddestylowanego wina czy koniaku (serwowany jako
APERITIF)
KONIAKI - Pliska, Słynczew Briag
PIWO - Astika, Zagorka czy Kamenica, Pirinsko i Shumensko
BOZA – sfermentowany napój z prosa
AJRAN – napój bezalkoholowy z kwaśnego mleka
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Bułgaria
życie nocne

SŁONECZNY BRZEG
Słoneczny Brzeg usytuowany jest w niedalekiej
odległości od miasta Burgas. Jest to jeden
z najbardziej popularnych wakacyjnych kurortów
nad Morzem Czarnym, słynie z pięknej, długiej
i piaszczystej plaży wzdłuż której zlokalizowane
są setki hoteli i klubów, a w sezonie przeistacza
się w Ibizę Morza Czarnego czy Las Vegas
Europy.
Szalone życie nocne rozkwita w pełni w letnich
miesiącach oferując różnorodność rozrywek
w przystępnych cenach. Szeroka oferta dla
nocnych marków obejmuje: kluby nocne gdzie
można przetańczyć całą noc, dyskoteki i puby,
kasyna, restauracje z muzyką na żywo, tawerny
i kawiarnie. Do najsłynniejszych należą tutaj
Cacao Beach czy Bedroom Beach - bardzo
stylowe beach bary, które w nocy przeistaczają
się w topowe dyskoteki.
Życie nocne i dyskoteki do wschodu słońca
to nie jedyne rozrywki w Słonecznym Brzegu.
W ciągu dnia na plaży każdy skorzystać może
z takich atrakcji jak: nurkowanie, skoki na bungee,
wyścigowe gokarty, paintball, strzelanie z łuku,
wiele sportów wodnych jak na przykład narty
wodne i windsurfing. Można tu również znaleźć
korty tenisowe, kręgielnie, minigolfa, boiska
do siatkówki plażowej i wiele innych opcji na
aktywne spędzanie czasu.
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ZŁOTE PIASKI
Po Słonecznym Brzegu drugi najbardziej znany
bułgarski kurort to Złote Piaski położone około
17 km od Warny. Lubiany i doceniany za szeroką
bazę hotelowo-gastronomiczną zlokalizowaną
w bezpośredniej bliskości pięknych plaż Morza
Czarnego. Nadmorski deptak ułatwia dostęp
do nieograniczonych dziennych, jak i nocnych
rozrywek. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie,
na przykład klimatyczne restauracje, beach
bary z różnymi gatunkami muzyki, kluby nocne,
kasyna czy dyskoteki. Dużą popularnością cieszą
się takie miejsca jak Arrogance Music Factory
czy Mojito Beach Bar. Arrogance Music Factory
to klub znajdujący się w jednym z hoteli, posiada
trzy sale taneczne dzięki czemu wszyscy znajdą
odpowiednią dla siebie muzykę do zabawy.
W Mojito Beach Bar każdy, kto przyjeżdża do
Złotych Piasków z grupą znajomych powinien
zamówić 5 litrowe Mojito.

Królowa róż
ROSA DAMASCENA
Róża od zawsze była symbolem piękna,
młodości i zdrowia. Jest królewską rośliną
zajmującą specjalne miejsce w sercach ludzi już
od czasów średniowiecznych aż do teraz. Jest
symbolem wielkich, romantycznych historii,
legend i opowieści. Niepowtarzalny zapach,
delikatność i niezwykłe właściwości tego daru
natury zapewniają uczucie luksusu i radości.
Bułgaria jest jednym z niewielu miejsc na
świecie, które dysponują idealnymi warunkami
do hodowli róży damasceńskiej. Już w XVI wieku
w obecnej Dolinie Róż rozpoczęto produkcję
olejku różanego, który w XIX wieku prawie
całkowicie zmonopolizował światowy handel.
Bułgarska róża ma głęboki i silny zapach i to
właśnie z niej otrzymuje się olejek różany
najwyższej jakości. Przez swoje unikalne

właściwości i wysoką cenę, nazywany „płynnym
złotem” olejek różany jest naturalnym eliksirem
o niezliczonych działaniach. W jego składnie
znajdują się witaminy, minerały i antyoksydanty,
wpływające
na
nas
uspokajająco,
przeciwzapalnie i odżywczo. Olejek różany
nawilża skóre i sprawia, że staje się miękka
i delikatna. Aromaterapia z użyciem olejku
różanego zmniejsza poziom kortyzolu (hormonu
stresu) i działa antydepresyjnie.
Olejek różany jest przede wszystkim słodką
przyjemnością dla zmysłów. W przeszłości był
dostępny tylko dla wyższych sfer. W dzisiejszych
czasach znajduje się on w czołówce najbardziej
elitarnych
produktów
kosmetycznych
i perfumeryjnych.

onholidays.pl

Wycieczki
fakultatywne
REJSY :
Przy sprzyjających warunkach pogodowych
zapraszamy serdecznie na:
MALOWNICZY REJS PO DIABELSKIEJ ZATOCE
(PRIMORSKO)
W ciągu 45 - minutowej morskiej przygody
można podziwiać piękno endemicznej
roślinności, delektować się morską bryzą
i wiatrem we włosach.
MASLEN NOS
Zapraszamy także do wzięcia udziału w morskiej
wycieczce fotograficznej.
Malowniczy rejs łódką trwa 90 minut a trasa
obejmuje Rezydencję Primorsko, Zatokę Mirius
- Maslen Nos (słynący z pięknych fiordów,
trzeci największy przylądek wybrzeża Morza
Czarnego).
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REJS PO RZECE ROPOTAMO
R z e k a R o p o t a m o m a j ą c a s wo j e ź ró d ł a
w strandżańskim paśmie Bosna, rozciąga się
przez 48 kilometrów i posiada dość głębokie
ujście. Tworzy to dogodne warunki dla rozwoju
lilii wodnych. Krajobraz przynosi na myśl lasy
strefy podzwrotnikowej. Niedaleko ujścia rzeki
znajdują się piękne piaszczyste plaże, a płycizny
pozwalają na obserwację rozmaitych gatunków
ryb.
WĘDKOWANIE
Zapraszamy na poranne wędkowanie na
spokojnym morzu. Wyprawa trwa ok. 3 h. i jest
świetnym sposobem na odpoczynek.
ŻERAWNA
W trakcie całodniowej wycieczki mamy
szansę zwiedzić Żerawnę - miejscowość, która
zachowała wiele zespołów architektonicznych
z XVIII i XIX wieku, zobaczyć cerkiew św. Mikołaja
a także odbyć niesamowitą podróż do rezerwatu
przyrodniczego „Niebieskie Skały”.
Na turystów czeka również zwiedzanie izby
winiarskiej z degustacja lokalnych win a dla
chętnych przejażdżka wyciągiem.

Opinie Klientów
Polecam!!! Kontakt z biurem na najwyższym poziomie,
wszystko załatwione szybko i sprawnie . Hotel, obsługa
i wyżywienie - 10/10. Rezydentka Wiktoria bardzo
sympatyczna i pomocna. Jestem bardzo zadowolona
z wyjazdu z tym biurem i polecam w 100 %!!!
Kinga
Super, polecam. Wakacje idealne, wszystko tak jak
powinno być!
Monika
Wybraliśmy się z mężem do Bułgarii z biurem podróży
Onholidays. Byliśmy zakwaterowani w hotelu Perla.
Hotel położony blisko plaży praktycznie w centrum
miasteczka Primorsko. Jedzenie dobre - spokojnie
każdy coś dla siebie znajdzie. Pokój i łazienka
czyste - sprzątane regularnie. Naszą rezydentką była
Wiktoria - bardzo sympatyczna i pomocna osoba.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z pobytu w tym miejscu.
Podsumowując hotel i biuro podróży poleciłabym
wszystkim w 100%. To były naprawdę bardzo udane
wakacje!
Malwina
Właśnie wróciliśmy z Bułgarii z biurem On HolidaysPrimorsko hotel Perla Royal i jedyne do czego możemy
się przyczepić to zimna woda w basenach, poza tym
naprawdę wszystko było super. Począwszy od samego
hotelu- czysto, elegancko, wszystko zadbane, poprzez
obsługę samego hotelu i restauracji - rewelacja,
uśmiechnięci, zadowoleni, pomocni, pokoje sprzątane
codziennie, ręczniki zmieniane codziennie, pościel
co 2 dni, jedzenie pyszne i różnorodne, aż do naszej
Rezydentki Wiktorii- bomba :) Nie znamy drugiej tak
cierpliwej, pomocnej i rzetelnie przygotowanej do swej
pracy rezydentki. Mieliśmy spore obawy, aby korzystać
z tego biura, biorąc pod uwagę czytane słabe opinie,
ale jak się okazało zupełnie niepotrzebnie. To był
naprawdę bardzo udany dla nas wyjazd i wspaniałe
wakacje. Oczywiście ile ludzi, tyle opinii, tak było, jest
i będzie. Mimo to, polecamy nie sugerować się opiniami
niezadowolonych klientów, bo zadowoleni opinie
dodają zdecydowanie rzadziej ;)
Gabi i Marcin
Mieliśmy mieszane uczucia co do tego organizatora
z powodu dużej ilości kiepskich opinii. Złe opinie
głównie są z 2016r gdzie był inny zarząd i nie wszystko
było dopracowane. Jesteśmy bardzo zadowoleni
z wyjazdu, organizacji. Specjalnie podziękowania dla
Pani rezydentki (nie pamiętam dokładnie ale ma na
imię Wiktoria albo Weronika).Bardzo mi pomogła gdzie
po odprawie do Polski zorientowałam się ze nie mam
telefonu. Jak się okazało telefon został w hotelu. Pani
rezydentka akurat za tydzień wracała do Polski i mi go
zwróciła:)
Sosenki

Byłam z biurem w zeszłym roku w hotelu Perla Plaza
w Primorsku. Generalnie wszystko ok, bardzo dobre
posiłki, nie mam również zastrzeżeń do rezydentki,
która odpowiadała rzetelnie na każde nasze pytanie.
Polecam hotel ja i biuro. Tak jak ktoś napisał - małe ale
solidne.
Ewelina
Biuro mało znane, ale okazało się solidne. Wszystko
od początku do końca wczasów było dopięte. Miła
rezydentka.
Paweł
Organizator OnHolidays jak na tak młode biuro
podróży oceniam na maksa. Wszystko dopięte na
ostatni guzik a obsługa pani Ani-rewelacyjna! Osoba
kompetentna i b.sympatyczna, rzadko spotykane tak
duże zaangażowanie. Pozdrawiam!
Mario
Dziś wróciliśmy z wakacji w Bułgarii. Kontakt z biurem
podróży, zwłaszcza z Panem Pawłem i z rezydentką
Panią Wiktorią był bardzo dobry. Otrzymaliśmy
odpowiedź na każde pytanie i mogliśmy liczyć na
pomoc. Hotel Perla Plaza w Primorsku lepszy niż
w opisie. Pokoje super, codzienne sprzątanie i wymiana
ręczników, a co drugi dzień wymieniana pościel,
bardzo miła, uśmiechnięta obsługa, różnorodne pyszne
jedzenie. Barman codziennie częstował gości przy
basenie regionalną wódką lub winem, lodami z wódką,
ptysiami z zimnym kremem kawowym ;) przekąski
pomiędzy posiłkami też były bardzo dobre. Jesteśmy
bardzo, bardzo zadowoleni. Dziękujemy za współpracę
i za super wakacje ;) Wszystkim z czystym sumieniem
POLECAMY biuro podróży onholidays!
Agnieszka
Organizacja na 5+. Począwszy od cierpliwości Pani
Klaudii, która ze stoickim spokojem odpowiadała na
tysiące pytań z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz. Wylot
bez większych komplikacji. Pobyt w Grecji cudowny.
Obsługa rezydenta na najwyższym poziomie. Transfer
z i na lotnisko bez żadnych niespodzianek. Dziękuję
wszystkim za cudowne wakacje. Mam nadzieję, ze to
nie będzie nasz ostatni raz.
Aneta
Byliśmy w Bułgarii w hotelu Perla Plaza pod koniec
sierpnia. Wszystko było super, bardzo dobre jedzenie,
rezydentka Wiktoria bardzo pomocna. Polecam,
wszystko bez zastrzeżeń.
Dawid

onholidays.pl

Perłowy Mini Klub
W sezonie letnim 2018 zapraszamy najmłodszych
gości naszych hoteli do korzystania z wyjątkowych
atrakcji oferowanych przez PERŁOWY MINI KLUB.
Zajęcia poprowadzi polski animator.
Dotychczas czekaliśmy na Was z naszymi zabawami
w hotelu PERLA PLAZA ***+. W sezonie 2018 spotkacie
animatorów również w naszym najnowszym hotelu
z sieci Pereł- PERLA SUNNY BEACH FAMILY CLUB ***+.

PERŁOWY MINI KLUB zapewni niezapomnianą
rozrywkę naszym najmłodszym klientom.
Doświadczeni animatorzy zrobią wszystko co
w ich mocy, aby wasze pociechy nie nudziły się na
wakacyjnym wyjeździe. Rodzice w tym czasie będą
mogli spokojnie wypoczywać wiedząc, że dzieci są
pod profesjonalną opieką.
Animacje w hotelu będą okazją do aktywnego
spędzania czasu w gronie innych dzieci.
Z Perłowego Mini Klubu mogą korzystać dzieci
w wieku 4-12 lat.
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Zapraszamy wszystkich milusińskich małych, średnich i dużych do zabawy na całego według planu poniższego :

GODZINY

PONIEDZIAŁEK
Radośnie
i twórczo

WTOREK
Sportowo
i zdrowo

ŚRODA
Naukowo
i ciekawie

CZWARTEK
Baśniowo
książkowo

PIĄTEK
Tanecznie
i wesoło

SOBOTA
Zgadywanie
i szukanie

10.30-12.00

Lepienie figurek
z modeliny/
plasteliny

Zawody
sportowe
Mini koszykówka
Mini kręgle

Rozpoznawanie
Kształtów
Figur
Liter

Śmieszne
buźkiMalowanie
twarzy

Indianie czy
Piraci?

Kalambury
Zgadywanki
Rysowanki

15.00-17.00

Nauka origami

Zabawy

Kapsuła
przyszłości

Bal u Księcia
I Księżniczki

Mini Disco

Wyspa Skarbów

*plan zajęć jest przykładowy i może ulec modyfikacjom

onholidays.pl

Aquapark w Primorsku

Zapraszamy zarówno małych jak i dużych do spędzenia
czasu wolnego w Parku Wodnym AQUAPLANET
w Primorsku.
Każdy, kto odwiedzi aquapark, będzie mógł skorzystać
z wielu atrakcji jakie ten obiekt oferuje. Polecamy przede
wszystkim kompleks basenów ze zjeżdżalniami, wirnik,
rampy czy „rwącą rzekę”. Dla najmłodszych oddzielna
część ze specjalnymi mini zjeżdżalniami.
Poza zjeżdzalniami i basenami wokół których znajdują
się leżaki i parasole, do dyspozycji gości jest kawiarnia,
pizzeria, cukiernia oraz bar.
Świetna zabawa gwarantowana!
Dodatkowo w kompleksie znajduje się kryty basen
o wymiarach olimpijskich. Można również skorzystać
z doskonale wyposażonego centrum Fitness lub poddać
się zabiegom, które oferuje rozbudowane i profesjonalne
SPA. Poza tradycyjnymi masażami istnieje możliwość
skorzystania z szerokiego wybóru zabiegów z użyciem
olejków eterycznych, a w szczególności olejku różanego.
Gwarantujemy relaks na najwyższym poziomie!
Dla naszych Klientów, którzy skorzystają z FIRST MINUTE
przygotowaliśmy specjalną ofertę.
Przy rezerwacji czerwcowych pobytów w hotelach sieci
Perla otrzymają Państwo voucher o wartości 500 zł do
wykorzystania na bilety wstępu do aquaparku.
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Hotele Perla

Hotele sieci Perla w większości zlokalizowane są na południowym wybrzeżu Bułgarii w miejscowości
Primorsko. Najnowszy obiekt Perla Sunny Beach Family Club położony jest w najpopularniejszym
kurorcie jakim jest Słoneczny Brzeg. Ta część bułgarskiego wybrzeża charakteryzuje się długimi,
piaszczystymi plażami z wyjątkowo czystą wodą. Sieć hoteli Perla to gwarancja udanych wakacji
oraz wysoki standard wypoczynku.
Położenie hoteli blisko plaży gwarantuje wygodę, piękne widoki oraz łatwy dostęp do wszelkiego
rodzaju sportów i rozrywek wodnych takich jak narty wodne, nurkowanie, skutery wodne czy rejsy
statkiem.
Hotele Perla to obiekty trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe oferujące swoim gościom wysokiej
klasy standard obsługi. Znane są także ze swoich restauracji serwujących różnorodne posiłki
z najlepszych, świeżych, lokalnych produktów. Restauracje oferują również diety BIO, wegetariańskie
i bezglutenowe.
Opcja ALL INCLUSIVE dostępna w każdym z hoteli zawiera 3 główne posiłki (śniadania, obiady
i kolacje), przekąski pomiędzy nimi oraz napoje bezalkoholowe i lokalne alkohole serwowane
w hotelowych barach i restauracjach.
Pobyt w hotelach sieci Perla to gwarancja spokojnego wypoczynku i udanych wakacji.

onholidays.pl

Bułgaria, Primorsko

PERLA PLAZA
HOTEL
BESTSELLER roku 2017!
Hotel sieci Perla, położony w miejscowości Primorsko, na półwyspie nad Morzem Czarnym
u podnóża góry Strandża. W mieście znajdują się liczne restauracje i bary, półwysep okala
podświetlona nocą nadmorska promenada. W pobliżu Primorska są inne nadmorskie
kurorty Bułgarii, takie jak Sozopol, Lozenec, Ahtopolu oraz historyczny Beglik Tash.

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się w malowniczej miejscowości Primorsko,
słynącej z pięknych i długich plaż. Zróżnicowany krajobraz
tworzy kombinacja gęstych lasów, egzotycznej roslinności
i piaszczystych plaż.
Lotnisko w Burgas oddalone jest o ok. 60 km, czas dojazdu do
hotelu to ok. 1 godzina. Czas dojazdu z lotniska z Varny - ok. 3 h.
PLAŻA:
Północna plaża Primorska oddalona jest od hotelu ok 50m,
publiczna, serwis plażowy płatny (ok 7 BGN za leżak/parasol).
Plaża południowa ok 500 m od hotelu, publiczna, łagodne
zejście do morza, serwis plażowy płatny (ok 7 BGN za leżak/
parasol).
HOTEL:
Trzygwiazdkowy hotel sieci Perla. Idealny dla rodzin z dziećmi.
Ilość pokoi: 119.
Do dyspozycji gości - odkryty basen z leżakami i parasolami
przeciwsłonecznymi (w cenie). Brodzik dla dzieci, WIFI (tylko
w recepcji), Perłowy Mini Klub dla Dzieci z polskim animatorem,
plac zabaw.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY - ok.18 m2 (możliwe 1-2 dostawki), sypialnia
(łóżko 2-osobowe) z częścią wypoczynkową (sofa) i łazienką
(prysznic lub wanna, WC), klimatyzacja, balkon, lodówka, TV,
telefon. Suszarki do włosów w pokojach.
Maks. obłożenie - 3
POKÓJ RODZINNY – 32m2: 2 oddzielne pokoje z rozkładaną
kanapą i łóżkiem małżeńskim. Wyposażony jest w minibar,
telewizor, klimatyzację, szafę. Posiada łazienkę i balkon.
Maks. obłożenie - 4
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Bestseller
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SPORT I WELLNESS:
Aqua Park w odległości ok. 0,5 km od hotelu (wejście dla
dzieci do 0,9m wzrostu gratis, 16.06-31.08. osoba dorosła ok.
14 EUR, dziecko do 1,30 cm wzrostu ok. 9 EUR, po 01.09.
odpowiednio ok. 9/6 EUR).
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie lub All Inclusive (podane godziny są
godzinami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie)
Opcja śniadania i obiadokolacje:
• 07.30-10.00 - Śniadanie
• 18.00 – 21.00 - Kolacja
All inclusive zawiera:
• 07.30-10.00 - Śniadanie
• 12.00-14.00 - Lunch
• 18.00-21.00 - Kolacja
• 10.00-12.00 i 14.00–18.00 - Przekąski
• 10.00-23.00 - Lokalne napoje: wino, piwo, wódka,
whiskey, rakia, napoje bezalkoholowe, woda, kawa, herbata
serwowane w barze

top 10 według rankingu

Dodatkowe atrakcje w hotelu:
• Tenis stołowy
• Lotki
• Siatkówka, koszykówka
• Bilard
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne: sejf, rozmowy telefoniczne, alkohole
nieujęte w opcji All Inclusive, świeżo wyciskane soki,
wynajem aut i rowerów, kort tenisowy, sporty wodne.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

PERLA SUNNY BEACH FAMILY CLUB
HOTEL
Najnowszy rodzinny hotel sieci Perla, położony w miejscowości Słoneczny Brzeg.
W mieście znajdują się liczne restauracje, bary i dyskoteki.

POŁOŻENIE:
Odległość od lotniska Burgas - ok.
40 km
Odległość od centrum Słonecznego
Brzegu - 3,5km
Odległośc od plazy - 700m
PLAŻA:
Hotel położony ok. 700m od
piaszczystej, szerokiej plaży
publicznej.
Serwis plażowy dodatkowo płatny (ok.
10 BGN za leżak i parasol)
HOTEL:
D o d ys p oz yc j i g o ś c i - o d k r y t y
b a s e n z l eż a k a m i i p a r a s o l a m i
p r ze c i ws ł o n e c z ny m i (w c e n i e) ,
bezpłatny parking, winda, restauracja,
polski mini klub dla dzieci z
animacjami, plac zabaw, usługa
prasowania.

WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie lub All Inclusive
All inclusive zawiera:
Śniadanie 07.30-10.00
Lunch 12.00-14.00
Kolacja 18.00-21.00
Przekąski 10.00 -12.00 i 14.00 - 18.00
Lokalne napoje /wino, piwo, wodka,
whiskey, rakia, napoje bezalkoholowe,
woda, kawa, herbata serwowane w
barze od 10.00 do 23.00

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne: Sejf, rozmowy
telefoniczne, alkohole nieujęte w opcji
All Inclusive, świeżo wyciskane soki,
wynajem aut i rowerów, kort tenisowy,
sporty wodne.

POKOJE:
STUDIO - dwupokojowe,
klimatyzowane studia wyposażone
w telewizję z kanałami satelitarnymi,
aneks kuchenny, żelazko z deską
do prasowania i balkon. W pokoju
znajduje się czajnik elektryczny i
lodówka.
Maksymalne obłożenie - 5

Nowość
Idealny hotel dla rodzin z dziećmi!
18

Bułgaria, Primorsko

PERLA ROYAL

Bestseller

HOTEL
Jeden z najbardziej lubianych hoteli sieci Perla, znajduje się na półwyspie Morza
Czarnego, u podnóża góry Strandża w miejscowości Primorsko. W miasteczku znajdują
się liczne restauracje, bary i puby, a półwysep okala podświetlona nocą nadmorska
promenada.

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się ok. 500m od
ścisłego centrum Primorska. Miasto
Burgas - położone jest ok. 55km od
hotelu, do którego można dojechać
taksówką, autobusem lub wynajętym
samochodem.
Czas dojazdu do hotelu z lotniska w
Burgas to ok. 1h, z lotniska w Varnie
- ok. 3 h.
PLAŻA:
Hotel położony jest przy szerokiej
i długiej plaży południowej. Jest od
niej oddzielony rzeką - goście mogą
dojść do plaży pobliskim mostkiem
(maksimum 5 minut) lub skorzystać
z obsługiwanej przez hotel łódki
(maksimum 2 minuty).Plaża jest
publiczna (płatny serwis plażowy
-leżak/parasol ok 7 BGN).
HOTEL:
To kameralny budynek w butikowym
stylu z 60 przestronnymi pokojami.
Do dyspozycji gości są: odkryty
b a s e n z l eż a k a m i i p a r a s o l a m i
przeciwsłonecznymi (w cenie), Wi-F i
(w całym hotelu w cenie), parking
(miejsca w miarę dostępności), kantor
wymiany walut, lekarz, wypożyczalnia
samochodów.
POKOJE:
POKOJE 2 OSOBOWE ok. 26 m2,
(na zapytanie pokoje z widokiem
na morze),sypialnia (duże łóżko
2-osobowe), część wypoczynkowa
(sofa), łazienka (prysznic z deszczownicą
i wanna, WC, suszarka do włosów),
klimatyzacja, balkon, sejf, minibar, TV,
Wi-Fi, telefon.
Maks. obłożenie 4

201 7

SPORT I WELLNESS:
Tenis stołowy, lotki, Aqua Park
w odległości ok. 0,3 km od hotelu
(wejście dla dzieci do 0,9m wzrostu
gratis, 16.06-31.08. osoba dorosła ok.
14 EUR, dziecko do 1,30 cm wzrostu
ok. 9 EUR, po 01.09. odpowiednio ok.
9/6 EUR).
WYŻYWIENIE:
All Inclusive (podane godziny są
godzinami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie)
Śniadania 7.30 - 10.00
Lunch 12.00 – 14.00
Kolacja 18.00 – 21.00
All inclusive zawiera:
Śniadanie, lunch, kolacja,
Przekąski 10.00 - 12.00 i 14.00 – 18.00,
Lokalne napoje /wino, piwo, wodka,
whiskey, rakia, napoje bezalkoholowe,
woda, kawa, herbata serwowane
w barze od 10.00 do 23.00
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne: sejf, rozmowy
telefoniczne, alkohole nieujęte w opcji
All Inclusive, świeżo wyciskane soki,
wynajem aut, sporty wodne (oferta
zewnętrzna).
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Bułgaria, Primorsko

PERLA GOLD BEACH

Bestseller

HOTEL
Hotel Perla Gold Beach to cieszący się dużą popularnością pięciogwiazdkowy hotel z
sieci Perla. Tworzy on - razem z hotelem Perla Luxury- jeden kompleks ,ze wspólnym
basenem, lobby i restauracją. Położony jest w miejscowości Primorsko, przy jednej z
piękniejszych plaż.

POŁOŻENIE:
Hotel znajduje się w miejscowości
Primorsko, w odległości ok. 50 m
od piaszczystej plaży. Do centrum
miejscowości, gdzie znajdują się
sklepy i restauracje jest ok. 300m.
Czas transferu z lotniska w Burgas
- ok. 1h.
Czas dojazdu z lotniska w Warnie
- ok. 3 h
PLAŻA:
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio
przy północnej plaży w Primorsku,
oddzielony od niej jedynie lokalną
uliczką. Plaża jest publiczna, z
płatnym serwisem plażowym. Plaża
południowa ok 500m od hotelu,
publiczna, łagodne zejście do morza,
serwis plażowy płatny (ok 7 BGN za
leżak/parasol).
HOTEL:
Nowy pięciogwiazdkowy hotel to
luksusowy czteropiętrowy budynek.
Do dyspozycji Gości: restauracja,
bary, basen, leżaki i parasole w cenie,
dwa osobne baseny dla dzieci ze
zjeżdżalniami, bar przy basenie, plac
zabaw, tenis stołowy, lotki, siatkówka,
koszykówka. Goście hotelu Perla Gold
Beach korzystają ze wszystkich usług
dostępnych w kompleksie.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - ok. 25 m2, łóżko
podwójne oraz możliwe 2 dostawki,
klimatyzacja, balkon, lodówka, płaski
TV, telefon, WIFI, łazienka z wanną i
prysznicem.
Łóżeczka dla dzieci w cenie, w miarę
dostępności.
Maks. obłożenie - 4
20

201 7

SPORT I WELLNESS:
Tenis stołowy, siatkówka, koszykówka
Dodatkowo płatne - sauna, masaże.
Aqua Park w odległości ok. 0,5 km od
hotelu. Wejście dla dzieci o wzroście
do 0,9 m gratis.
Osoba dorosła 14 Euro, dziecko
do 1,3 m wzrostu 9 Euro. Po 01.09.
odpowiednio 9 i 6 Euro.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive.
Posiłki odbywają się w restauracji
hotelu Perla Luxury.
Śniadania 7.30 - 10:00
Lunch 12.00 – 14.00
Kolacja 18.00 – 21.00
Przekąski 10.00 -12.00 i 14.00 – 18.00
Lokalne napoje /wino, piwo,
wódka, whiskey, rakia, napoje
bezalkoholowe, woda, kawa, herbata
serwowane w barze od 10.00 do 23.00
W hotelu funkcjonuje restauracja
ala carte z kuchnią BIO (dodatkowo
płatne).
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf, lekarz,
kantor, wypożyczalnia samochodów,
niektóre międzynarodowe alkohole,
świeżo wyciskane soki, wypożyczalnia
rowerów, kort tenisowy, sporty wodne.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Primorsko

PERLA LUXURY

Bestseller

HOTEL
Hotel z sieci Perla, otwarty w 2017 roku. Stanowi idealne miejsce na wypoczynek ze
względu na swoje malownicze położenie- przy jednej z najpiękniejszych plaż Primorska,
a także przestronnymi, nowocześnie urządzonymi wnętrzami. Tworzy on - razem z
hotelem Perla Gold Beach- jeden kompleks, ze wspólnym basenem, lobby i restauracją.

POŁOŻENIE:
W m i e j s c o w o ś c i P r i m o r s ko , w
kompleksie z hotelem Perla Gold
Beach, w odległości ok. 50m do
piaszczystej plaży. Do centrum
miejscowości, gdzie znajdują się
sklepy i restauracje jest ok. 300m.
Czas transferu z lotniska w Burgas
- ok. 1h
Czas dojazdu z lotniska w Warnie
- ok. 3 h.
PLAŻA:
Hotel zlokalizowany jest bezpośrednio
przy północnej plaży w Primorsku,
oddzielony od niej jedynie lokalną
uliczką. Plaża jest publiczna, z
płatnym serwisem plażowym. Plaża
południowa w odległości ok 500 m
od hotelu, publiczna, łagodne zejście
do morza, serwis plażowy płatny (ok 7
BGN za leżak/parasol).
HOTEL:
Hotel Perla Luxury to jedna z
najnowszych “pereł” w ofercie. Ten
pięciogwiazdkowy hotel to luksusowy
budynek z pokojami deluxe. Goście
hotelu Perla korzystają ze wszystkich
usług dostępnych w kompleksie
do których należą: restauracja, bar,
basen, leżaki i parasole nieodpłatnie,
dwa osobne baseny dla dzieci ze
zjeżdżalniami, bar przy basenie, plac
zabaw, wypożyczalnia samochodów,
kantor, lekarz.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY -ok. 24
m2,sypialnia (łóżko 2-osobowe)
z częścią wypoczynkową,
gdzie znajdują się 2 dodatkowe,
pełnowymiarowe miejsca do spania.
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Wyposażenie: klimatyzacja, balkon,
lodówka, płaski TV, telefon, WIFI,
łazienka z wanną i prysznicem.
Łóżeczka dla dzieci w cenie, w miarę
dostępności.
Maksymalne obłożenie - 4
SPORT I WELLNESS:
W cenie tenis stołowy, siatkówka,
koszykówka, lotki, bilard.
Odpłatnie: sauna, masaże. Aqua Park
w odległości ok. 0,5 km od hotelu
(wejście dla dzieci do 0,9m wzrostu
gratis, 16.06-31.08. osoba dorosła 14
EUR, dziecko do 1,30 cm wzrostu
9 EUR, po 01.09. odpowiednio 9/6
EUR).
WYŻYWIENIE:
All Inclusive:
Śniadania 7.30 - 10.00
Lunch 12.00 – 14.00
Kolacja 18.00 – 21.00
W hotelu funkcjonuje restauracja
ala carte z kuchnią BIO (dodatkowo
płatna)
All inclusive zawiera:
Śniadanie, lunch, kolacja
Przekąski 10.00 -12.00 i 14.00 – 18.00
Lokalne napoje /wino, piwo, wodka,
whiskey, rakia, napoje bezalkoholowe,
woda, kawa, herbata serwowane w
barze od 10.00 do 23.00
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne: Sejf, Rozmowy
telefoniczne, Alkohole nieujęte w opcji
All Inclusive, Świeżo wyciskane soki.
Wynajem aut, rowerów, kort tenisowy,
sporty wodne.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

MAGNOLIA GARDEN
HOTEL
Hotel położony w północnej części Słonecznego Brzegu gwarantujący ciszę i spokój
w jednym z największych i najpopularniejszych nadmorskich miejscowości Bułgarii.

POŁOŻENIE:
Hotel położony w niewielkiej
odległości od głównej ulicy kurortu
Słoneczny Brzeg. Odjeżdzjaą stamtąd
autobusy w kierunku Nessebaru, ktory
jest wyjątkową atrakcją turystyczno kulturową.

POKOJE:
Pokój 2-osobowy - ok. 20 m2., łóżko
małżeńskie, TV-Sat, klimatyzacja,
lodówka, telewizja, suszarka do
włosów za opłatą, żelazko za opłatą,
bez balkonu.
Maks. obłożenie- 2

Odległość:
- od centrum miejscowości
- ok. 600 m
- do plaży w linii prostej - ok. 350 m

Pokój 2-osobowy Deluxe - większy
pokój 2-osobowy ok. 30 m2, łóżko
małżeńskie, kanapa rozkładana,
telewizja, lodówka, czajnik, TV-Sat,
klimatyzacja, balkon, suszarka do
włosów
za opłatą, żelazko za opłatą.
Maks. obłożenie - 3

Transfer z lotniska:
- w Burgas - ok. 1 h
- w Warnie - ok. 3 h
HOTEL:
Hotel składa się z dwóch
p i ę c i o p i e t row yc h b u d y n ków,
wyposażonych w windy. Pomiędzy
budynkami znajduje się basen otwarty
z wydzieloną częścią dla dzieci.
W promieniu 100 m znajduje się kilka
restauracji serwujących dania kuchni
bułgarskiej i europejskiej.
Do dyspozycji gości- WIFI
(w miejscach ogólnodostępnych),
parking, basen odkryty, leżaki przy
basenie.
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Studio - z aneksem kuchennym,
klimatyzacja, TV-Sat, telewizja,
su szarka do włosów za opłatą,
żelazko za opłatą, lodówka, czajnik,
sztućce, szklanki, talerze.
Maks. obłożenie- 4
WYŻYWIENIE:
Bez wyżywienia
Śniadania podawane w formie bufetu,
serwowane w sąsiadującym hotelu
DEVA.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Słoneczny Brzeg

SLAVYANSKI
HOTEL
Hotel Slavyanski znajduje się w północnej części kurortu Słoneczny Brzeg, u zbocza
gór zaledwie 50m od plaży. Połączenie morza i gór tworzy wyjątkowo dobre warunki
klimatyczne dla wypoczynku. W hotelu znajduje się centrum SPA i salon fryzjerski.

POŁOŻENIE:
Odległość od lotniska - ok. 36 km
Odległość od centrum miasta
- ok. 2 km
Odległość do plaży - 50 m
PLAŻA :
Bezpośrednio przy hotelu, publiczna,
piaszczysta, szeroka, z łagodnym
zejściem do morza. Serwis
plażowy płatny. Równolegle do
plaży usytuowana jest nadmorska
promenada/deptak prowadząca do
samego serca rozrywkowego kurortu.
HOTEL:
12-piętrowy hotel posiada 300 pokoi
dwuosobowych, 11 jednoosobowych
i 17 apartamentów. Oprócz tego obiekt
posiada oddzielne skrzydło VIP.
Do dyspozycji gości : 24h recepcja,
winda, kantor, sejf (za opłatą ok. 4
BGN/dzień), room service (za opłatą),
basen zewnętrzny z wydzieloną
częścią dla dzieci, restauracja, sklep,
lobby bar, żelazko, leżaki i parasole
przy basenie w cenie. Bezpośrednio
przy hotelu znajduje się przystanek
autobusowy w kierunku miasta
Nessebar i przystanek pociągu
turystycznego, którym można
dojechać do południowej części
kurortu.
Hotel Slavyanski oferuje bezpłatny
bezprzewodowy dostęp do Internetu
na terenie całego obiektu.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - z dwoma
pojedynczymi łóżkami i jedną
rozkładana sofą - ok. 25m2, lodówka,
telefon, telewizor, szafa/garderoba,
łazienka z prysznicem i ręcznikami.
Ten klimatyzowany pokój z widokiem

na morze dysponuje umeblowanym
b a l ko n e m . We j ś c i e d o p o ko j u
prowadzi przez balkon.
POKÓJ 2 OSOBOWY SUPERIORz dwoma pojedynczymi łóżkami
i jedną rozkładana sofą - ok.30
m2., telefon, TV Sat, taras, WIFI,
lodówka, łazienka/wc z suszarką do
włosów. Jest to klimatyzowany pokój
z widokiem na morze lub park. Do
dyspozycji Gości jest też umeblowany
balkon, przez który prowadzi wejście
do pokoju.
Maks. obłożenie - 3
SPORT I WELLNESS :
Na terenie hotelu dostępnych jest
szereg atrakcji, takich jak jazda konna,
windsurfing i jazda na rowerze.
W pobliżu hotelu : minigolf, sporty
wodne na plaży: skutery wodne,
banan, balon (oferta zewnętrzna)
WYŻYWIENIE:
śniadania w formie bufetu (07.3010.00)
Śniadania i obiadokolacje
DODATKOWE INFORMACJE:
Zwierzęta domowe na zapytanie, za
opłatą ok. 7 LV/dzień.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

SERENA RESIDENCE
HOTEL
Aparthotel Serena Residence jest kompleksem apartamentów położonych na
wzniesieniu z pięknym panoramicznym widokiem na zatokę Sozopolu. Przestronne,
funkcjonalnie wyposażone apartamenty i studia zapewnią wspaniały wypoczynek.

POŁOŻENIE:
W miejscowości Sozopol
Odległość do centrum miejscowości ok. 2,5 km
Odległość od lotniska - 38 km
Odległość do plaży - ok. 300 m.
PLAŻA:
Oddalona od hotelu o około 300
metrów, piaszczysta, publiczna. Goście
mogą skorzystać z kursującego 2 razy
dziennie transferu na plażę.
HOTEL:
Kompleks apartamentów wysokiej
k l a sy, p o ł ożo ny w p r ze p i ę k n e j
miejscowości Mapi, przy kempingu
Kavatsi, niedaleko starożytnego miasta
portowego Sozopol. Hotel posiada
przestronne, funkcjonalnie wyposażone
apartamenty i studia. Liczba pokoi: 89,
Liczba pięter: 4.
Swoim gościom oddaje do dyspozycji
o d k r y t y b a s e n z w yd z i e l o n y m
brodzikiem, restaurację na bazie
ALL INCLUSIVE, poolbar i salę gier.
Dodatkowo dla gości dostępne
s ą : s e j f, p a r k i n g , w i n d a , W I F I
w ogólnodostępnych pomieszczeniach.
N i e d a l e ko h o t e l u z n a j d u j e s i ę
przystanek kolejki turystycznej, którą
za niewielką opłatą można dojechać
do centrum miasta.
POKOJE:
STUDIO STANDARD - powierzchnia
ok. 32-34 m2. Wyposażenie w cenie:
TV-Sat, klimatyzacja, taras, dostęp
do Internetu, suszarka, żelazko (na
zapytanie w recepcji), nisza kuchenna,
mini lodówka. Widok na morze, basen
lub las.
Możliwość rezerwacji studia dla 1 osoby.
Maks. obłożenie - 3
STUDIO SUPERIOR - powierzchnia
ok. 39 m2. Wyposażenie w cenie:
TV-Sat, klimatyzacja, taras, dostęp
do Internetu, suszarka, żelazko (na
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zapytanie w recepcji), nisza kuchenna,
mini lodówka. Widok na morze, basen
lub las.
Maks. obłożenie - 3
APARTAMENT Z 1 SYPIALNIĄ
- powierzchnia ok. 43-47 m2.
Wyposażenie w cenie: TV-Sat,
klimatyzacja, taras, dostęp do
Internetu, suszarka, żelazko (na
zapytanie w recepcji), nisza kuchenna,
mini lodówka. Widok na morze, basen
lub las.
Maks. obłożenie - 4
APARTAMENT STANDARD PULS
Z 1 SYPIALNIĄ - powierzchnia ok.
47-52 m2. Wyposażenie w cenie
:TV-Sat, klimatyzacja, taras, dostęp
do Internetu, suszarka, żelazko (na
zapytanie w recepcji), nisza kuchenna,
mini lodówka. Widok na morze, basen
lub las.
Maks. obłożenie - 5
WYŻYWIENIE:
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadanie - 07.30 do 10.00
Lunch - od 12.30 do 14.30
Obiadokolacja -18.30 do 21.00
Przekąski - 16.00 do 16.30
Posiłki serwowane w formie bufetów.
Napoje wliczone w cenę.
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne : Masaże, pralnia,
sala konferencyjna, leżaki i parasole
na plaży, sporty wodne na plaży
proponowane przez lokalne firmy
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które
hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Słoneczny Brzeg

RIAGOR
HOTEL
Hotel RIAGOR, znajdujący się w północnej części kurortu Słoneczny Brzeg, łączy w
sobie bliskość morza z pięknymi górskimi zboczami Starej Płaniny. Okolica hotelu jest
spokojna, idealna na rodzinne wakacje.
Hotel został wybudowany w 2011 roku.

POŁOŻENIE:
W miejscowości Słoneczny Brzeg.
Odległość do centrum miejscowości
- ok. 500 m
Odległość do Aquaparku - ok. 400m
Odległość do plaży - ok. 300 m
Odległość od lotniska - ok. 27 km
PLAŻA:
Hotel zlokalizowany jest 4 minuty
s p a ce re m d o n a j b l i ż s ze j p l a ż y.
Od słynnej w Słonecznym Brzegu
plaży Majestic dzieli hotel 10 minut
spacerem. Plaże są publiczne, z
płatnym serwisem plażowym (ok 10
BGN za leżak/parasol).
HOTEL:
Te n 3 - g w i a z d k o w y o b i e k t
dysponuje przestronnymi pokojami
2-osobowymi.Do dyspozycji gości
hotel oddaje - recepcję czynną 24h/
dobę, główną restaurację serwującą
specjały bułgarskiej kuchni, lobby
bar, kawiarnię, basen zewnętrzny z
częścią dla dzieci, leżaki i parasole
przy basenie oraz bezpłatne WI-FI.
Dodatkowo płatne - sejf na recepcji
(1,5EUR/dzień), parking, leżaki i
parasole na plaży, wynajem aut, na
parterze hotelu znajduje się sklep,
lobby bar, łóżeczko dla dziecka
(1,5EUR/dzień).

POKOJE:
P O KÓJ 2 O S O B OW Y - o k . 2 0
m2, przestronne i jasny pokój z
wygodnymi łóżkami oraz dużym
tarasem. W pokoju znajduje się
również minibar (za opłatą), sejf (za
opłatą 2,50 EUR/dzień), telefon,
nowocześnie urządzona łazienka z
prysznicem, wc, suszarka do włosów,
klimatyzacja oraz telewizor LCD.
Wykładzina podłogowa.
Maks.obłożenie - 4
SPORT i WELLNESS:
Aqua Park Action w odległości ok.
350m od hotelu.
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.
WYŻYWIENIE:
All inclusive zawiera:
Ś n i a d a n i a , l u n c h , ko l a c j e o r a z
przekąski.
Lokalne napoje: wino, piwo, wodka,
whiskey, rakia, napoje bezalkoholowe
serwowane w barze od 10.00 do
22.00.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczlnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
w yc i s k a n e s o k i , k awa , h e r b a t a ,
wypożyczalnia rowerów, sporty
wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

CONSUL
HOTEL
Hotel Consul to 3-gwiazdkowy obiekt zlokalizowany w miejscowości Św. Wlas. Osoby
zainteresowane korzystaniem z atrakcji oferowanych przez duży kurort mają możliwość
dogodnego dojazdu do Słonecznego Brzegu.
Hotel oferuje unikalne połączenie słońca, morza, górskiego i morskiego powietrza.
Obiekt polecany jest szczególnie tym, którzy poszukują spokoju i ciszy.

POŁOŻENIE:
Hotel położony jest na wzniesieniu przy
głównej ulicy handlowej. W pobliżu
znajduje się dużo barów, restauracji
i sklepów.
Wiele klubów i kasyn można znaleźć
w Słonecznym Brzegu, który od obiektu dzielą około 4 kilometry. Do kurortu
można się dostać korzystając z lokalnej
komunikacji miejskiej.
Hotel znajduje się również w odległości
7 km do Starego Miasta Nessebar wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.
Odległość od:
-centrum miejscowości - ok. 350 m
-portu jachtowego - ok. 800 m
-lotniska w Burgas - ok. 100 km
HOTEL:
Liczba pokoi- 32
Hotel składa się z dwóch czteropiętrowych budynków.
Przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji gości: winda, recepcja,
sejf (za opłatą), restauracja główna,
restauracja a’la carte z bezpośrednim
zejściem do basenu, odnowiony basen,
ogród, taras na dachu.
POKOJE:
Pokoje 2-osobowe są klimatyzowane,
wyposażone w telewizor z telewizja satelitarną, telefon, balkon. W łazienkach
znajduje się wanna z prysznicem i suszarka do włosów.
Wielkość pokoju to ok. 28 m2.
Maks. obłożenie - 3
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WYŻYWIENIE:
Śniadanie i obiadokolacje
All Inclusive
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf, sporty wodne
przy plaży, leżaki i parasole na plaży,
masaże, parking.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich
formy a także funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać nieznacznym
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie
będzie miał wpływu.

Bułgaria, Słoneczny Brzeg

ROMANCE MARINE
HOTEL
Hotel Romance Marine to dwa budynki z oryginalną śródziemnomorską architekturą,
wzorowaną na kompleksach z Francuskiej Riwiery. Budynki utrzymane są w stylu
śródziemnomorskim z cieniowanymi, miękkimi, pastelowymi tonami oraz z precyzyjnymi
ornamentami. Czerpiąc w pełni z bogactwa francuskiej architektury, hotel Romance
Marine mistrzowsko odtwarza urok tak znanych kurortów, jak Saint Tropez. Łuki,
pastelowe kolory, celowo postarzane płytki, kwiaty, palmy i drzewa oliwkowe, wieża
zegarowa, to jest to co składa się na francuski klimat w Romance Marine.

POŁOŻENIE:
Hotel Romance Marine położony jest
w najpiękniejszej południowej części
kurortu Słoneczny Brzeg. W okolicy
znajduje się unikalny w Słonecznym
Brzegu park z wydmami i endemiczną
roślinnością ,położony na ponad 500
ha. Tworzy on strefę buforową i nie
pozwala na zabudowę w pierwszej linii brzegowej. W sąsiedztwie znajduje
się supermarket i kompleks sportowy
z kortami do tenisa.
Odległość od Nessebaru - ok.2,5 km
Odległość od lotniska w Burgas - 25 km
Odległość od plaży - 600 m
PLAŻA:
Publiczna, w Słonecznym Brzegu,
oddalona o ok.600 m. Serwis plażowy płatny.
Istnieje możliwość korzystania z prywatnej plaży w pierwszej linii brzegowej przy kompleksie Golden Rainbow.
HOTEL:
Do dyspozycji gości: basen zewnętrzny, dziecięcy aquapark, basen wewnętrzny, SPA, sauna, masaże, łaźnia
turecka, włoska restauracja, tradycyjna bułgarska restauracja z grillem na
świeżym powietrzu, karaoke, supermarket, dziecięcy kącik z animatorami,
zewnętrzne jacuzzi, bar przy basenie,
lobby bar.

POKOJE:
POKOJE 2 OSOBOWE :ok. 30m2, wyposażone w klimatyzację i telewizor.
Posiłki można samodzielnie przygotowywać w dobrze wyposażonym
aneksie kuchennym z jadalnią. Ponadto łazienka z prysznicem, suszarką do włosów i bezpłatnym zestawem
kosmetyków. Do dyspozycji Gości jest
również balkon. Pokoje z widokiem na
basen lub na park.
Maks. obłożenie - 2
APARTAMENT Z 1 SYPIALNIĄ - ok
46m2,wyposażony w klimatyzację
i telewizor. Posiłki można samodzielnie przygotowywać w dobrze
wyposażonym aneksie kuchennym
z jadalnią i salonem. Ponadto łazienka z prysznicem, suszarką do włosów
i bezpłatnym zestawem kosmetyków.
Do dyspozycji Gości jest również balkon. Pokoje z widokiem na basen lub
na park.
SPORT I WELLNESS :
boisko do siatkówki i piłki plażowej,
mini golf, billiard, fitness
WYŻYWIENIE:
- bez wyżywienia
- All inclusive
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

FORUM
HOTEL
Hotel Forum łączy w swoich wnętrzach luksus, wysoką jakość, klasę i komfort w jedno.
Położony jest w spokojnej, południowej części Słonecznego Brzegu, skąd dzieli go tylko
10 minut drogi od pięknej plaży i zabytkowego miasteczka Nessebar.

POŁOŻENIE:
W miejscowości Słoneczny Brzeg
Odległość do centrum miejscowości ok. 3 km, od Nessebaru 800 m
Odległość do plaży - ok. 150 m
Odległość od lotniska - 30 km
PLAŻA:
Piaszczysta i długa, oddalona około
250 m od hotelu , dojście do plaży
przez ulicę.
HOTEL:
Hotel Forum jest idealnym miejscem
dla osób ceniących prywatność
i poczucie wyjątkowości.
Liczba pokoi - 52,
Liczba pięter - 4
We w n ą t r z o b i e k t u m i e ś c i s i ę
elegancka restauracja, serwująca
potrawy kuchni z całego świata,
a także lobby bar idealny na
spotkanie przy drinku. Hotelowe
pokoje poddane zostały gruntownej
re n o w a c j i w 2 0 1 3 ro k u , d z i ę k i
czemu zapewnią gościom przytulną
i komfortową atmosferę.
Do dyspozycji gości są: kantor,
g ł ów n a re s t a u ra c j a , l o b by b a r,
sklep, basen odkryty, brodzik dla
dzieci jako część głównego basenu,
winda na wszystkie piętra, animacje,
możliwość wypożyczenia żelazka,
leżaki i parasole przy basenie.
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POKOJE:
P O KÓJ 2 - O S O B OW Y: - p o kó j
z telefonem, TV-Sat, klimatyzacją,
balkonem, suszarką do włosów,
minibarem, WI-FI (w cenie), sejf
(w cenie).
Maks. obłożenie - 3
STUDIO: - 2 łóżka plus sofa, telefon,
TV-Sat, klimatyzacja, balkon, suszarka
do włosów, minibar, WI-FI (w cenie),
sejf (w cenie).
Maks. obłożenie 3 os. dorosłe + 1
dziecko do 12lat.
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadanie - Bufet od 7.30 do 10.00,
Lunch - Bufet od 12.00 do 14.00,
Kolacja - Bufet od 18.00 do 21.00,
Przekąski - Bufet, Napoje
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne|: parking, leżaki
i parasole na plaży (18BGN parasol + 2
leżaki), room service, parking (12 BGN
za dzień), pralnia. Hotel nie akceptuje
zwierząt.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Słoneczny Brzeg

IMPERIAL
HOTEL
Hotel Imperial to elegancki, 4-gwiazdkowy obiekt zlokalizowany w pięknym bułgarskim
resorcie Słoneczny Brzeg. To doskonałe miejsce dla osób ceniących sobie luksus
i aktywny wypoczynek.

POŁOŻENIE:
• W miejscowości Słoneczny Brzeg,
• Odległość do centrum miejscowości
- ok. 3 km
• Odległość do Nessebaru - ok.1,5 km
• Odległość do plaży - ok. 150 m
• Odległość od lotniska - 37 km
PLAŻA:
P i a s zc z ys t a i d ł u g a , h o te l owa ,
oddalona około 150 m od hotelu ,
dojście do plaży przez ogród.
HOTEL:
Hotel wybudowany w 2005 roku.
Liczba pokoi :496, Liczba pięter : 8
Hotel Imperial jest idealnym wyborem
na eleganckie i stylowe wakacje.
Hotelowa restauracja Casablanca
oferuje gościom tradycyjne potrawy
regionu. Goście korzystać mogą z
prywatnej plaży z barem, pięknego
ogrodu oraz wewnętrznego,
podgrzewanego basenu, a także
z centrum SPA z salonami masażu,
salą do fitnessu, sauną i łaźnią turecką.
Dodatkowo do dyspozycji gości jest
:kantor, główna restauracja, lobby
bar, sklep, basen odkryty, brodzik dla
dzieci jako część głównego basenu,
basen kryty, siłownia, WI-FI, winda na
wszystkie piętra, animacje, możliwość
wypożyczenia żelazka, leżaki nad
basenem, parasole nad basenem,
ręczniki basenowe.

POKOJE:
POKÓJ 2- OSOBOWY : z widokiem
na morze,układ 2+1, Telefon, TV
sat, Klimatyzacja, Balkon, Suszarka,
Minibar, Internet, WIFI, Sejf
Maks. obłożenie - 3
POKÓJ 2 -OSOBOWY :z widokiem od
strony wejścia do hotelu. Telefon, TV
sat, Klimatyzacja, Balkon, Suszarka,
Minibar, Internet, WIFI, Sejf
Maks. obłożenie - 3
WYŻYWIENIE:
Dostępne opcje wyżywienia:
All inclusive - po przyjeździe Klienci
zostaną poinformowani z której
restauracji maja korzystać.
Śniadanie - Bufet od 7.30 do 10.00,
Napoje
Lunch - Bufet od 12.30 do 14.30,
Napoje
Kolacja - Bufet od 18.00 do 21.00,
Napoje
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - inne restauracje,
kawiarnia, parking, SPA, sauna, lekarz,
masaże, pralnia, sala konferencyjna,
dostęp do Internetu, leżaki i parasole
na plaży (18BGN parasol + 2 leżaki).
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

MPM KALINA GARDEN
HOTEL
Czterogwiazdkowy Hotel MPM Kalina Garden usytuowany jest w samym sercu
największego kurortu Morza Czarnego - Słonecznego Brzegu.

POŁOŻENIE:
W centrum miejscowości
Słoneczny Brzeg
Odległość od głównej ulicy
- ok. 100 m
Odległość do plaży - ok. 200m
PLAŻA:
Piaszczysta i długa, oddalona
około 200 m od hotelu.
HOTEL:
Liczba pokoi - 250
Obiekt posiada 250
przestronnych i stylowo
urządzonych pokoi. Oferuje
gościom bezpłatny dostęp do
Internetu Wi-Fi w miejscach
publicznych, jak również
w pokojach hotelowych.
Do dyspozycji gości hotel
oddaje główną restaurację, inne
mniejsze restauracje, lobby bar,
basen odkryty, brodzik dla dzieci
jako część głównego basenu,
miniklub, ogród, WI-FI, leżaki
i parasole przy basenie. Hotel
oferuje również animacje dla
dzieci i dorosłych odbywające
sie przy hotelowym basenie.
Animacje w języku angielskim.
Dodatkowo płatne - sklep,
parking, SPA, sauna, masaże
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POKOJE:
POKÓJ 2 - OSOBOWY powierzchnia ok. 30 m2
wyposażonych w dwa łózka
i s ofę , l o d ów kę , te l ew i zo r
z telewizją satelitarną,
klimatyzację,
WIFI. Łazienka z suszarką i WC.
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadanie - Bufet od 7.30 do
10.00,
Lunch - Bufet od 12.30 do 14.30,
Kolacja - Bufet od 18.00 do 21.00,
Przekąski - Bufet, Napoje lokalne
w cenie.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - parking,
leżaki i parasole na plaży (18BGN
parasol + 2 leżaki).
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Słoneczny Brzeg

MPM BLUE PEARL
HOTEL
Hotel położony przy plaży w sercu kurortu Słoneczny Brzeg – jednego z największych
i najpopularniejszych kurortów na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego. Gwarantuje
niepowtarzalny, bezpośredni widok na całą zatokę. W pobliżu znajduje się wiele barów,
restauracji i miejsc rozrywki.

POŁOŻENIE:
Położony bezpośrednio przy plaży.
Odległość od głównej turystycznej
ulicy kurortu – ok 600 m.
Odległość od miasta Nessebar
– ok 3km.
Odległość od lotniska - ok 25 km.
PLAŻA :
Publiczna, piaszczysta, szeroka
i długa. Serwis plażowy płatny.
Przy hotelu zejście bezpośrednio
na plażę.
HOTEL:
Liczba pokoi : 85
Hotel posiada 85 wygodnie
i estetycznie urządzonych pokoi.
Do dyspozycji gości oddany
jest basen odkryty z wydzieloną
częścią dla dzieci i siłownia,
recepcja, lobby, restauracja
główna,3 bary. W częściach
ogólnodostępnych hotelu
Internet jest bezpłatny.

SPORT I WELLNESS :
W hotelu dostępne są :rzutki,
boccia, siatkówka plażowa, tenis
stołowy.
WYŻYWIENIE:
ULTRA ALL INCLUSIVE:
Śniadanie, późne śniadanie
w formie bufetu, obiad, przekąski
w ciągu dnia, podwieczorek,
lody, kolacja, przekąski przed
północą, lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
w godz. 10.00-24.00.
Serwowane dania kuchni
regionalnej i międzynarodowej.
Posiłki podawane są w restauracji
głównej z tarasem otwartym.
DODATKOWE INFORMACJE:
Odpłatnie: Garaż, Pralnia, Bilard.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

POKOJE:
POKOJE 2 OSOBOWY
-Powierzchnia 20 m2, Standardowy pokój z możliwością 2 dostawek. Część wypoczynkowa,
Telefon, TV sat, Klimatyzacja,
Balkon, Suszarka, Lodówka, Łazienka z prysznicem lub wanną.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

KOTVA
HOTEL
Hotel Kotva znajduje się w południowej części Słonecznego Brzegu. Hotel składa się
z dwóch budynków posiadających wspólną recepcję. Każdy z budynków oferuje
gościom przestronne i komfortowe pokoje. Na terenie obiektu zlokalizowane są 3
wewnętrzne baseny oraz taras, na którym goście korzystać mogą z leżaków i parasoli.

POŁOŻENIE:
W miejscowości Słoneczny Brzeg.
Odległość do centrum miejscowości
- ok. 3km
Odległość do Nessebar - ok. 800m
Odległość do plaży - ok. 250m
Odległość od lotniska - 30km
PLAŻA:
Hotel zlokalizowany jest 250m do
najbliższej piaszczystej plaży. Plaże
są publiczne z płatnym serwisem
plażowym (ok 10 BGN za leżak/
parasol).
HOTEL:
Ten 4-gwiazdkowy hotel oddaje do
dyspozycji gości recepcję czynną
2 4 h /d o b ę , g ł ów n ą re s t a u ra c j ę ,
l ob by b a r, w inda , s k l e p, basen
odkryty, brodzik dla dzieci jako część
głównego basenu, oddzielny brodzik
dla dzieci, ogród, WIFI (tylko w lobby),
l eż a k i i p a ra s o l e p r z y b a s e n i e ,
animacje, możliwość wypożyczenia
żelazka.
Dodatkowo płatne - parking,
siłownia, sauna, masaże, kantor, sejf
(w recepcji), room service, leżaki
i parasole na plaży, lekarz.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - ok. 24 m2,
pokój z widokiem na ogród, basen lub
wydmy, możliwość zakwaterowanie
w pokoju z łóżkiem małżeńskim lub
z dwoma pojedynczymi łóżkami.
Dodatkowo w pokoju: telefon, TV
SAT, klimatyzacja, balkon, suszarka,
czajnik, WIFI (za opłatą), lodówka.
Maks. obłożenie - 2
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APARTAMENT - ok. 36 m2, sypialnia
i pokój dzienny oddzielone
drzwiami, wyposażenie jak w pokoju
standardowym.
Maks. obłożenie 3 osoby dorosłe + 1
dziecko do 11 lat.
SPORT I WELLNESS :
N a t e re n i e o b i e k t u m o ż l i wo ś ć
s ko r z ys t a n i a z s a u ny i m a s a ż y
(dodatkowo płatne). Hotel dysponuje
również mini aquaparkiem dla dzieci.
WYŻYWIENIE:
Do wyboru: śniadania lub all inclusive.
Wszystkie posiłki w formie bufetu.
All inclusive obejmuje:
Śniadanie - 7.30 do 10.00
Przekąski - 11.00 do 17.00
Lunch - 12.00 do 14.30
Kolacja - 18.00 do 21.00
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf, parking,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskane soki, sporty wodne przy
plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Słoneczny Brzeg

ROYAL PALACE HELENA PARK
HOTEL
Hotel Royal Palace Helena Park jest częścią najwyższej jakości kompleksu
wypoczynkowego. Helena Park zlokalizowany jest w północnej części Słonecznego
Brzegu, otoczony jest pięknym, zadbanym ogrodem z basenem i egzotyczną
roślinnością, która chroni gości przed zgiełkiem Słonecznego Brzegu. Dla najmłodszych
gości przygotowano specjalny plac zabaw z basenem oraz bogaty program zajęć
animacyjnych. Znajdujące się na terenie hotelu udogodnienia i atrakcje czynią go
idealnym miejscem zarówno na rodzinne wakacje, jak i turystykę biznesową o każdej
porze roku.

POŁOŻENIE:
• W miejscowości Słoneczny Brzeg
• Odległość do centrum miejscowości
- ok. 2km
• Odległość do plaży - ok. 150m
• Odległość od lotniska - 36km

SPORT I WELLNESS:
Oferta hotelu zawiera: siłownię,
aerobik, siatkówkę plażową, tenis
stołowy, rzutki, boccia, windsurfing
i narty wodne (oferta zewnętrzna),
Dodatkowo płatne: bilard, tenis.

PLAŻA:
Hotel położony bezpośrednio przy
ośmiokilometrowej, szerokiej plaży
z łagodnym zejściem do morza (przy
brzegu płytka woda).Dojście do plaży
przez ogród.
Serwis plażowy w cenie.

WYŻYWIENIE:
Ultra All inclusive
Śniadanie Bufet - od 7.30 do 10.00,
Napoje - W cenie
Lunch Bufet - od 12.30 do 14.30,
Napoje - W cenie
Kolacja Bufet - od 18.00 do 19.30,
Napoje - W cenie
Przekąski - Bufet, Napoje - W cenie
Lokalne napoje alkoholowe
oraz bezalkoholowe serwowane
w wybranych barach w określonych
godzinach

HOTEL:
Liczba pokoi :232
Liczba pięter :6
Do dyspozycji gości: kantor, sejf,
główna restauracja, inne restauracje,
Lobby bar, sklep, parking, basen
odkryty, oddzielny brodzik dla dzieci,
basen kryty, siłownia, ogród, WI-FI,
winda na wszystkie piętra, dostęp do
Internetu, animacje, udogodnienia
dla niepełnosprawnych, leżaki nad
basenem, parasole nad basenem,
leżaki na plaży, parasole na plaży,
ręczniki basenowe.
Dodatkowo płatne - Room service,
SPA, sauna, rort tenisowy, fryzjer,
lekarz, masaże, pralnia, sala
konferencyjna.
Goście mogą korzystać z części
infrastruktury hotelu Royal Palace
Helena Sands.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY : powierzchnia
ok. 25 m2. Wyposażenie w cenie:
Telefon, TV sat, Klimatyzacja, Balkon,
Internet, WI-FI, Suszarka, Sejf, Szklanki.
Maks. obłożenie - 2

W re s t a u r a c j i p o d c z a s ko l a c j i
w y m a g a n y j e s t s t ró j fo r m a l n y
(mężczyźni - długie spodnie i zakryte
buty).
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne :Minibar w pokoju,
C e nt r u m s p a (w h ote l u He l e n a
Sands),sauna fińska, łaźnia parowa,
pokój relaksacyjny, masaże, zabiegi
kosmetyczne.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

ROYAL PALACE HELENA SANDS
HOTEL
Royal Palace Helena Sands to romantyczny, luksusowy hotel ze stylowo urządzonymi
wnętrzami. Ten najwyższej klasy obiekt połączony jest z siostrzanym Royal Palace
Helena Park, a oba obiekty otacza piękny, duży ogród z nadmorską roślinnością.
Nieopodal znajduje się plaża, do której można dojść promenadą.

POŁOŻENIE:
• W miejscowości Słoneczny Brzeg
• Odległość do centrum miejscowości
- ok. 2km
• Odległość do plaży - ok. 150 m
• Odległość od lotniska - 36km
PLAŻA:
Hotel położony w pierwszej linii
b r ze g owe j , b e z p o ś re d n i o p r z y
piaszczystej, szerokiej plaży
publicznej, wydzielona część
hotelowa.
Serwis plażowy w cenie.
HOTEL:
Liczba pokoi - 153
Na miejscu goście mogą korzystać
z nowoczesnego centrum SPA,
oferującego szereg zabiegów
poprawiających zdrowie, witalność
i dobrą formę. Przygotowana
specjalnie dla najmłodszych
gości oferta czyni obiekt idealnym
miejscem na rodzinne wakacje.
Do dyspozycji gości: kantor, sejf,
główna restauracja, restauracja
tematyczna, Lobby bar, sklep, parking,
basen odkryty, oddzielny brodzik dla
dzieci, basen kryty, siłownia, ogród,
WI-FI, Winda na wszystkie piętra,
dostęp do Internetu, animacje,
udogodnienia dla niepełnosprawnych,
Leżaki nad basenem, Parasole nad
basenem, Leżaki na plaży, Parasole
na plaży, Ręczniki basenowe
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POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY : powierzchnia
ok. 28 m2. Wyposażenie w cenie:
Telefon, TV sat, Klimatyzacja, Balkon,
I nte r n et , W I - F I , S u s z a r ka , S e j f,
Szklanki.
Maks. obłożenie 3
POKÓJ 2 OSOBOWY z widokiem
na morze :powierzchnia ok. 28 m2.
Wyposażenie w cenie : Telefon, TV
sat, Klimatyzacja, Balkon, Internet,
WI-FI, Suszarka, Sejf, Szklanki.
Maks. obłożenie - 3
SPORT I WELLNESS :
Basen zewnętrzny, basen kryty,
siłownia, aerobik, aqua fitness, tai
chi, jacuzzi, siatkówka plażowa, rzutki
(dodatkowa opłata), tenis stołowy,
b i l a rd (d o d a t kow a o p ł a t a ) , ko r t
tenisowy .
WYŻYWIENIE:
2 posiłki:
Śniadania w formie bufetu
Obiadokolacje
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - Minibar, Room
service, SPA, Sauna, Kort tenisowy,
Fryzjer, Lekarz, Masaże, Pralnia, Sala
konferencyjna.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Słoneczny Brzeg

KAVKAZ GOLDEN DUNE
HOTEL
Hotel Kavkaz Golden Dune to czterogwiazdkowy, kameralny obiekt znajdujący się
w południowej części Słonecznego Brzegu. Jego zaletą jest niewielka odległość od
plaży oraz rodzinna atmosfera. Położenie hotelu tworzy idealne warunki dla miłośników
sportów wodnych.

POŁOŻENIE:
W miejscowości Słoneczny Brzeg
Odłegłość od:
- Nessebaru - 3,5 km
-plaży - 300 m
-lotniska w Burgas - 30 km
PLAŻA:
Szeroka i piaszczysta, o łagodnym,
płytkim zejściu do wody. Dojście
poprzez niewysokie wydmy. Przy
plaży znajduje się wiele punktów
gastronomicznych.
HOTEL:
Liczba pokoi: 99 dwuosobowych i 18
apartamentów. Czterogwiazdkowy
obiekt usytuowany w centralnej części
Słonecznego Brzegu. Hotel oferuje
swoim gościom basen z barem
koktajlowym, saunę i gabinet masażu.
W częściach ogólnodostępnych
można korzystać z bezpłatnego
Internetu bezprzewodowego.
Wszystkie pokoje urządzone zostały
w ciepłych barwach i wyposażone są
w nowoczesne meble. Goście mają
do dyspozycji również klimatyzację,
minibar oraz telewizor z dostępem
do kanałów satelitarnych. Hotelowa
restauracja serwuje zarówno
bułgarskie specjały, jak i rozmaite
dania kuchni międzynarodowej.

POKOJE:
POKÓJ 2 – OSOBOWY - powierzchnia
ok. 20m2 - pokój z łazienką (prysznic
lub wanna), WC oraz suszarka do
włosów. Wyposażone w telefon, TV,
minibar, klimatyzacja, balkon.
Maksymalne obłożenie - 3
APARTAMENT- powierzchnia ok
56m2 - pokój z łazienką (prysznic lub
wanna), WC oraz suszarka do włosów.
Wyposażone w telefon, TV, minibar,
klimatyzacja, balkon. telefon, TV,
minibar, klimatyzacja, balkon.
Maksymalne obłożenie - 4
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadanie 7:30 – 10:00
Drugie śniadanie 10:00 – 11:00
Lunch 12:30 – 14:00
Przekąski 16:00 – 17:00
Kolacja 18:30 – 20:30
Bary 11:30 – 22:30
Raz w tygodniu – kuchnia włoska
Raz w tygodniu – kuchnia bułgarska
DODATKOWE INFORMACJE:
W hotelu znajduje się siłownia, salon
masażu, sauna, gabinet lekarski.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

IBEROSTAR SUNNY BEACH
HOTEL
Światowa sieć Iberostar zapewnia wysoki standard hotelu oraz doskonałą jakość
świadczonych usług. Dzięki dobremu położeniu Goście hotelu mają dostęp do
wszelkich rozrywek Słonecznego Brzegu, a pobyt w tym hotelu to idealny wybór dla
osób szukających komfortowego i aktywnego wypoczynku.

POŁOŻENIE:
W centrum miejscowości Słoneczny
Brzeg
Odległość od plaży – ok. 80 m
Odległość od Nessebaru – ok. 4 km
Odległość od lotniska – ok. 35 km
PLAŻA :
W zatoce. Długa, piaszczysta,
z w i e l o m a p u n k t a m i
gastronomicznymi. Zejście do wody
łagodne.
HOTEL:
H o te l o d n ow i o n y w ro k u 2 0 1 4 .
W restauracjach głównych
podawane są dania kuchni lokalnej
i m i ę d z y n a ro d owe j . W h o t e l u
znajdują się 2 lobby bary, pool
bar z przekąskami, elegancki
bar z częścią wypoczynkową
oraz kawiarnia urządzona w stylu
wiedeńskim. Hotel oferuje 2
baseny odkryte, 1 basen kryty oraz
3 baseny dla dzieci wyposażone
w zjeżdżalnie. Do dyspozycji gości
jest siłownia kryta oraz na świeżym
powietrzu, pole do minigolfa, 2 sale
konferencyjne i ping-pong. W hotelu
odbywają się animacje dla dzieci
i dorosłych. W obrębie lobby i basenu
dostępny jest bezpłatny Internet
bezprzewodowy.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY: dla niepalących,
z tarasem, z bocznym widokiem
n a m o r z e , w y p o s a ż o n e w T V,
klimatyzację, telefon.
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WYŻYWIENIE:
7:30 – 10:00 śniadania podawane
w formie bufetu
10:00 – 11:00 drugie śniadanie
12:30 – 14:30 obiad podawany
w formie bufetu
18:00 – 21:00 kolacja podawana
w formie bufetu
10:00 – 16:00 przekąski w snack barze
16:00 – 17:00 podwieczorek w lobby
barze
10:00 – 24:00 bary (lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe)
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne: SPA, sauna,
centrum masażu, opieka nad dziećmi,
zabiegi kosmetyczne, pralnia, sejf.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Złote Piaski

PERUNIKA
HOTEL
Hotel Perunika to 3-gwiazdkowy obiekt zlokalizowany w Złotych Piaskach. Hotel
otoczony jest pięknym ogrodem. Restauracja hotelowa posiada duży taras i oferuje dania
zarówno kuchni bułgarskiej jak i europejskiej.

POŁOŻENIE:
Hotel Perunika położony jest
w centrum kurortu Złote Piaski
i oferuje Klientom niezapomnianą
atmosferę tego miejsca. idealny
wybór dla osób młodych, lubiących
zabawę do białego rana a także
d l a o s ó b l u b i ą c yc h ko s z towa ć
regionalnych smaków kuchni
bułgarskiej.
Odległość od centrum - 250 m
Odległość od plaży - 150 m
Odległość od lotniska w Warnie
- 20 km
PLAŻA:
Jedyne 150m dzieli hotel od szerokiej,
piaszczystej plaży oznaczonej
„Błękitną Flagą”.
Plaża jest publiczna, serwis plażowy
dodatkowo płatny (ok. 10 BGN)
HOTEL:
Liczba pokoi- 174
Zadbany obiekt 6-piętrowy (2 windy),
całkowicie zmodernizowany w 2004
roku.
Do dyspozycji Gości hotel oddaje
restaurację, w której dania serwowane
są w formie bufetu i a’la carte, ogród,
nocny karaoke bar, odkryty basen
z leżakami i parasolami, basen dla
dzieci, centrum fitness, pool bar i bar
barbecue, żelazko, plac zabaw dla
dzieci, minigolf.
Dodatkowo płatne - kantor, sejf,
centrum SPA, siłownia, sauna, lobby
bar, disco, pralnia, tenis stołowy, WIFI
lobby, wynajem rowerów, zwierzęta 5
BGN/dzień.

POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - w pokoju
łazienka z prysznicem, klimatyzacja,
telewizor, telefon, lodówka. Każdy
pokój z balkonem lub tarasem.
Internet w pokoju dodatkowo płatny,
Maks. obłożenie - 3
SPORT i WELLNESS:
W hotelu znajduje się siłownia.
Możliwość skorzystania z sauny oraz
masaży (dodatkowo płatne). Wiele
możliwości sportów wodnych na
plaży.
WYŻYWIENIE:
Śniadania w formie bufetu.
All Inclusive
07.30-10.00 Śniadanie
12.00-14.00 Lunch
18.00-20.30 Kolacja
Napoje alkoholowe lokalne
i bezalkoholowe.
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskan e soki, wy pożyczaln ia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Bułgaria, Złote Piaski

DETELINA
HOTEL
Położony w cichym miejscu, poza zgiełkiem jednego z najpopularniejszych kurortów
Bułgarii, Złotych Piasków, hotel Detelina zapewnia swoim gościom spokojny wypoczynek.
Hotel znajduje się między wzgórzami, niedaleko szerokiej, piaszczystej plaży uznanej za
jedną z najpiękniejszych w tym regionie.

POŁOŻENIE:
Hotel położony w miejscowości Złote
Piaski (dzielnica Czajka).
• Odległość od plaży - ok. 450 m
• Odległość od centrum Złotych
Piasków - ok. 3 km
• Odległość od lotniska - ok. 20km
W o d l e g ł o ś c i 1 0 0 m o d h ote l u
znajduje się super market, salon
piękności, fryzjer, 300 m - sklep
spożywczy, fast food, grill bar,
kawiarnia, pub, najbliższy punkt
medyczny, dyskoteka, night club,
p r z y s t a n e k a u t o b u s o w y, 3 k m
- kasyno, 15 km - szpital, bank
i bankomat.
PLAŻA:
Szeroka, piaszczysta, w odległości
około 7 minutowego spaceru od
hotelu.
Serwis plażowy płatny.
Przy plaży znajduje się restauracja,
koktajl bar i pub.
HOTEL:
Ilość pokoi: 126.
Kameralny hotel.
Do dyspozycji Gości :24h recepcja,
restauracja główna z zadaszonym
tarasem z widokiem na park, winda,
lobby bar, grill bar, plac zabaw
dla dzieci, basen zewnętrzny
z brodzikiem dla dzieci, klimatyzacja,
WIFI, animacje, żelazko (na zapytanie),
leżaki i parasole przy basenie, wieczór
bułgarski raz w tygodniu,
Zwierzęta domowe nie są
akceptowane.
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POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY: 2 pojedyncze
ł ó ż k a l u b 1 ł ó ż ko m a ł ż e ń s k i e ,
wszystkie pokoje wyposażone są
w klimatyzację, minibar (za opłatą),
TV Sat, telefon, łazienkę z prysznicem,
wc, suszarką do włosów, balkon lub
taras, WIFI.
Maks. obłożenie- 3
SPORT I WELLNESS :
Siatkówka, tenis stołowy, bilard,
centrum fitness, aqua gimnastyka,
wypożyczalnia sprzętu wodnego
(jachty, łódki, skutery, rowery, surfing,
windsurfing, narty, spadochrony,
banany)
WYŻYWIENIE:
All inclusive (napoje alkoholowe
i bezalkoholowe 10.00 - 22.00)
Śniadanie - 08.00-10.00
Lunch - 12.30-14.30
Kolacja - 18.30-20.30
Przekąski - 16.00-17.00
Importowane napoje alkoholowe za
opłatą. Bułgarskie napoje alkoholowe
i bezalkoholowe miedzy 22.00 a 10.00
płatne.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne: kantor, sejf, lobby
bar, masaże, pralnia, room serwis,
wynajęcie auta, sala konferencyjna.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Bułgaria, Złote Piaski

BRIZ 2
HOTEL
Hotel znajduje się w Warnie, mieście znanym jako morska stolica Bułgarii. Jest to jedna
z najbardziej atrakcyjnych turystycznie i kulturowo destynacji w Państwie. Położony
blisko plaży obiekt oferuje zakwaterowanie zarówno w celach biznesowych jak
i wypoczynkowych.

POŁOŻENIE:
• Odległość od plaży - ok. 150 m
• Odległość od centrum Warny
- ok. 5 km
• Odległość od lotniska - ok. 11 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się w odległości
krótkiego spaceru od plaży. Plaża
w t y m m i e j s c u j e s t wą s k a , a l e
piaszczysta. Serwis plażowy płatny.
HOTEL:
Trzygwiazdkowy hotel położony
w cichym, zielonym zakątku. Liczba
pokoi: 86. Hotel dysponuje również
10 apartamentami.
D o d ys p oz yc j i g o ś c i : re ce p c j a ,
restauracja, basen, leżaki i parasole
przy basenie, lobby bar, bar przy
basenie, 2 sale konferencyjne, sauna,
siłownia, bezpłatny Internet.

SPORT i WELLNESS:
Tennis stołowy, sauna, siłownia.
WYŻYWIENIE:
śniadanie lub śniadania i obiadokolacje
Napoje dodatkowo płatne

DODATKOWE INFORMACJE:
Za dodatkową opłatą : wypożyczalnia
samochodów, sejf, parking.

POKOJE:
POKOJE 2 OSOBOWE : przyjemnie
urządzone pokoje, z łazienką
i prysznicem, WC, suszarka do
włosów, klimatyzacja, TV-Sat, telefon,
bezpłatne WIFI.
Możliwość rezerwacji pokoi
z widokiem na morze lub park.
Maks. obłożenie - 3
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Bułgaria, Złote Piaski

EXCELSIOR
HOTEL
Hotel Excelsior znajduje się w pobliżu centrum Złotych Piasków, w odległości krótkiego
spaceru od plaży i centrum kurortu. To dobre miejsce zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.
Czekają na nich takie udogodnienia, jak np. plac zabaw, miniklub orazbasen zewnętrzny
z brodzikiem dla dzieci.

POŁOŻENIE:
Hotel położony jest w północnej
części Złotych Piasków. Centrum
miejscowości, sklepy, restauracje oraz
supermarket znajdują sie w niewielkiej
odległości od hotelu.
Odległość:
od plaży - ok. 300 m
od centrum - ok. 300 m
od lotniska w Warnie - ok. 20 km
PLAŻA:
Plaża publiczna, piaszczysta, znajduje
się w niewielkiej odległości od hotelu,
serwis plażowy dodatkowo płatny.
W sezonie możliwość skorzystania z
bezpłatnego transportu.
HOTEL:
Ilość pokoi - 200.
Do dyspozycji Gości - recepcja 24h,
restauracja główna, restauracja a la
carte, lobby, winda, WIFI w miejscach
ogólnodostępnych, taras słoneczny,
basen zewnętrzny z brodzikiem
dla dzieci, jacuzzi, lobby bar, leżaki
i parasole przy basenie, ręczniki
kąpielowe (za kaucją), plac zabaw dla
dzieci, miniclub.

40

POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - klimatyzacja,
balkon, łazienka z prysznicem, WC,TV
sat, telefon, WIFI (za opłatą).
Maks. obłożenie 3
SPORT i WELLNESS:
Aerobik, Aqua aerobik, Tennis, Sporty
wodne na plaży( oferta zewnętrzna).
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadania - 7.30-10.00,
Obiad - 12.30-14.30
Kolacja - 18.00-21.00
Przekąski - 11.00-16.00
Kawa, herbata i ciasto - 14.30-17.00
Napoje bezalkoholowe i lokalne
alkohole - 11.00-23.00
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne: Leżaki i parasole
na plaży, sejf, masaż, pralnia, tenis,
parking, sporty wodne na plaży (oferta
zewnętrzna, odpłatnie).

Bułgaria, Złote Piaski

EDELWEISS
HOTEL
Hotel Edelweiss położony jest w kurorcie Złote Piaski, na północ od miasta Warna wśród
zielonych lasów rezerwatu przyrody Złote Piaski z pięknym widokiem na morze. Hotel
wybudowany w 2004 r., ostatni remont przeszedł w roku 2015. W okolicy mieści się
słynny Aquapark Aquapolis.

POŁOŻENIE:
W miejscowości Złote Piaski
Odległość od centrum miasta
- ok. 1,5 km
Odległość do plaży - ok. 300 m
Odległość od lotniska - 20 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 300 m
od plaży pokrytej drobnym, złotym
piaskiem. Plaża jest publiczna, serwis
plażowy dodatkowo płatny (ok. 10
BGN)
HOTEL:
Do dyspozycji Gości hotel oddaje
recepcję 24h/dobę, windę,
re s t a u ra c j ę g ł ów n ą , l o b by b a r,
basen zewnętrzny ze słodką wodą,
oddzielny brodzik dla dzieci, basen
wewnętrzny, centrum fitness, saunę,
WI-FI (w lobby i w pokojach płatne
ok. 10 BGN/doba), animacje, żelazko,
leżaki i parasole przy basenie.
Dodatkowo płatne - kantor, sejf, sklep,
centrum SPA, parking, masaż, pralnia,
sala konferencyjna, kącik internetowy,
leżaki i parasole na plaży, ręczniki
(kaucja 20 BGN/doba), gabinet
kosmetyczny.

SPORT i WELLNESS:
W hotelu znajduje się centrum fitness.
Możliwość skorzystania z sauny oraz
gabinetu kosmetycznego (dodatkowo
płatne). Wiele możliwości sportów
wodnych na plaży.
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadania - 7.30 - 10.00
Lunch - 12.00-14.00
Kolacja - 18.30-21.00
Przekąski - 15.00-17.00
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskan e soki, wy pożyczaln ia
rowerów, sporty wodne przy plaży.

POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - ok. 24 m2,
pokoje od strony morza, 2 łóżka
pojedyncze, telefon, TV Sat,
klimatyzacja, minibar (za opłatą),
balkon, WI-FI (za opłatą), łazienka
z wc, prysznicem oraz z suszarką do
włosów.
Maks. obłożenie - 3
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Bułgaria, Złote Piaski

LIGHTHOUSE GOLF & SPA
HOTEL
Otoczony trzema polami golfowymi, piękny i luksusowy hotel położony na szczycie klifu,
z panoramicznym widokiem na Morze Czarne. Posiada własne 18 dołkowe pole golfowe.
Wnętrza hotelu utrzymane w miłej dla oka, eleganckiej i spokojnej tonacji. Wysoki
standard dla wymagających gości.

POŁOŻENIE:
• Na peryferiach miejscowości Balchik
• Odległość do centrum miejscowości
Balchik ok. 5 km
• Odległość do plaży ok.6 km (transport
dla gości w cenie w sezonie wysokim
-od 10.06 do 10.09)
• Pola golfowe -Blacksearama ok 2 km
(5 min jazdy),Thracian Cliffs Golf Course
ok 6 km (10 min jazdy)
• Odległość od lotniska w Warnie ok.40
km

balkon lub taras. Pokój z widokiem na
pole golfowe.
Maks. obłożenie- 3

PLAŻA:
Czysta, piaszczysta plaża, położona w
odległości ok 5km od hotelu, osłonięta
klifowym zboczem, leżaki i parasole
w cenie, transport dla gości w cenie
(podczas sezonu letniego),dostępna
oferta sportów wodnych, restauracja.

SPORT i WELLNESS:
18 dołkowe pole golfowe
zaprojektowane przez Iana Woosnama,
Akademia Golfa,2 Korty tenisowe,1
boisko do gry w piłkę nożną, siatkówka
plażowa, bilard, Ping Pong, rzutki, gry
elektroniczne, szachy, rowery, Centrum
Fitness, sporty wodne,

HOTEL:
Liczba pokoi: 180
Nowoczesny, luksusowy hotel dla
wymagających.
Do dyspozycji gości: Recepcja,
Basen odkryty, Brodzik dla dzieci,
B a s e n ( p o d g r z e w a n y, k r y t y ) ,
Restauracja główna (dania kuchni
międzynarodowej), 4 bary, sala
telewizyjna, Wi-Fi (w recepcji i lobby,
w cenie),leżaki i parasole ,centrum
konferencyjne, sklep z pamiątkami,
room service (płatny),minimarket, jubiler,
fryzjer, parking, Centrum Wellness &
SPA.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY-ok 30 m, z
możliwością dostawki, 1 duże łóżko
lub 2 osobne, TV satelitarna, Telefon,
Minibar, WIFI, klimatyzacja, WC, łazienka
z wanną i prysznicem typu walk in, sejf,
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APARTAMENT - położony w osobnym
budynku oddalonym ok 300 m od
budynku głównego, 1 pokój, część
wypoczynkowa z aneksem kuchennym,
łazienka z wanną i prysznicem,
TV, balkon, telefon, Minibar, WIFI,
klimatyzacja, sejf, balkon lub taras.
Maks. obłożenie - 4

WYŻYWIENIE:
Śniadania w formie bufetu,
2 POSIŁKI:
Śniadania w formie bufetu
Obiadokolacje
All INCLUSIVE +
Opcja all inclusive plus m.in obejmuje:
Główna restauracja :
- śniadanie 07.30–10.00 (świeży sok
pomarańczowy wliczony jest w cenę),
- lunch 12.30–14.00,
- kolacja 19.30–21.30
DODATKOWE INFORMACJE :
Hotel otrzymał nagrody :Bulgaria Best
Golf Hotel 2016 by World Golf Award,
Luxury Sea View Hotel of the Year 2018,
by Luxury Travel Guide.

Bułgaria, Złote Piaski

LONG BEACH RESORT & SPA
HOTEL
Pięciogwiazdkowy hotel z apartamentami- Long Beach Resort & SPA położony jest około
35 km na południe od Złotych Piasków przy szerokiej, piaszczystej plaży. Miejscowość
Shkorpilovtsi to niewielka, cicha wioska, idealna na spokojne, relaksujące wakacje.

POŁOŻENIE:
• Odległość od plaży - ok. 50 m
• Odległość od Warny - ok. 35 km
• Odległość od lotniska - ok. 40 km

WYŻYWIENIE:
Bez wyżywienia
Tylko śniadania
All inclusive

PLAŻA :
Bezpośrednio przy hotelu,
p i a s zc z ys t a , w yd z i e l o n a c zę ś ć
hotelowa

All inclusive:
Śniadanie : 07.30 - 10.00
Późne śniadanie :10-11.00
Lunch :12.00 - 14.00
Przekąski : 15.00 - 16.00
Kolacja : 18.30 - 21.00
D wa ra z y w t yg o d n i u w i e c zo r y
tematyczne. Raz w tygodniu
możliwość skorzystania z restauracji
a’la carte (wymagana wcześniejsza
re ze r wa c j a ) . N a p o j e d o ko l a c j i
w restauracji a’la carte dodatkowo
płatne.
Piwo, wino, lokalne napoje
bezalkoholowe, woda mineralna
podczas obiadu i kolacji w cenie.
Lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe od 10.00 do 22.00
w barach all inclusive
Importowane napoje alkoholowe,
d r i n k i , ko k t a j l e z k a r t y p ł a t n e
dodatkowo.

HOTEL:
Liczba pokoi :41 apartamentów
Do dyspozycji gości : recepcja,
restauracja, basen, leżaki i parasole
przy basenie, leżaki i parasole na
plaży w części wydzielonej dla
hotelu, pokój fitness, bezpłatne WIFI
w hotelu, parking. Mini disco dla
dzieci, klubik dla dzieci (4-12 lat), filmy
dla dzieci.
POKOJE:
A PA R TA M E N T Z 1 S Y P I A L N I Ą
:60 m2,przyjemnie urządzone
apartamenty: pokój z częścią
wypoczynkową, rozkładana kanapa,
łazienka wanną lub prysznicem, WC,
suszarka do włosów, klimatyzacja,
TV-Sat, telefon, aneks kuchenny,
bezpłatne WIFI. Balkon lub taras
z widokiem na ogród/park lub morze.
Maks. obłożenie :2+2
SPORT I WELLNESS :
Gimnastyka w wodzie, siatkówka
plażowa, piłka nożna na plaży.
Centrum Spa: baseny mineralne
z gejzerem i wodospadem, pokój
solny.

Goście którzy wykupili ofertę All
inclusive zobowiązani są do noszenia
opasek potwierdzających wykupione
świadczenia.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

onholidays.pl

Grecja
Grecja to kolebka europejskiej cywilizacji. To
właśnie tutaj narodził się teatr oraz filozofia,
a z morskiej piany wyszła Afrodyta.
Starożytne państwo położone jest w południowej
części Półwyspu Bałkańskiego i graniczy z Turcją,
Bułgarią, Albanią i Macedonią. Grecję otaczają
morza: Egejskie, Kreteńskie, Jońskie i Śródziemne.
W skład tego urokliwego kraju oprócz części
kontynentalnej wchodzi około 2000 wysp.
Najwyższym greckim szczytem jest Olimp, który
według mitologii był siedzibą greckich bogów.

KUCHNIA:
Grecka kuchnia jest jednym z wielu powodów, dla
których kraj ten jest tak często odwiedzany przez
turystów. Potrawy są smaczne, zdrowe i bardzo
proste. Podstawą są warzywa, sery, zioła, oliwki,
ryby czy owoce morza. Oliwa z oliwek dodawana jest
przez Greków praktycznie do każdego dania, a oliwki
są symbolem greckiej kuchni.
STREFA CZASOWA:
- czas polski + 1 godzina
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WALUTA:
Obecnie waluta obowiązującą w Grecji jest EURO.
Przykładowe ceny:
- komunikacja miejska - ok. 1,5 EUR
- 1 l mleka – 1,2 EUR,
- 1,5 l wody – 0,9 EUR,
- chleb - 0,8 EUR,
- 12 jajek – 2,9 EUR,
- butelka piwa 0,5l - 1,15 EUR,
- obiad dla dwóch osób w restauracji klasy średniej- 30 EUR

WAŻNE:
Zgodnie z decyzją greckiego rządu od dnia 01.01.2018 od turystów będzie pobierany podatek turystyczny.
Opłata będzie pobierana podczas zakwaterowania.
Wysokość podatku turystycznego zależy od kategorii lokalnej hotelu/kwatery.
Dla obiektów:
1- i 2-gwiazdkowych - ok. 0,50 EUR za pokój/noc
3-gwiazdkowych - ok. 1,50 EUR za pokój/noc
Rodos
4-gwiazdkowych - ok. 3 EUR za pokój/noc
5-gwiazdkowych - ok. 4 EUR za pokój/noc

Kreta

KRETA:
Kreta to największa z greckich wysp odwiedzana
przez najliczniejszą grupę turystów. Słynie
z bardzo długich, wręcz kilometrowych plaż. Jest
to idealne miejsce dla tych, którzy lubią historię
oraz zwiedzanie. Kreta zachwyca niepowtarzalną
a t m o s fe r ą o r a z b o g a c t we m s we j k u l t u r y
i zabytkami. Miastami wartymi odwiedzenia
są Heraklion- który jest stolicą wyspy, Chania,
Rethymnon oraz Knossos z mitycznym labiryntem
Minotaura
RODOS:
Rodos to wyspa Heliosa, boga Słońca, a także
perła Dodekanezu i „wyspa róż”. Wypoczynek

na tej wyspie otoczonej Morzem Egejskim
to obcowanie z kolebką europejskiej kultury
i pięknym krajobrazem. Stolicą wyspy jest miasto
Rodos, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Narodowego UNESCO. Samochodem całą wyspę
zwiedzić można w dwa dni.
CHALKIDIKI:
Półwysep Chalkidiki słynie z pięknych plaż,
nocnego życia, zalesionych wzgórz oraz jaskiń.
Nie można zapominać również o monastyrach
zawieszonych na skałach oraz o największym
kompleksie wypoczynkowym Porto Karras
z ciągnącą się przez prawie 10 kilometrów
piaszczystą plażą.

onholidays.pl

Grecja, Rodos

RELAX
HOTEL
Hotel Relax położony jest blisko plaży, na terenie niewielkiego resortu Kolymbia. Około
25 km od hotelu znajduje się zabytkowe miasto Rodos oraz urokliwe Lindos ze słynnym
akropolem które warto odwiedzić.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 250 m
Odległość od miasta Rodos- 25 km
Odległość od lotniska - 28 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 250m
od plaży pokrytej drobnym, złotym
piaskiem. Plaża jest publiczna, serwis
plażowy dodatkowo płatny (ok. 10 EUR)
HOTEL:
Do dyspozycji Gości hotel oddaje
lobby, basen zewnętrzny, basen dla
dzieci, bar przy basenie, restaurację
serwującą dania kuchni greckiej
i śródziemnomorskiej, plac zabaw dla
dzieci oraz kącik internetowy.
Dodatkowo płatne na miejscu - sejf,
WI-FI, klimatyzacja poza głównym
sezonem od 01.06 do 30.06 oraz po
01.09.
POKOJE:
P O KÓJ 2 - O S O B OW Y - p o kó j
z balkonem lub tarasem, wyposażenie:
telefon, telewizja, klimatyzacja
( b e z p ł a t n a 0 1 . 07-3 1 . 0 8 ) , W i - F i
( d o d a t ko w o p ł a t n e ) , l o d ó w k a .
W łazience wanna lub prysznic.
Maks. obłożenie - 2
P O KÓJ 2 - O S O B OW Y W I Ę K S Z Y
- pokój z balkonem lub tarasem,
wyposażenie: telefon, telewizja,
klimatyzacja (bezpłatna 01.07-31.08),
Wi-Fi (dodatkowo płatne), lodówka.
W łazience wanna lub prysznic.
Maks. obłożenie - 3
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POKÓJ 2-OSOBOWY COMFORT
- pokój z balkonem lub tarasem,
wyposażenie: telefon, telewizja,
klimatyzacja (bezpłatna 01.07-31.08),
Wi-Fi (dodatkowo płatne), lodówka.
Duże łóżko 2-osobowe i łóżko piętrowe.
W łazience wanna lub prysznic.
Maks. obłożenie - 4
SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych na
plaży
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadanie 06.30 - 10.30
Późne śniadanie 10.30 - 11.00
Lunch 12.30- 14.30
Kolacja 19.00- 21.00
Napoje lokalne piwo, wino, 11.00-23.30
Przerwa kawowa z ciasteczkami
i lodami dla dzieci 15.00 - 18.00
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskane soki, wypożyczalnia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Polecamy!

Grecja, Rodos

VIRGINIA
HOTEL
Przyjemny 3-gwiazdkowy obiekt idealny na rodzinny wypoczynek na Rodos. Obiekt
położony na terenie kompleksu hotelowego tworzy całość wraz z 4 gwiazdkowym
hotelem Virginia Family Suites. Hotel odnowiony w 2014 roku zgodnie z europejskimi
standardami.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 150m
Odległość od Kalithea - ok. 1km
Odległość od miasta Rodos- 5km
Odległość od portu - 8km
Odległość od lotniska - 20km
Przystanek autobusowy oddalony od
hotelu 100m

STUDIO - pokój z balkonem lub
tarasem, wyposażenie - telefon,
telewizja, klimatyzacja (01.06-30.09),
s e j f (d o d a t kowo p ł a t ny) , W i - F i
(dodatkowo płatne), lodówka, aneks
kuchenny. W łazience wanna lub
prysznic. Widok na morze lub ogród.
Maks. obłożenie - 5

PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 150m
od piaszczystej plaży. Plaża jest
publiczna, serwis plażowy dodatkowo
płatny (ok. 10 EUR)

SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.

HOTEL:
D o d ys p oz yc j i G o ś c i re c e p c j a ,
restauracja, tawerna, lobby, bar
przy basenie, SPA, tawerna, sala
telewizyjna, sala gier, dwa baseny,
plac zabaw, baseny dla dzieci.
Dodatkowo płatne - sejf (15 EURdepozyt), WIFI, klimatyzacja poza
głównym sezonem płatna 6 EUR za
dzień (do 01.06 oraz po 30.09), bilard
(6 EURO/godz.), tenis stołowy (3 EUR/
dzień), gry video (od 0,5 EUR do 2
EUR)
Możliwość wynajęcia samochodu na
miejscu.
POKOJE:
P O KÓJ 2 - O S O B OW Y - p o kó j
z balkonem lub tarasem, wyposażenie
- telefon, telewizja, klimatyzacja
(01.06-30.09), sejf (dodatkowo płatny),
Wi-Fi (dodatkowo płatne), lodówka.
W łazience wanna lub prysznic.
Widok na morze, basen lub ogród.
Maks. obłożenie - 3

WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadanie bufetowe 07.00- 10.00
Lunch bufetowy 12.30- 14.00
Kolacja bufetowa 18.30- 21.00
Przekąski 11.00- 16.00
Napoje lokalne piwo, wino, soki,
kawa, herbata 10.00-22.30
Alkohole mocne 18.00-22.30
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskan e soki, wy pożyczaln ia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Polecamy!
onholidays.pl

Grecja, Rodos

AELIA
HOTEL
Mały, przytulny hotel położony w zielonym ogrodzie, blisko plaży w miejscowości
Afandou. Świetne miejsce dla miłośników gry w golfa, gdyż hotel Aelia Resort znajduje
się zaledwie 15 minut spacerem od jedynego pola golfowego na wyspie Rodos.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 150m
Odległość od centrum - ok. 2km
Odległość od lotniska - 22km
PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 150m od
piaszczysto-żwirowej plaży.
Plaża jest publiczna, serwis plażowy
dodatkowo płatny (ok. 10EURO)

WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadania 07.30-09.30
Obiad 12.30-14.00
Kolacja 19.00-21.00
Kawa, ciasto, przekąski 10.00-18.00
Lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe 10.00-22.30
Bar pracuje do 10.00-22.30

HOTEL:
Do dyspozycji gości:
restauracja, lobby, plac zabaw dla
dzieci, basen o długości 20 m, brodzik
dla dzieci, bar przy basenie, pokój gier,
WiFi w lobby bezpłatne, mini market,
ping pong, sala bilardowa, piłkarzyki.
W niedalekiej odległości boisko do piłki
nożnej.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY - wyposażenie
pokoju: łazienka z prysznicem i WC,
klimatyzacja (dodatkowo płatna), balkon,
telewizja satelitarna, telefon, lodówka,
sejf (dodatkowo płatny), suszarka do
włosów (na zapytanie).
Maks. obłożenie - 3
SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych na
plaży.
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DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskane soki, wypożyczalnia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Rodos

ORION
HOTEL
Hotel Orion jest położony blisko plaży w miejscowości Faliraki. Obiekt bardzo chwalony
przez turystów za czystość.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 350m
Odległość od lotniska - 15km

SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.

PLAŻA:
Hotel znajduje się 350m od
piaszczysto-żwirowej plaży. Plaża jest
publiczna, serwis plażowy dodatkowo
płatny (ok. 10EURO)

WYŻYWIENIE:
śniadania i obiadokolacje podawane
w formie bufetu.

HOTEL:
Do dyspozycji Gości: 24h recepcja,
klimatyzacja (w cenie dla pobytów
od 10.06 do 30.09), winda, basen
z e w n ę t r z n y, b a s e n d l a d z i e c i ,
biblioteka, bilard, kącik internetowy,
restauracja, bar przy basenie, bar z
przekąskami, sejf na recepcji, wi-fi w
miejscach ogólnodostępnych.
Dodatkowo płatne: korzystanie z sejfu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf,
międzynarodowe alkohole, sporty
wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY - wszystkie
pokoje z balkonem lub tarasem,
telewizor, klimatyzacja (w cenie w
terminie 10.06-30.09), łazienka z
prysznicem lub wanną, wc, suszarka
do włosów, telefon,TV, czajnik,
lodówka.
Maks. obłożenie - 4
POKÓJ 2-OSOBOWY SUPERIOR
- wszystkie pokoje z balkonem
lub tarasem, telewizor plazmowy,
klimatyzacja (w cenie w terminie
10.06-30.09), łazienka z prysznicem
lub wanną, wc, suszarka do włosów,
telefon, TV, czajnik, lodówka.
Maks. obłożenie - 2

onholidays.pl

Grecja, Rodos

ATHENA
HOTEL
Typowo miejski, kameralny hotel położony jest w mieście Rodos w bardzo dobrej
lokalizacji, blisko lokalnych atrakcji, sklepów, restauracji, pubów, zaledwie 200 m od
plaży.

POŁOŻENIE:
Odległość od centrum Rodos
ok.500 m
Odległość ok 1.2 km od przystani
Mandraki,
Odległość od lotniska ok. 12 km
PLAŻA:
Publiczna, serwis plażowy płatny,
piaszczysto-żwirowa.
HOTEL:
Hotel posiada 122 przestronne
pokoje, recepcję (sejf w recepcji
za opłatą),basen, restaurację,
kawiarnię, bar, kącik gier, wifi
w miejscach ogólnodostępnych.
POKOJE:
POKOJE 2 OSOBOW
- powierzchnia ok. 20 m, dostępne
ł ó z ko m a ł ż e ń s k i e l u b d w a
łóżka pojedyncze, klimatyzacja
(bezpłatna w okresie 15.05-15.09),
łazienka z prysznicem lub wanną,
suszarka, lodówka, TV satelitarna,
telefon, bezpłatne Wifi( w terminie
15.05-15.09), szafa, stolik i krzesła,
balkon ze stolikiem i krzesłami.
Maksymalne obłożenie -3
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WYŻYWIENIE:
Śniadanie
Śniadanie w formie bufetu
w hotelowej restauracji (kuchnia
grecka i międzynarodowa).
Niektóre atrakcje/udogodnienia
mogą nie być dostępne po
sezonie.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Rodos

ROMANTZA MARE
HOTEL
Hotel Romantza Mare położony w bardzo bliskiej odległości od plaży w miejscowości
Kallithea. Romantza Mare to komfortowy, kameralny, rodzinny hotel z troskliwą obsługą
zawsze do Państwa dyspozycji. Jest to idealny wybór na wakacje dla osób które cenią
sobie ciszę i spokój.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 350 m
Odległość od pola golfowego - ok. 7 km
Odległość od Faliraki - ok. 12 km
Odległość od Lindos - ok. 32 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 100m od
piaszczysto-żwirowej plaży. Plaża jest
publiczna, serwis plażowy dodatkowo płatny
(ok. 10EURO). Przejście do plaży przez ulicę.
HOTEL:
Do dyspozycji Gości kącik internetowy
(dodatkowo płatny), lobby, restauracja,
mini market, basen, snak bar przy basenie,
re c e p c j a c z y n n a c a ł ą d o b ę , s e j f n a
recepcji (dodatkowo płatny), tawerna. Dla
najmłodszych hotel oferuje plac zabaw oraz
brodzik.
Dodatkowo płatne - kawiarenka internetowa,
masaż, sporty wodne na plaży (oferowane
przez firmę zewnętrzną).
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY - wszystkie pokoje
z balkonem, lodówką, telewizorem, TV
Sat, klimatyzacją, łazienką z prysznicem,
wc, suszarką do włosów, telefonem, Wi-fi
w pokoju (w cenie).
Maks. obłożenie - 4

WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje lub all inclusive
light.
07.30-09.30 śniadanie,
12.00-14.00 obiad,
18.30-21.00 kolacja
Wszystkie posiłki serwowane w formie
bufetu w restauracji głównej, wybrane
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
dostępne w trakcie posiłków.
Formuła all inclusive light nie zawiera:
- przekąsek (10.00-16.00) serwowanych
w barze z przekąskami
- możliwości skorzystania z tawerny
„Caldera”
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf, wypożyczalnia
samochodów, niektóre międzynarodowe
alkohole, świeżo wyciskane soki,
wypożyczalnia rowerów, sporty wodne przy
plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych na
plaży, możliwość skorzystania z masażu
w hotelu (dodatkowo płatne).

onholidays.pl
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OCEANIS
HOTEL
Oceanis to 4-gwiazdkowy hotel, położony przy pięknej plaży Ixia pomiędzy miastem
Rodos a lotniskiem Diagoras. Jest to idealny wybór i doskonała baza wypadowa do
odkrywania licznych uroków wyspy. W pobliżu również tawerny, kluby i sklepy.

POŁOŻENIE:
Odległość do miasta Rodos - 7 km
Odległość od plaży - ok. 50 m
Odległość od lotniska - 10 km
Odległość od portu w mieście Rodos
- 7 km
Centrum sportów wodnych - 100m
PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 50m
od piaszczysto-żwirowej plaży Ixia.
Plaża jest publiczna, serwis plażowy
dodatkowo płatny (ok. 10EURO)
HOTEL:
Do dyspozycji Gości recepcja 24h/
dobę, klimatyzowana restauracja,
parking, winda, taras słoneczny,
przechowalnia bagażu, klimatyzacja,
ogród, basen i odnowa biologiczna,
odkryty basen, animacje, wieczorne
rozrywki, tenis stołowy, bilard, kort
tenisowy.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY z widokiem na
ogród - ok. 27m2, 2 łóżka pojedyncze
lub jedno podwójne, bezpłatna
klimatyzacja (od 15.05 do 15.09),
mini lodówka, TV-SAT, Wi-Fi (płatne
ok. 10EUR/dzień), telefon, sejf (za
opłatą), balkon lub taras, łazienka
z prysznicem, WC, suszarką do
włosów i zestawem kosmetyków.
Maks. obłożenie - 3
POKÓJ 2-OSOBOWY z widokiem na
morze - ok.27m2, 2 łóżka pojedyncze
lub 1 podwójne, klimatyzacja (od
15.05 do 15.09), mini lodówka, TVSAT, Wi-Fi (płatne ok. 10EUR/dzień),
telefon, sejf (za opłatą), balkon lub
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taras z widokiem na zatokę, łazienka
z p r y s z n i c e m l u b w a n n ą , WC ,
suszarką do włosów i zestawem
kosmetyków.
Maks. obłożenie - 3
SPORT I WELLNESS :
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.
WYŻYWIENIE:
All inclusive obejmuje
- śniadania w formie amerykańskiego
bufetu,
- obiady i kolacje - bogaty wybór
specjałów greckiej i międzynarodowej
kuchni.
Nowoczesny snack bar na tarasie
z przekąskami i napojami.
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne: wynajem rowerów,
wynajem aut, wynajem skuterów, WIFI
(ok. 10 EUR za dobę), salon beauty,
masaże, kantor, supermarket, pralnia,
sejf.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Rodos

EDEN ROC
HOTEL
Hotel Eden Roc usytuowany jest przy plaży w miejscowości Kallithea, w otoczeniu
bujnego, zielonego ogrodu. Do dyspozycji Gości są liczne udogodnienia, w tym kilka
basenów, zjeżdżalnie wodne, kort tenisowy i prywatna piaszczysto-kamienista plaża.

POŁOŻENIE:
• Odległość do centrum miejscowości- ok.
1 km
• Odległości do miasta Faliraki - ok. 7 km
• Odległości do miasta Rodos - 4 km
• Odległości od lotniska - 18 km
• Bezpośrednio przy plaży
PLAŻA:
Bezpośrednio przy hotelu, prywatna,
w zatoce.
HOTEL:
Obiekt kompletnie odnowiony w latach
2009-2010.Ilość pokoi :354
Składa się z budynku głównego
i bungalowów, wybudowany został na
rozległym terenie.
Do dyspozycji gości : w budynku głównym
hol powitalny z recepcją, sejfy (za opłatą
ok. 3 EUR/dzień), restauracja, cocktail bar,
snack bar, bar na plaży, windy, 2 baseny ze
słoną wodą, zjeżdżalnie, taras słoneczny,
bar przy basenie. Leżaki i parasole na tarasie
słonecznym, oddzielny brodzik dla dzieci,
plac zabaw, mini klub (4-12 lat), programy
animacyjne.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY z widokiem na ogród ok. 22m2, 1 łóżko małżeńskie lub 2 podwójne,
łazienka z prysznicem, suszarką, telefonem,
TV SAT, klimatyzacją (15.06-15.09.), balkonem,
mini lodówka, zestaw do kawy i herbaty.
Maks. obłożenie - 3
POKÓJ 2 OSOBOWY z widokiem na morze wyposażony jak pokój z widokiem na ogród.
Maks. obłożenie - 3

POKÓJ 2 OSOBOWY Eden - ok. 23-25
m2, elegancko zaprojektowany, 2 łóżka
pojedyncze, sejf, zestaw do herbaty i kawy,
łazienka z prysznicem, suszarką do włosów,
TV sat, telefon, klimatyzacja (15.06-15.09),
balkon, mini lodówka.
Maks. obłożenie - 3
BUNGALOW z widokiem na ogród - ok. 2736m2, łazienka z prysznicem, suszarka, TVSat, indywidualna klimatyzacja, telefon, mini
lodówka, sejf, kącik wypoczynkowy, biurko.
Na zapytanie możliwość wypożyczenia
czajnika do kawy/herbaty. Dostęp do
internetu na zapytanie.
Maks. obłożenie - 4
SPORT i WELLNESS:
Siłownia, Tenis stołowy, Siatkówka plażowa,
Mini piłka nożna, Mini golf, Aerobik,
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadania 07.00-10.00
Lunch 12.30-14.00
Kolacja 19.00-21.30
Ultra All Inclusive
-alkohole premium
-w pełni wyposażony Minibar w dniu
przyjazdu
-wydłużony czas korzystania z baru
-dodatkowy posiłek w restauracji a la carte
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne : sporty wodne
windsurfing, narty wodne, rowery wodne,
banan (oferowane przez agencje lokalne),
wypożyczalnia samochodów i rowerów,
parking.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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KRESTEN PALACE
HOTEL
Hotel Kresten Palace położony jest na wzniesieniu, przy prywatnej plaży, na wschodnim
wybrzeżu Rodos, tylko 6 km od miasta Rodos, oraz ok. 6 km do znanego i tętniącego
życiem Faliraki. Hotel wybudowany w tradycyjnym greckim stylu, odnowiony w 2009
roku.

POŁOŻENIE:
W miejscowości Kalithea
Odległość do miasta Rodos - 6 km
Odległość do miasta Faliraki - 6 km
Odległość od lotniska - 10 km
Odległość od plaży - ok. 50 m
PLAŻA:
W odległości ok. 50 m od hotelu
znajduje się prywatna plaża. Jest
ona niewielka, piaszczysto-żwirowa i
częściowo pokryta skałami. Zejście do
wody z pomostu lub po schodkach.
Zatoka Kalithea z plażą oddalona ok.
2 km.
HOTEL:
Do dyspozycji gości program
animacyjny, wieczorki muzyczne,
plac zabaw dla dzieci, basen dla
dzieci, restauracja główna, koktajl
bar, restauracja i bar przy basenie,
siłownia, pokój gier, mini golf, sklep,
basen, ogród, tawerna a’la carte,
siatkówka plażowa.
Dodatkowo płatne - kantor, sklep,
kącik internetow, Internet w pokojach,
bilard, tenis, łaźnia parowa, sauna,
jacuzzi, pralnia, wynajem aut, parking.
Możliwość organizacji wyjazdów
grupowych lub ślubów.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY z widokiem
na ogród - klimatyzacja (sterowana
indywidualnie, bezpłatna w okresie
10-06-30.09), lodówka, sejf (za opłatą),
TV sat., telefon, radio, balkon lub taras.
Wanna, WC, suszarka.
Maks. obłożenie - 3
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POKÓJ RODZINNY z widokiem na
ogród - wszystkie pokoje z balkonem
lub tarasem, telewizor plazmowy,
klimatyzacja (w cenie w terminie
10.06-30.09), łazienka z prysznicem
lub wanną, wc, suszarka do włosów,
telefon, TV, czajnik, lodówka.
Maks. obłożenie - 2
SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.
WYŻYWIENIE:
2 posiłki dziennie lub trzy posiłki
dziennie.
Wszystkie posiłki w formie bufetu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf,
międzynarodowe alkohole, sporty
wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Rodos

KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA
HOTEL
Pięciogwiazdkowy, ekskluzywny hotel malowniczo rozpościerający się u podnóża
wzgórz miejscowości Kalithea. Hotel położony 50 m od prywatnej plaży, bezpośrednio
nad morzem. Do dyspozycji Gości jest centrum Spa z w pełni wyposażoną siłownią,
liczne baseny, restauracje i bary.

POŁOŻENIE:
Odległość od centrum miejscowości
Rodos- ok 5,5 km
Odległość od Faliraki-4 km
Odległość od plaży-50 m
Odległość od lotniska-ok 13 km
PLAŻA:
Prywatna, bezpośrednio przy hotelu,
w zatoce, piaskowo-żwirowa.
HOTEL:
Pięciogwiazdkowy, luksusowy hotel
dla wymagających. Ilość pokoi : 258.
Do dyspozycji gości- 3 restauracje, 3
baseny (1 ze słoną wodą ,2 ze słodką
wodą), 4 bary, program animacyjny,
koszykówka, plac zabaw dla dzieci,
basen dla dzieci, centrum fitness,
basen wewnętrzny, kącik internetowy,
SPA, supermarket, kort tenisowy, Wi Fi
w miejscach ogólnodostępnych.
POKOJE:
POKOJE 2 OSOBOWE z widokiem na
morze : klimatyzacja, balkon/ taras,
łazienka z wanną, suszarką zaparzacz
do kawy/ herbaty, telefon, sejf,TVSAT, dostęp do internetu, lodówka.
Maksymalne obłożenie - 3 os.
JUNIOR SUITE z widokiem na
morze:klimatyzacja, balkon/
taras, łazienka z wanną,suszarką
zaparzacz do kawy/ herbaty, telefon,
sejf,TV- SAT, dostęp do internetu,
lodówka,kącik wypoczynkowy.
maksymalne obłożenie-2+2

SPORT I WELLNESS :
sala fitness, aerobik, mini piłka
nożna, siatkówka, siatkówka
plażowa,minigolf,2 korty tenisowe,
hammam
WYŻYWIENIE:
ALL INCLUSIVE
Śniadanie
Lunch (od godz 12.30)
Kolacja (od 18.30) przekąski na zimno
i ciepło, bufet sałatek, szeroki wybór
d a ń g ł ów nyc h ( k u c h n i a g re c ka
i międzynarodowa)
Wszystkie posiłki w formie bufetu.
Dodatkowo dwa razy w tygodniu
możliwość spożycia kolacji w jednej
z restauracji tematycznych, zamiast
w restauracji głównej. Wcześniejsza
rezerwacja wymagana (co najmniej
1 dzień wcześniej),trzeba również
posiadać wydany w recepcji voucher.
(Otrzymuje się go przy zameldowaniu).
D r e s s C o d e : We w s z y s t k i c h
restauracjach Panów obowiązuje strój
formalny tzn. długie spodnie.
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne: pralnia,
wypożyczalnia rowerów górskich, tenis
(oświetlenie kortów oraz sprzęt),centrum
spa „Royal Spa”,masaże, zabiegi
pielęgnacyjno-kosmetyczne.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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ELYSIUM RESORT & SPA
HOTEL
Hotel Elysium Resort &Spa to elegancki i luksusowy 5-gwiazdkowy obiekt na Rodos.
Zlokalizowany w pięknym otoczeniu, bezpośrednio przy plaży (wyróżnionej certyfikatem
Błękitna Flaga).To doskonałe miejsce dla osób ceniących sobie luksus i aktywny
wypoczynek. Hotelowa restauracja oferuje gościom tradycyjne potrawy regionu oaz
kuchni śródziemnomorskiej. Do dyspozycji gości oddana jest również prywatna plaża,
piękny ogród a także centrum SPA z salonami masażu. Hotel Elysium Resort jest
idealnym wyborem na eleganckie i stylowe wakacje.

POŁOŻENIE:
• W miejscowości Kalithea.
Od centrum miejscowości Faliraki
- 4 km
• Odległość do centrum miejscowości
Rodos - ok. 8 km
• Hotel bezpośrednio przy plaży
• Odległość od lotniska - 15 km
PLAŻA:
Hotel bezpośrednio przy plaży,
wyróżnionej certyfikatem Błękitnej
Flagi, serwis plażowy w cenie.
HOTEL:
Hotel składa się z trzech osobnych
b u d y n k ó w. L i c z b a p o k o i : 3 2 7,
wszystkie pokoje z widokiem na
morze.
Liczba pięter: 8 (budynek główny),
6 i 7 pięter-budynki przyległe.
Do dyspozycji gości: 3 restauracje,
3 b a r y, b a s e n z e s ł o d k ą w o d ą
-w k s z t a ł c i e l a g u n y, b a s e n d l a
dzieci (słodka woda),basen kryty
z hydromasażem (dla gości
S PA ) , s i ł ow n i a , W I - F I , w i n d y
panoramiczne (budynek główny),
animacje, leżaki nad basenem i na
plaży, parasole nad basenem i na
plaży, ręczniki basenowe,sklep
z pamiątkami, mini market.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY DELUXE - 30
m,układ 2 + 1,gustownie urządzony
(meble Wenge lub Zebrano) z widokiem
na morze, łóżko typu Queen lub dwa
pojedyncze, Kącik Wypoczynkowy,
Te l e fo n , T V s a t , K l i m a t y z a c j a ,
Umeblowany Balkon lub Taras,
Łazienka z wanną, Suszarka, Lusterko
powiększające, Sejf, Lodówka, WiFi
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Maks. obłożenie - 3
POKÓJ TYPU SUITE VIP (Elite Club)
Junior Suite Elite Club -48-55m,Pokój
z widokiem na morze, W budynku
dla gości VIP, Salonik, Telefon,
TV sat, Klimatyzacja, Balkon lub
Taras,2 Łazienki-jedna z wanną
z hydromasażem i osobnym WC,
druga z prysznicem i osobnym
WC, Suszarka, Sejf, Lodówka, WiFi,
Nespresso Express
Maks. obłożenie - 2+2
SPORT I WELLNESS :
Korty tenisowe, minigolf, boccia,
tenis stołowy, siatkówka plażowa
centrum fitness, yoga, pilates, aqua
gym, sporty wodne na plaży (oferta
zewnętrzna),18-dołkowe pole golfowe
(Afandou)oddalone 8 km.
WYŻYWIENIE:
Dostępne opcje wyżywienia:
Śniadania w formie bufetu
2 posiłki :
Śniadanie - Bufet
O b i a d o ko l a c j a - B u fe t , n a p o j e
dodatkowo płatne
(do obiadokolacji obowiązuje dress
code-Panowie w długich spodniach)
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne: SPA, sauna, masaże,
pralnia, sala konferencyjna,
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Rodos

LYDIA MARIS
HOTEL
Hotel Lydia Maris położony jest w spokojnej miejscowości Kolymbia w pięknej
krajobrazowo okolicy. Hotel składa się z kilkunastu budynków bocznych. Kolymbia
położona jest pomiędzy Faliraki a Lindos. Na wyróżnienie zasługuje malownicza, rozległa
zatoka z 2 pięknymi plażami.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 350 m
Odległość od pola golfowego - ok. 7 km
Odległość od Faliraki - ok. 12 km
Odległość od Lindos - ok. 32 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się 350m od zatoki z dwoma
żwirowymi plażami. Plaże są publiczne,
serwis plażowy dodatkowo płatny (ok.
10EURO)
HOTEL:
Do dyspozycji gości recepcja 24h/dobę,
restauracja główna, restauracja grillowa,
pizzeria, bary, sala TV, minimarket, WI-FI na
terenie całego hotelu, tenis stołowy, rzutki,
siatkówka, kort tenisowy, siłownia oraz
rowery wodne, kajaki (w miarę dostępności
i w zależności od pogody). W ogrodzie
duży basen ze słodką wodą, jacuzzi, leżaki,
materace i parasole słoneczne przy basenie,
oddzielny brodzik dla dzieci. Możliwość
nauki nurkowania w basenie. W hotelu
odbywają sie również programy animacyjne
dla dorosłych w ciągu dnia i wieczorem
(w j. angielskim). W każdy poniedziałkowy
wieczór grill z muzyką na żywo i greckimi
tańcami.
Dla dzieci: mini klub dla dzieci w wieku 4-12
lat, czynny w okresie 15.06-31.08, w języku
angielskim), plac zabaw, restauracja dla
dzieci.
POKOJE:
P O KÓJ 2 - O S O B OW Y - k l i m a t y z a c j a
(sterowana indywidualnie), sejf (za opłatą),
telefon, TV-Sat, telefon, minibar (dodatkowo
płatny, uzupełniony w dniu przyjazdu), balkon
lub taras. Łazienka z wanną, WC i suszarką.
Maks. obłożenie - 3

SPORT i WELLNESS:
W hote l u ce ntr u m S PA z ma sa ż a mi,
zabiegami kosmetycznymi na twarz,
manicure oraz pericure. Sauna oraz fryzjer.
Wiele możliwości sportów wodnych na
plaży.
WYŻYWIENIE:
All inclusive obejmuje:
- Posiłki w głównych restauracjach:
7:00 - 10:00 - śniadanie (bufet
amerykański)
10:10 - 11:00 - późne śniadanie
(kontynentalne)
12:30 - 14:30 - obiad (bufet)
19:00 - 21:30 - kolacja (bufet)
24:00 - 02:00 - nocne posiłki ( makarony,
hamburgery, zupy itp.)
- Posiłki w restauracji grillowej
11:30 - -21:00 - gyros i inne przekąski z grilla
22:00 - 24:00 - kanapki
- Posiłki w restauracji dla dzieci
12:00 - 14:30 - specjalne menu dla dzieci,
posiłki w formie bufetu
- Pizzeria
11:00 - 19:00 - pizza z kamiennego pieca
- Napoje w trakcie każdego posiłku, napoje
bezalkoholowe, lokalne wina i piwa, soki,
kawa i herbata.
DODATKOWE INFORMACJE:
D o d a t k o w o p ł a t n e - k a n t o r, k ą c i k
internetowy, bilard, sauna, fryzjer, zabiegi
w centrum SPA, sejf, ręczniki (kaucja 10EUR
za dzień), pralnia, usługa prasowania, room
service, sporty wodne.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

onholidays.pl

Grecja, Rodos

VIRGINIA FAMILY SUITES
HOTEL
Kompleks hotelowy Virginia Family Suites to idealne miejsce na rodzinne greckie
wakacje. Hotel znajduje się zaledwie 1 km od miejscowości Kalithea i 5 km od stolicy
wyspy miasta Rodos.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 150 m
Odległość od Kalithea - ok. 1 km
Odległość od miasta Rodos- 5 km
Odległość od portu - 8 km
Odległość od lotniska - 20 km
Przystanek autobusowy oddalony od
hotelu 100 m
PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 150m od
piaszczysto-żwirowej plaży. Plaża jest
publiczna, serwis plażowy dodatkowo
płatny (ok. 10EURO)
HOTEL:
Do dyspozycji gości- recepcja,
restauracja, lobby, bar przy basenie,
SPA, tawerna, sala telewizyjna, WIFI w
lobby w cenie, 2 baseny, plac zabaw,
basen dla dzieci, pokój gier, kącik
internetowy parasole i leżaki przy
basenie bezpłatne, sejf dodatkowo
płatny.
POKOJE:
S U I T E - p o kó j z b a l ko n e m l u b
tarasem, wyposażenie - telefon,
telewizja, klimatyzacja (01.06-30.09),
Wi-Fi (dodatkowo płatne), lodówka.
W łazience wanna lub prysznic i
suszarka do włosów. Widok na morze,
basen lub ogród.
Maks. obłożenie - 4
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S U P E R I O R S U I T E z p r y wat ny m
basenem - pokój z tarasem
połączonym z prywatnym basenem,
w y p o s a że n i e p o ko j u - te l e fo n ,
telewizja, klimatyzacja (01.06-30.09),
Wi-Fi (dodatkowo płatne), lodówka.
W łazience wanna lub prysznic oraz
suszarka do włosów. Widok na morze
lub ogród.
Maks. obłożenie - 5
SPORT I WELLNESS :
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.
WYŻYWIENIE:
All inclusive
Śniadanie bufetowe 07.00- 10.00
Lunch bufetowy 12.30- 14.00
Kolacja bufetowa 18.30- 21.00
Przekąski 11.00- 16.00
Napoje lokalne piwo, wino, soki, kawa,
herbata 10.00-22.30
Piwo, wino 10.00- 18.00
Alkohole mocne 18.00-22.30
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskane soki, wypożyczalnia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Rodos

IRENE PALACE
HOTEL
Irene Palace to idealne miejsce na letni wypoczynek, zaledwie kilka metrów od morza,
w otoczeniu pięknych ogrodów w miejscowości Kolymbia. Hotel jest idealnym miejscem
zarówno dla osób młodych, starszych jaki dla rodzin z dziećmi. Zespół animatorów
zapewnia wszystkim wiele przyjemnych atrakcji w trakcie pobytu. Hotel posiada również
mini klub dla najmłodszych gości jak i możliwość uprawiania wielu sportów wodnych,
zajęć rekreacyjnych i gier. Każdego wieczoru odbywają się różnego rodzaju pokazy.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - ok. 80 m
Odległość od centrum miasta - ok.
200 m
Odległość od miasta Rodos- 30 km
Odległość od miasta Lindos - 25 km
Odległość od lotniska - 25 km
Przystanek autobusowy oddalony od
hotelu 200 m
PLAŻA:
Hotel znajduje się zaledwie 80m od
piaszczysto-żwirowo-kamienistej
plaży. Plaża jest publiczna, została
wyróżniona certyfikatem Błękitnej
Flagi, serwis plażowy dodatkowo
płatny (ok. 10EURO).
HOTEL:
D o d ys p oz yc j i G o ś c i re c e p c j a ,
kącik internetowy, lobby, główna
re s t a u ra c j a o ra z g ł ów ny b a r, 3
mniejsze bary, mini market, snack
bar przy basenie, bezpłatne wi-fi
w częściach wspólnych oraz salon
fryzjerski. Hotel posiada również
basen zewnętrzy, basen dla dzieci
oraz plac zabaw.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY z widokiem
na ogród lub na morze - pokój
z balkonem lub tarasem, wyposażenie
- telefon, telewizja, klimatyzacja
(bezpłatna w terminie 01.06-15.09), sejf
(dodatkowo płatny), Wi-Fi (dodatkowo
płatne), oraz lodówka. W łazience
wanna, WC i suszarka do włosów.
Maks. obłożenie - 4

SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje lub All
Inclusive
07.00- 10.00 Śniadanie
12.00- 14.00 Lunch
18.30- 21.30 Kolacja
Posiłki w formie bufetu.
11.00- 12.00, 15.30-16.30 Przekąski dla
opcji all inclusive
10.00-23.00 napoje all inclusive
(lokalne piwo, wino, soki, kawa,
herbata)
10.00 - 17.00 Bufet dla dzieci, lody
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskan e soki, wy pożyczaln ia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Grecja, Kreta

GOUVES BAY
HOTEL
Hotel Gouves Bay to przytulny obiekt położony w cichej i kameralnej okolicy bardzo
blisko morza. W niedalekiej odległości od hotelu znajduje się wiele barów i restauracji.
Blisko przystanek autobusowy. Hotel składa się z trzech dwupiętrowych budynków.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży- 50 m
Odległość od kurortu Gouves - 1,5 km
Odległość od lotniska - 16 km
Odległość od portu- 19 km
PLAŻA:
Około 30m od hotelu plaża publiczna,
kamienista, skalisty brzeg. Plaża
piaszczysta około 100m od hotelu. Na
plażach leżaki i parasole płatne (ok.
10Euro/dzień)
HOTEL:
W hotelu do dyspozycji gości jest
zewnętrzny basen z hydromasażem,
b ro d z i k d l a d z i e c i , m o ż l i w o ś ć
w y n a j ę c i a a u t a , p r ze c h owa l n i a
b a g a ż u , ko r t d o te n i s a , s a u n a ,
siłownia, wymiana walut, pralnia,
restauracja, bar, bar przy basenie.
Darmowe Wi-Fi dostępne na terenie
hotelu.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - klimatyzacja
(dodatkowo płatna 5EUR/dzień),
sejf (dodatkowo płatny), telewizja
satelitarna, lodówka, biurko, szafa,
radio, suszarka do włosów, wanna,
szlafroki, klapki, ręczniki.
Maks. obłożenie - 3
SPORT I WELLNESS :
W hotelu możliwość skorzystania
z m a s a ż y (d o d a t kowo p ł a t n e ) ,
centrum fitness oraz sauny
(dodatkowo płatna).
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.
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WYŻYWIENIE:
All Inclusive
07.00-10.15 Śniadania bufetowe
12.00-14.00 Lunch bufetowy
16.00-17.00 Przerwa kawowa, ciastka,
ciasta
19.30-21.00 Kolacja bufetowa
W restauracji Terpsichori goście mogą
spróbować dań wyśmienitej kuchni
greckiej w znakomitej atmosferze.
Bar przy basenie jest otwarty przez cały
dzień.
Napoje dostepne w opcji All Inclusive
- ouzo,raki,lokalne brandy,wino,lokalne
piwo,lokalne napoje bezalkoholowe,
kawa, herbata,woda.
Dla dzieci serwowane są lody.
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskane soki, wypożyczalnia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Kreta

PALMERA BEACH & SPA
HOTEL
Palmera Beach & SPA Hotel to wymarzone miejsce na spokojne greckie wakacje. Obiekt
zachwyca położeniem – tuż przy plaży i niedaleko centrum Hersonissos. Urlopowiczom
spodobają się piękne widoki, które można podziwiać zarówno z części pokoi, jak
i z tawerny zlokalizowanej na plaży. Dużym atutem jest także spokojna, przyjazna
atmosfera, gwarantująca udane wakacje.

POŁOŻENIE:
Bezpośrednio w mieście Hersonissos.
Odległość od plaży- 50 m
Odległość od lotniska - 20 km
PLAŻA:
Około 50m od hotelu plaża
publiczna, piaszczysto-kamienista.
350m do piaszczystej plaży Limenas
Hersonissou Beach. Na plażach leżaki
i parasole płatne (ok. 10Euro/dzień)
HOTEL:
W h o t e l u d o d y s p o z yc j i g o ś c i
recepcja 24 h/dobę, basen ze słodką
wodą, bar, restauracja a la carte
z tarasem i widokiem na morze
(kuchnia grecka i międzynarodowa),
restauracja główna, kącik TV, basen
z brodzikiem dla dzieci oraz bezpłatne
l eż a k i i p a ra s o l e p r z y b a s e n i e ,
wysokie krzesełka dla dzieci, łóżeczka
dla niemowląt (na zapytanie, w cenie).
Dodatkowo płatne: Wi-Fi w pokoju
(w miejscach ogólnodostępnych w cenie), leżaki, parasole na plaży,
pralnia, room servis, centrum wellness
& spa, bilard, siłownia.

SPORT i WELLNESS:
W hotelu centrum Wellness & SPA
oraz siłownia.
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży.
WYŻYWIENIE:
Dwa posiłki dziennie: śniadania
i obiadokolacje w formie bufetu.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskan e soki, wy pożyczaln ia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - ok.
15 m2 , widok na ląd lub na
morze, klimatyzacja (bezpłatna,
indywidualnie sterowana), wanna lub
prysznic, WC, balkon lub taras, sejf
(płatny), telefon.
Maks. obłożenie - 3
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Grecja, Kreta

GOUVES WATER PARK HOLIDAY RESORT
HOTEL
Rodzinny hotel z nowoczesnymi udogodnieniami i usługami na wysokim poziomie. Hotel
Gouves Water Park Holiday Resort położony jest w spokojnej miejscowości Gouves,
w odległości krótkiego spaceru od głównej piaszczystej plaży. Gouves Water Park
Holiday Resort uważany jest za idealne miejsce na rozpoczęcie zwiedzania Krety.

POŁOŻENIE:
Odległość od:
- plaży - ok. 500 m
- miasta Hersonissos - ok. 500 m
- przystanku autobusowego - ok. 500 m
- lotniska w Heraklionie - ok. 17 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się 500 m od
piaszczystej plaży publicznej. Serwis
plażowy dodatkowo płatny (ok. 10
EURO).
HOTEL:
Do dyspozycji Gości recepcja czynna
24h/dobę, dwie restauracja (główna
i a la carte), 4 bary, bezpłatne wi-fi
w wyznaczonych miejscach, kącik
z TV, 3 baseny, animacje hotelowe
(również po polsku) tenis stołowy oraz
SPA. Hotel na swoim terenie posiada
również aquapark o powierzchni ok
1500 m kw.
POKOJE:
P O KÓJ 2 - O S O B OW Y - p o kó j
z balkonem lub tarasem, wyposażenie
- telewizja, telefon, klimatyzacja, sejf
(dodatkowo płatny) oraz mini lodówka.
W łazience wanna lub prysznic,
WC i suszarka do włosów. Pokój
z widokiem na ogród lub na basen.
Maks. obłożenie - 3
SPORT I WELLNESS :
Wiele możliwości sportów wodnych
na plaży. Centrum SPA w hotelu usługi dodatkowo płatne.
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WYŻYWIENIE:
All Inclusive
07.30- 10.00 Śniadanie
12.30- 14.30 Lunch
18.30- 21.30 Kolacja
Posiłki w formie bufetu w głównej
restauracji Dionyssos.
12.30- 18.00 świeża pizza z pieca oraz
bufet sałatkowy w restauracji Artemis
10.30 - 12.30, 16.00 - 18.00 - przekąski
w restauracji Artemis
10.00-23.00 napoje all inclusive (lokalne
piwo, wino, soki, kawa, herbata)
w restauracji Artemis
18.30 - 22.30 - restauracja azjatycka
a la carte - konieczna wcześniejsza
rezerwacja stolika
10.00 - 18.00 - bar Poseidon przy
basenie
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf,
wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo
wyciskane soki, wypożyczalnia
rowerów, sporty wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Kreta

IKAROS BEACH RESORT & SPA
HOTEL
Hotel położony jest na północnym wybrzeżu Krety, wyspy znanej z nieskażonego
przybrzeżnego uroku, naturalnego piękna i bogatej kultury. Hotel szczyci się doskonałą
lokalizacją na skalistym półwyspie z piaszczystymi plażami, przybrzeżną florą
i wspaniałymi widokami na Morze Kreteńskie.

POŁOŻENIE:
Bezpośrednio przy plaży.
Odłegłość od:
- centrum miasta - ok. 500 m
- lotniska w Heraklionie - 33 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się bezpośrednio przy
piaszczystej plaży. Serwis plażowy
bezpłatny.
HOTEL:
Do dyspozycji Gości recepcja czynna
24h/dobę, taras słoneczny, ogród,
kompleks basenów (4 baseny
zewnętrzne, 2 baseny dla dzieci, 1 kryty,
ogrzewany basen), restauracja główna,
restauracja a la carte, grecka tawerna, 4
bary, wi-fi na terenie obiektu (bezpłatne),
kącik internetowy.
Dodatkowe udogodnienia: kantor, sklep
z pamiątkami, pralnia, mini market, sala
konferencyjna, centrum biznesowe.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY Ekonomiczny
- powierzchnia ok. 23m2, pokój
z balkonem lub tarasem, wyposażenie
- telewizja, telefon, klimatyzacja,
sejf (dodatkowo płatny) oraz minibar
(na zapytanie, dodatkowo płatny).
W łazience wanna lub prysznic, WC
i suszarka do włosów. Pokój z widokiem
na ogród w budynku głównym.
Maks. obłożenie - 3
POKÓJ 2-OSOBOWY - powierzchnia ok.
23m2, pokój z balkonem lub tarasem,
w y pos a że n i e - te lew i z ja, te l efon,
klimatyzacja, sejf (dodatkowo płatny)
oraz minibar (na zapytanie, dodatkowo
płatny), zestaw do przygotowywania
kawy i herbaty. W łazience wanna lub
prysznic, WC i suszarka do włosów.
Pokój z widokiem na morze w budynku
głównym.
Maks. obłożenie - 3

POKÓJ RODZINNY - powierzchnia ok.
48m2, pokój z balkonem lub tarasem,
dwupomieszczeniowy, wyposażenie
- telewizja, telefon, klimatyzacja, sejf
(dodatkowo płatny) oraz minibar (na
zapytanie, dodatkowo płatny), zestaw
do przygotowywania kawy i herbaty.
W łazience wanna lub prysznic, WC
i suszarka do włosów. Pokój z widokiem
na morze lub na ogród.
Maks. obłożenie - 4
SPORT i WELLNESS:
Wiele możliwości sportów wodnych na
plaży. Centrum SPA w hotelu - usługi
kosmetyczne, masaże i inne dodatkowo
płatne. W cenie kort tenisowy, siłownia,
sauna fińska, łaźnia parowa oraz jacuzzi.
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje lub All
Inclusive
07.30- 10.30 Śniadanie
12.30- 14.30 Lunch
18.45- 21.30 Kolacja
Posiłki w formie bufetu w głównej
restauracji
10.30 - 12.00, 15.30 - 18.00 - przekąski,
kanapki
10.00-24.30 napoje all inclusive (lokalne
piwo, wino, soki, kawa, herbata) w barze
przy basenie
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - wypożyczalnia
samochodów, niektóre międzynarodowe
a l ko h o l e , św i eżo w yc i s ka n e s o k i ,
wypożyczalnia rowerów, sporty wodne
przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Grecja, Kreta

KALIMERA KRITI
HOTEL
Hotel Kalimera Kriti położony jest na skraju malowniczej wioski rybackiej Sissi, w pobliżu
starożytnego miasta Malia na północno-wschodnim wybrzeżu Krety. Ośrodek znajduje
się bezpośrednio przy długiej, piaszczystej plaży z dziewiczymi zatoczkami.

POŁOŻENIE:
Odległość od:
- lotniska w Heraklionie - ok.45 km.
- miasta Sissi - ok.900m
- miasta Knossos - ok 35 min.
- miasta Mali- ok 9 km
- pola golfowego „Crete Golf Club”
- ok 20 km.
PLAŻA:
Bezpośrednio przy hotelu, prywatna,
długa, piaszczysta plaża, łagodne zejście
do morza, serwis plażowy w cenie.
HOTEL:
Hotel składa się z budynku głównego oraz
wioski w stylu kreteńskim z bungalowami
a całość mieści się na 22ha powierzchni.
Ilość pokoi : 415.
Do dyspozycji Gości: 24h recepcja, leżaki
i parasole na plaży i przy basenie, 2 baseny
z czego jeden olimpijski, podgrzewany
basen kryty. Międzynarodowy zespół
animatorów oferuje całodzienne
i wieczorne animacje dla dorosłych - gry
komputerowe i elektroniczne, występy,
wieczorne imprezy z muzyką na żywo lub
muzyka disco.
M i n i k l u b d l a d z i e c i w w i e k u 4-1 2
l a t z p o r a n n y m i p o p o ł u d n i ow y m
programem, oddzielny basen ze słodką
wodą, plac zabaw, codziennie menu dla
dzieci w restauracji głównej, opiekunka do
dziecka (na zapytanie).
POKOJE:
BUNGALOW - z widokiem na ogród
l u b g ó r y, o ko ł o 2 9 m k w. , z n a j d u j e
się w głównym budynku i składa się
z elegancko wyposażonego pokoju
z częścią wypoczynkową; łazienka z wc,
prysznicem lub wanną, umeblowany
balkon lub taras z widokiem na wspaniałe
ogrody. widokiem na wspaniałe ogrody.
Maks. obłożenie - 3
POKÓJ 2 OSOBOWY DELUXE - ok 3035 mkw,z widokiem na morze, znajduje
się w głównym budynku i składa się
z elegancko wyposażonego pokoju
z częścią wypoczynkową, dodatkowo
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rozkładana sofa, łazienka z wc,
prysznicem, balkon lub taras z pięknym
widokiem na morze.
Maks. obłożenie - 3
SPORT I WELLNESS :
Siłownia, dwa korty do squasha, 6 kortów
tenisowych, minigolf, siatkówka plażowa,
tenis stołowy, stoły bilardowe
WYŻYWIENIE:
2 posiłki lub 3 posiłki dziennie:
Śniadania, obiady i kolacje w formie
bufetu.
Hotel oferuje szeroki wybór
międzynarodowych i tradycyjnych potraw
wykonanych z dbałością ze świeżych
produktów.
Główna restauracja „Artemis” oferuje duży
taras z widokiem na Morze Egejskie.
Tawerna „Dionyssos” to restauracja „a la
carte” z bogatym wyborem ryb i owoców
morza. W hotelu również wieczory
tematyczne oraz festiwal ryb.
Bar „Leto” znajduje się w budynku
głównym i jest idealnym miejscem na
aperitif przed kolacją.
Beach Bar znajdujący sie tuz przy plaży
oferuje świeże soki owocowe, lody
i apetyczne przekąski.
DODATKOWE INFORMACJE :
D o d a t kowo p ł a t n e : w y p oż yc z a l n i a
samochodów, lekarz, centrum handlowe
z butikiem, jubilerem, mini-marketem,
kącik internetowy, SPA & Beauty Center
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

Grecja, Chalkidiki

AMMON ZEUS
HOTEL
Hotel Ammon Zeus zlokalizowany jest przy plaży w popularnym kurorcie Kalithea
w Chalkidiki. Hotel oddalony jest zaledwie 5 minut spacerem od centrum Kalithei, gdzie
znajdują sie butiki, apteki, bank oraz liczne bary i kluby nocne czekające na miłośników
nocnego życia.

POŁOŻENIE:
Hotel bezpośrednio przy plaży.
Odległość od centrum miejscowości -700 m
Odległość od lotniska w Salonikach - 80 km
PLAŻA:
Przy hotelu prywatna, piaszczysta plaża.
HOTEL:
W hotelu znajduje się SPA z jacuzzi, łaźnią
turecką, sauną i niewielką siłownią. Do
dyspozycji Gości jest basen z letnim tarasem
i basen dla dzieci. W pomieszczeniach
ogólnodostępnych można korzystać
z bezpłatnego dostępu do Internetu. W hotelu
znajduje się w pełni wyposażony pokój zabaw,
w którym dzieci mogą bawić się codziennie.
Dużą atrakcją dla Klientów jest karaoke,
międzynarodowa muzyka na żywo, grecka
muzyka na żywo w barze oraz noc filmowa
odbywająca się raz w tygodniu. W hotelowym
basenie skorzystać można z jednej bezpłatnej
lekcji nurkowania.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY z widokiem na ogród
- pow. ok 21m2 - wyposażenie pokoju:
klimatyzacja, łazienka z prysznicem, WC,
minibar, sejf, telewizja satelitarna, Wi-Fi
(bezpłatne), balkon.
Maks. obłożenie - 3
SPORT I WELLNESS :
Centrum SPA.
WYŻYWIENIE:
śniadania i obiadokolacje
07.15-10.30 - śniadania
19.30-22.15 - obiadokolacje
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne: parking
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich
formy a także funkcjonowanie poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej mogą ulegać nieznacznym
zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe,
prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie będzie
miał wpływu.
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Grecja, Chalkidiki

PALLINI BEACH
HOTEL
Hotel Pallini Beach położony jest w idyllicznej lokalizacji na wschodnim wybrzeżu
Półwyspu Kassandra w Półwyspie Chalcydyckim. Jest to bez wątpienia idealny wybór
dla rodzin lub par w każdym wieku.

POŁOŻENIE:
Hotel położony bezpośrednio przy plaży.
Odległość od lotniska w Salonikach - 86km
PLAŻA:
Hotel Pallini Beach położony jest przy prywatnej, piaszczystej
plaży z barami i przekąskami przez cały dzień.
HOTEL:
Wyposażenie hotelu wykracza poza podstawowe udogodnienia:
recepcja czynna przez całą dobę, duży wybór restauracji
serwujących dania kuchni greckiej i międzynarodowej, plac
zabaw dla dzieci, odkryty i kryty basen oraz centrum odnowy
biologicznej. Do dyspozycji gości również korty tenisowe i
rozmaite sporty wodne, bary snackowe, sala internetowa, mini
market, sklepy czy kino na świeżym powietrzu. Hotel posiada
również bezpłatny parking, room service, pralnię chemiczną,
kantor wymiany walut, sejf, wypożyczalnię samochodów,
dostęp do Internetu we wszystkich pokojach i częściach
wspólnych hotelu. Istnieje możliwość wynajęcia przewodnika.
oraz możliwość wynajęcia przewodnika.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY z bocznym widokiem na morzewyposażenie pokoju: klimatyzacja, łazienka z wanną, WC,
telewizja kablowa, telewizor z płaskim ekranem. telefon,
lodówka, suszarka do włosów, ręczniki kąpielowe, ręczniki
plażowe
Maks. obłożenie - 3
SPORT i WELLNESS:
Centrum odnowy biologicznej i kort tenisowy. Wiele możliwości
sportów wodnych na plaży.
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowo płatne - sejf, wypożyczalnia samochodów, niektóre
międzynarodowe alkohole, świeżo wyciskane soki, sporty
wodne przy plaży.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy a także
funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe,
prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie będzie miał wpływu.
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Grecja, Chalkidiki

IKOS OCEANIA
HOTEL
Ośrodek Ikos Oceania to fantastyczny, luksusowy obiekt, położony przy długiej
piaszczystej plaży w miejscowości Nea Moudania. Hotel otoczony jest pachnącym
lasem piniowym i gajem oliwnym. W 2016 roku hotel przeszedł gruntowny remont,
aby zapewnić Gościom wspaniałe i niezapomniane wakacje. Na miejscu znajduje się
centrum SPA z szeroką ofertą zabiegów pielęgnacyjnych.

POŁOŻENIE:
Odległość od plaży - 100 m
Odległość od centrum miejscowości
- 1 km
Odległość od lotniska w Salonikach
- 60 km
PLAŻA:
Hotel znajduje się przy publicznej
plaży Eleonas Beach. Plaża jest
piaszczysta i trzeba dojść do niej
przez mało ruchliwą ulicę, na plaży
bezpłatne leżaki, parasole i ręczniki.
HOTEL:
Budynek główny hotelu ma 6 pięter,
a kilka budynków bocznych po
3 piętra. Do dyspozycji gości jest
przestronne lobby, całodobowa
recepcja oraz 4 restauracje: Thalassa
– główna, dania w formie bufetu,
dania wegetariańskie, kuchnia grecka
i międzynarodowa, Pelagos – a la
carte, kuchnia tradycyjna grecka,
Mahi – a la carte, kuchnia azjatycka,
Mare – a la carte, kuchnia włoska.
Na terenie obiektu znajduje się też
5 barów, minimarket, jubiler, taras
z widokiem na morze, przepiękny
gród z trawnikiem.

SPORT i WELLNESS:
Centrum SPA. Wiele możliwości
sportów wodnych na plaży.
WYŻYWIENIE:
All inclusive
07.30-11.00 - śniadania
12.30-14.30 - obiady
18.30-21.30 kolacje
Posiłki w formie bufetu w restauracji
głównej Thalassa;
11.00-18.00 - przekąski
16.00-17.00 - kawa, ciasto i lody
w barach.
09.00-01.00 - lokalne oraz
importowane napoje bezalkoholowe
i alkoholowe w barach
Przekąski o północy, raz na
pobyt kolacja w restauracji a la
carte (wymagana wcześniejsza
rezerwacja).
DODATKOWE INFORMACJE:
D o d a t kowo p ł a t n e : kaw i a re n ka
internetowa (3 EUR/30 min).
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
które hotelarz nie będzie miał wpływu.

POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY SUPERIOR wyposażenie pokoju: klimatyzacja,
łazienka z wanną lub prysznicem,
szlafroki, WC, ekspres do kawy,
minibar, sejf, telewizja satelitarna,
Wi-Fi.
Maks. obłożenie - 2
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Egipt
Hurghada

Egipt to kraj jednej z najstarszych cywilizacji na świecie.
Zachwyca wspaniałymi budowlami, dziełami sztuki i kultury
a także wierzeniami, które fascynują ludzi z całego świata.
Miejsce to łączy atmosferę starożytnych czasów faraonów
z gwarnymi bazarami i luksusowymi hotelami. Oczarowuje
turystów tajemnicą piramid i urzeka pustynnym pieknem.
Ogromną zaletą tego miejsca jest słoneczny całoroczny sezon.
KUCHNIA:
Kraj Słońca, jakim jest Egipt, szczyci się różnorodną kuchnią,
która w swoich potrawach łączy smaki arabskie, tureckie
a także śródziemnomorskie. Tradycyjna kuchnia nie uznaje dań
z wieprzowiny z uwagi na względy religijne. Większość Egipcjan
wyznaje bowiem islam.
Spróbujemy tam natomiast przepysznych dań z drobiu,
wołowiny a także baraniny.
Ważnym składnikiem potraw są gęste sosy przygotowane
z dodatkiem aromatycznych przypraw o różnej mocy. Do
każdego posiłku podaje się herbatę, która jest uznawana za
napój narodowy.
WALUTA:
Obecnie walutą obowiązującą w Egipcie jest Funt Egipski, jednak
najlepiej jest wszędzie płacić dolarami.
HURGHADA:
Gorące, afrykańskie słońce i turkusowe morze a także
piaszczyste plaże i kolorowe rafy koralowe przyciągają
miłośników nurkowania i błogiego odpoczynku. Panują tu
również idealne warunki do kitesurfingu.
Hurghada, która niegdyś była wioską rybacką, obecnie
przekształciła się w jeden z najpopularniejszych kurortów
wczasowych z wieloma luksusowymi hotelami, oferującymi
bogaty zakres atrakcji.

Egipt, Hurghada
HOTEL

HURGADA MARRIOTT RED SEA
Elegancki, pięciogwiazdkowy hotel
położony na obrzeżach centrum
Hurgady pozwala w pełni korzystać
z uroków pięknej lokalizacji nad
brzegiem turkusowych wód Morza
Czerwonego i bezpośredniej bliskości
atrakcji miasta.

morze ,klimatyzacja, 32-calowy
telewizor z dostępem do kanałów
satelitarnych, minibar i sejf (dodatkowo
płatne). W łazience znajduje się wanna
lub prysznic, suszarka do włosów
i bidet.Niektóre pokoje dysponują
balkonem z widokiem na morze.

POŁOŻENIE:
Hotel położony bezpośrednio przy
plaży.
Odległość od nowej Mariny- ok 2 km
Odległość od centrum miejscowości5 km
Odległość od lotniska - ok 6 km

SPORT I WELLNESS:
Siatkówka plażowa, tenis stołowy,
szachy ogrodowe, boule, rzutki,
szachy.
Centrum wellness: sauna, jacuzzi,
łaźnia parowa, siłownia.

PLAŻA:
Piaszczysta, hotelowa, połączona
z prywatną wyspą pomostem. Serwis
plażowy w cenie. Bar all inclusive na
plaży oraz na wyspie.
HOTEL:
Ilośc pokoi: 297.
Do dyspozycji Gości: elegancko
umeblowane pokoje i suity z widokiem
na morze,2 baseny z podgrzewana
wodą (w okresie zimowym),brodzik
dla dzieci, WiFi w pomieszczeniach
ogólnodostępnych, masaż na
prywatnej wyspie ,korty tenisowe,
centrum fitness, restauracja
główna ( kuchnia międzynarodowa)
i restauracje tematyczne,3 bary, pasaż
handlowy, muzyka na żywo, pokazy.
Centrum nurkowe .
POKOJE:
P O KÓJ 2 O S O B OW Y - o k . 2 6
m2,frontalny lub boczny widok na
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WYŻYWIENIE:
All INCLUSIVE:
Śniadanie (6.30-11.00)
Obiad (12.00- 16.30)
Kolacja (18.30-22.30)
Lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe w wyznaczonych
barach
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne: squash, bilard,
centrum nurkowe i sportów
wodnych, całodobowy roomservice, salon piękności, masaże,
pralnia, wypożyczalnia samochodów,
opiekunka do dziecka, lekarz na
wezwanie.
* P o d a n e w o fe rc i e g o d z i n y s e r w o w a n i a
posiłków oraz ich formy a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów infrastruktury
hotelowej mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki pogodowe,
prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie
będzie miał wpływu.

Egipt, Hurghada

THE THREE CORNERS ROYAL STAR BEACH RESORT
HOTEL

Elegancki, czterogwiazdkowy hotel położony nad Morzem Czerwonym blisko miasta Hurghada.
gdzie znajduje się wiele sklepów, restauracji, bazarów, klubów, dyskotek.

POŁOŻENIE:
Odległość od centrum miejscowości- ok 350 m
Odległość od plaży- ok 200 m
Odległość od lotniska - ok 10 km
PLAŻA:
Prywatna, piaszczysta, serwis plażowy w cenie.
HOTEL:
Hotel położony przy plaży. Liczba pokoi - 212
Do dyspozycji Gości : restauracja główna, restauracja tematyczna, 3
bary, basen zewnętrzny, plaża z dostępnymi leżakami i parasolami,
ręczniki bezpłatnie dla Gości, dostępne łóżeczka i krzesełka dla dzieci,
sklep, możliwość płatności karta kredytową, pralnia (dodatkowo płatna),
dostęp do Internetu, transfer do centrum miasta (dodatkowo płatne).
Trixie Kids Club dla dzieci- otwarty 7 dni w tygodniu przez cały rok,
przeznaczony dla dzieci w wieku 4-8 lat i 9-12 lat prowadzony przez
profesjonalnych animatorów. Animacje dla dorosłych: nauka tańca
brzucha, lekcje języka arabskiego, wieczory filmowe, Moulin Rouge,
filmy egipskie.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie, obiad kolacja w formie bufetu
Owoce podawane od 11:00 do 15.00
Kawa, herbata od 16.00 do 17.00
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
All Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków, alkoholi
importowanych, szampana, mini baru.
Wieczory tematyczne - włoskie, francuskie, itp.
Beach Bar- położony na plaży, serwuje napoje ciepłe i zimne, otwarty
do zachodu słońca.
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne: Sauna, salon piękności, masaże, łaźnia turecka.
Centrum nurkowania.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz
nie będzie miał wpływu.

POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - ok. 25 m2, dwa oddzielne łóżka, całkowity lub
częściowy widok na morze, klimatyzacja, telefon, wykrywacz dymu,
mini lodówka, telewizja satelitarna, sejf, łazienka z prysznicem i suszarką
Pokoje z tarasem lub balkonem.
Maksymalne obłożenie -2+1
POKÓJ 2 OSOBOWY SUPERIOR - ok. 42 m2, 1 łóżko dwuosobowe i 2
oddzielne łóżka, całkowity lub częściowy widok na morze, klimatyzacja,
telephonu, wykrywacz dymu, mini lodówka, telewizja satelitarna, sejf,
łazienka z prysznicem i suszarką. Pokoje z tarasem lub balkonem.
SPORT I WELLNESS:
Siłownia, centrum fitness, rzutki, tennis stołowy, bilard.
Spa i centrum odnowy bilogicznej -dodatkowo płatne.

THE THREE CORNERS TRITON EMPIRE
HOTEL

Hotel położony na obrzeżach Hurghady, w centrum Dahar, parę kroków od prywatnej piaszczystej
plaży, blisko centrum handlowego Empire. Od najlepszych butików, kafejek, barów i restauracji
dzieli krótki spacer.

POŁOŻENIE:
Odległość od centrum - ok 650 m
Odległość od plaży - ok 250 m
Odległość od lotniska w Hurghadzie - ok 12 km
PLAŻA:
Plaża prywatna (hotelowa), piaszczysto-żwirowa.
HOTEL:
Trzygwiazdkowy hotel , w miejskim stylu. Liczba pokoi: 419.
Do dyspozycji gości są: 2 baseny (podgrzewane zimą), prywatna
plaża, 4 bary, 1 restauracja główna (wysokie krzesełka dla dzieci), 3
restauracje tematyczne a la carte (dodatkowo płatne), Internet, sklepy
i butiki (centrum handlowe Empire), bankomat. Goście mają możliwość
korzystać z infrastruktury sąsiedniego hotelu Triton Empire Beach
Resort.
Animacje dla dorosłych i dla dzieci(Trixie Kids Club), pokój zabaw.
POKOJE:
POKÓJ 2 OSOBOWY - 25 m2, klimatyzacja, telewizja satelitarna, łóżko
typu king size lub twin(podwójne),lodówka, łazienka z prysznicem,
balkon, sejf w pokoju, detektory dymu. Widok na basen lub miasto.
Maksymalne obłożenie - 2

Napoje dodatkowo płatne
All INCLUSIVE( za dopłatą )
śniadanie bufetowe w hotelowej restauracji
obiad i kolacja serwowane w restauracji
popołudniowe przekąski
drinki :wszystkie alkohole lokalne , napoje bezalkoholowe serwowane
w szklance/kieliszku, piwo, soft-drinki, gorące napoje w godzinach
10.00 -23.00
Dodatkowo płatne: świeżo wyciskane soki, wino, napoje importowane,
konsumpcja z mini baru, posiłki w restauracjach a la carte.
DODATKOWE INFORMACJE :
Płatne: Łaźnia turecka/parowa ,Wanna z hydromasażem / jacuzzi ,Spa
i centrum odnowy biologicznej sauna, pralnia
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz
nie będzie miał wpływu.

POKÓJ 2 OSOBOWY SUPERIOR -29 m 2 , klimatyzacja, telewizja
satelitarna, łóżko podwójne lub pojedyncze , lodówka, łazienka
z prysznicem, balkon,sejf w pokoju lub recepcji, detektory dymu. Widok
na basen lub miasto.
Maksymalne obłożenie -3
SPORT I WELLNESS:
Sport: gimnastyka wodna, areobik, ping-pong ,siatkówka, rzutki ,boccia,
water polo. Centrum nurkowe ( dla początkujących i profesjonalistówoferta zewnętrzna). Centrum wellness (jacuzzi, sauna, masaż).
WYŻYWIENIE:
2 POSIŁKI (śniadanie+obiadokolacja)
Śniadanie bufetowe w hotelowej restauracji
Obiadokolacja serwowana w restauracji
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Zima

ZIMA Z ONHOLIDAYS POLSKA
Onholidays Polska z roku na rok dokłada wszelkich
starań, aby wzbogacać swoją ofertę wyjazdów
o nowe kierunki zimowe. Każdy z miłośników
białego szaleństwa znajdzie coś dla siebie. Okres
od grudnia do kwietnia to idealny czas na wyjazd
w góry, aby doskonalić swoje umiejętności jady na
nartach czy snowboardzie. W tym sezonie w naszej
ofercie oprócz stacji narciarskich w Bułgarii i Austrii
dołączają również Włochy.
BUŁGARIA
Szczególnej uwadze polecamy wyjazdy zimowe
do Bułgarii. Kraj ten to nie tylko piękne piaszczyste
plaże i letnie wakacje. Bułgaria to również
nowoczesne i atrakcyjne regiony narciarskie
z gwarancją śniegu. Pasma górskie jak Rodopy czy
Pirin sprawią, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Bułgaria staje się co raz bardziej popularną zimową
destynacją dla całej rodziny.
AUSTRIA
Austria to jeden z lepszych kierunków na wyjazdy
zimowe. Regiony narciarskie oferują perfekcyjnie
wyznaczone trasy narciarskie, ośnieżone zbocza
i pewne śniegowo warunki na lodowcach.
Świetna zabawa podczas urlopu zimowego jest
gwarantowana nie tylko na stokach, Austria posiada
również bardzo szeroką ofertę après ski.
WŁOCHY
Miłośnicy sportów zimowych znajdą we Włoszech
wymarzone, długie trasy do jazdy na nartach czy
snowboardzie. Niewątpliwą zaletą zimowego
urlopu we Włoszech jest także pyszna włoska
kuchnia oraz duża ilość słońca. Tutaj jazda na
nartach to gwarancja oszałamiających widoków,
wyjątkowo dobrych warunków śniegowych i wielu
słonecznych dni.

Bułgaria, Bansko
HOTEL

MPM HOTEL GUINNESS
Hotel usytuowany jest w miejscowości Bansko w górach Pirin. Niespełna
300 metrów dzieli hotel od wyciągu narciarskiego Gondola. Karnet narciarski
można nabyć w recepcji. Od 20 grudnia do 31 marca Goście mogą bezpłatnie
korzystać z busów dowożących na stoki narciarskie. Na miejscu znajduje się
także wypożyczalnia sprzętu narciarskiego. Inne usługi oferowane w hotelu
MPM Guinness obejmują bezpłatną przechowalnię sprzętu narciarskiego.
Goście przyjeżdżający samochodem mogą korzystać z prywatnego parkingu
w hotelu.
POŁOŻENIE:
Odległość od stoków - ok. 300m
Odległość od centrum - ok. 500m
Dworzec autobusowy - ok. 2,5km
Łączna długość tras narciarskich - 65km
HOTEL:
MPM Hotel Guinness oferuje centrum SPA, restaurację z atrium, a także kryty
basen. We wszystkich apartamentach i apartamentach typu studio można
korzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Do dyspozycji Gości jest
restauracja, w której serwowane są dania z karty i wina. Na lekką przekąskę
zaprasza bar w holu. Goście korzystać mogą również z sali gier i bilardu. Dla
najmłodszych znajduje się tu także mini klub. SPA obejmuje łaźnię parową,
saunę oraz rozmaite zabiegi na ciało i zabiegi kosmetyczne.
POKOJE:
STUDIO - każdy pokój wyposażony jest w telewizor z dostępem do kanałów
telewizji kablowej, część wypoczynkową, minibar i suszarkę do włosów oraz
bezpłatny zestaw kosmetyków. Z balkonu roztaczają się malownicze widoki
na góry.
Maks. obłożenie - 3
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje - posiłki w formie bufetu.
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - karnet narciarski, niektóre międzynarodowe alkohole.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać nieznacznym zmianom ze względu
na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie będzie miał
wpływu.
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ALASKA
HOTEL

Włochy, Livigno
Hotel Alaska to przytulny obiekt położony w samym centrum miejscowości Livigno.
W niedalekiej odległości od hotelu znajdują się trasy ośrodka narciarskiego Carosello 3000.
Pobyt w tym ośrodku narciarski gwarantuje cudowne widoki, świeży śnieg, sprzyjające warunki
oraz długie stoki narciarskie.

POŁOŻENIE:
Odległość od centrum Livigno - ok. 20m
Odległość od sklepu - ok. 50m
Odległość od przystanku autobusowego - ok. 20m
Odległość od stoków - ok. 100m
Łączna długość tras narciarskich - 75km
HOTEL:
Do dyspozycji gości recepcja, pokój telewizyjny, Wi-Fi (płatne
na miejscu), przechowalnia nart, winda, parking (bezpłatny w
miarę dostępności miejsc), restauracja, bar, taras.
POKOJE:
POKÓJ 2-OSOBOWY - pow. 14-18m2, pokój z dwoma lub z
trzema łóżkami, prysznic, WC, balkon lub taras, suszarka do
włosów, ogrzewanie, telefon, TV SAT, Wi-Fi (płatne na miejscu),
sejf (bezpłatnie).
Maks. obłożenie - 3
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje
Śniadanie w formie bufetu, obiad 2-daniowy
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - sejf, wypożyczalnia samochodów,
niektóre międzynarodowe alkohole, świeżo wyciskane soki,
wypożyczalnia rowerów.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy a także
funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które hotelarz nie będzie miał wpływu.

AKTIV AND WELLNESSHOTEL KOHLERHOF
HOTEL

Austria, Zillertall

Hotel usytuowany jest w jednym z najpiękniejszych miejsc w dolinie Zillertal, niedaleko centrum
miasta,
POŁOŻENIE:
Bezpośrednio przy kolejce
Spieljochbahn
Odległość od centrum - ok. 800 m
Stacja kolejowa - ok. 800 m
Długość tras narciarskich - 21 km
HOTEL:
Hotel Kohlerhof oferuje przestronne
centrum SPA i Wellness posiadające
jacuzzi, sauny, łaźnie parową, taras
s ł o n e c z ny, s o l a r i u m , m a s a że ,
duży kryty i odkryty basen. Goście
mogą korzystać z bezpłatnego
WiFi dostępnego we wszystkich
pomieszczeniach. Dostępna jest
również przechowalnia sprzętu
narciarskiego i rowerowego.
Do dyspozycji gości- recepcja,
lobby, pokój telewizyjny, kącik
internetowy, winda, bezpłatny
p a r k i n g , re s t a u ra c j a , p i z ze r i a ,
après-ski bar, taras, winiarnia, sala
konferencyjna, plac zabaw dla dzieci.
POKOJE:
Pokój 2-osobowy- powierzchnia
ok. 20m2, wyposażenie pokoju
obejmuje darmowe WiFi, telewizję
kablową, radio, telefon, sejf, łazienkę
z prysznicem lub wanną. Pokoje
z balkonem.
Maksymalne obłożenie - 2

Pokój 2-osobowy Premiumpowierzchnia ok. 25m2, wyposażenie
pokoju obejmuje darmowe WiFi,
telewizję kablową, radio, telefon, sejf,
łazienkę z prysznicem lub wanną.
Pokoje z balkonem.
Maksymalne obłożenie - 3
Pokój rodzinny - powierzchnia
ok. 25m2, wyposażenie pokoju
obejmuje darmowe WiFi, telewizję
k a b l o w ą , r a d i o , t e l e fo n , s e j f,
łazienkęz prysznicem lub wanną.
Pokoje z balkonem.
Maksymalne obłożenie - 4
WYŻYWIENIE:
Śniadania i obiadokolacje - posiłki
w formie buffetu.
Popołudniowe przekąski 15.00-17.00
DODATKOWE INFORMACJE :
Dodatkowo płatne - karnet
narciarski, opłata klimatyczna 1 EUR/
os./dzień
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów infrastruktury
hotelowej mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki pogodowe,
prośby Gości lub siły wyższe, na które hotelarz
nie będzie miał wpływu.

onholidays.pl

Przeloty
Wymarzone wakacje z Onholidays Polska
realizujemy przy współpracy z najlepszymi
liniami czarterowymi.Na lotnisku należy stawić się
przynajmniej 2 godziny przed planowaną godziną
wylotu.
Odprawa jest bez biletowa - oznacza to, że po
przybyciu na lotnisko należy od razu udać się
do stanowiska odpraw check-in z dowodem
osobistym lub paszportem ważnymi conajmniej 6
miesięcy od daty powrotu.
Nie ma możliwości rezerwacji miejsc w samolocie,
p r z y z n a w a n e s ą o n e b e z p o ś re d n i o p r z y
stanowsku odpraw, gdzie ewentualnie można
zgłosić swoje preferencje.
Limity bagażowe to:
- 20 kg bagażu rejestrowanego
- 5 kg bagażu podręcznego.
Na pokładzie samolotu nie są serwowane
darmowe posiłki ani napoje.

*Onholidays Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
zmiany godzin wylotów.

Oferta specjalna
TURYSTYKA BIZNESOWA
Na życzenie Klienta przygotujemy autorskie programy
turystyczne dla grup, wyjazdy korporacyjne typu MICE,
INCENTIVE czy TEAM BUILDING.
Tworząc oferty specjalne dbamy o każdy drobiazg,
dopracowując poszczególne elementy podróży
i atrakcji. Realizując powierzone nam zadanie stawiamy
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sobie jednocześnie za cel, by wyjazd był nie tylko
źródłem satysfakcji, ale również nietuzinkowych
wspomnień.
Posiadamy własną bazę hotelową o wysokim
standardzie i infrastrukturze, idealną by spójnie
połączyć pracę i wypoczynek.

GRUPY
SENIORÓW 55+
Z przyjemnością informujemy, iż w naszej ofercie znajdą
Państwo propozycję skierowaną specjalnie dla Seniorów.
Zapewniamy zakwaterowanie w wybranych hotelach
o zróżniocowanym standardzie-zgodnie z życzeniem
Klienta.
Pakiet usług gwarantuje m.in opiekę polskojęzycznego
rez yd e nt a , a w n i e k tó r yc h ofe r t a c h w yc i e c z k i
fakultatywne w cenie.

ORGANIZACJA ŚLUBÓW
Ślub na plaży, z błękitną wodą w tle, przy zachodzie
słońca... Kto z nas o tym nie marzy, dodatkowo
w połączeniu z niezapomnianą podróżą poślubną?
Specjalnie dla Was możemy zorganizować ślub
marzeń, uwzględniając wymagania Pary Młodej.
Dzięki nam Wasz ślub będzie najpiękniejszym

dniem Waszego życia, wspominanym przez lata.
Organizacja przyjęcia weselnego poza granicami
Polski wcale nie musi być droga.
Pamiętaj, Wasz ślub może być inny niż wszystkie!

onholidays.pl

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej
zwana „Organizatorem”) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.09.2017 roku
Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami, zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych jest
traktowane jako ich akceptacja.
1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH
1.1. Dokonana przez Klienta rezerwacja możliwości udziału w imprezie turystycznej traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy
o świadczenie usług turystycznych przez Organizatora (zwana dalej „Umową”). Rezerwacja może zostać założona pisemnie lub
drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.onholidays.pl. Strona internetowa www.onholidays.pl i pisemne
informacje ONHOLIDAYS stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
1.2. Umowa zawierająca wszelkie istotne dane o imprezie turystycznej może być także zawarta bez dokonywania rezerwacji, o której
mowa w pkt. 1.1. tych Warunków.
1.3. Klient zawierając Umowę przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za
wszystkich uczestników wskazanych na Umowie.
1.4. Klient zawierający Umowę, także w imieniu wszystkich zgłoszonych na umowie uczestników imprezy turystycznej, przejmuje
tym samym odpowiedzialność dotrzymania warunków Umowy przez tychże uczestników. Jest on również odpowiedzialny za
informowanie uczestników imprezy turystycznej o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej.
2. ZAPŁATA ZA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ
2.1. Przy zawarciu Umowy Klient dokonuje wpłaty zaliczki na poczet imprezy turystycznej. Zaliczka wynosi 20 (dwadzieścia) %
ceny imprezy turystycznej. Pozostałą kwotę należy wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 31 dni przed rozpoczęciem imprezy
turystycznej. Zaliczkę i resztę ceny należy zapłacić bezpośrednio w biurze podróży lub przelewem zgodnie z postanowieniami pkt
3.3. Warunków Imprez Turystycznych. W sytuacji, gdy klient zarezerwuje ofertę z FIRST Minute zaliczka wynosi 10 (dziesięć) % płatna
w ciągu 3 dni roboczych, dopłata w nieprzekraczalnym terminie 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Pełna płatność
ofert LAST Minute musi zostać dokonana w ciągu 24 godzin od założenia rezerwacji.
2.2. Zapłata za zawarte za pośrednictwem Organizatora dodatkowe ubezpieczenie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków, kosztów leczenia, a także kosztów rezygnacji, dokonywana jest wraz z wpłatą zaliczki lub też całej ceny w zależności
od terminu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. Koszty innych usług świadczonych przez Organizatora takich jak np.
pośrednictwo w uzyskaniu wizy nie są (o ile na stronie internetowej www.onholidays.pl nie ma innej jednoznacznej informacji)
zawarte w cenie imprezy turystycznej. Jeżeli takie koszty powstaną, powinny one zostać wpłacone wraz z zapłatą ceny imprezy
turystycznej.
2.3. Po dokonaniu pełnej zapłaty za imprezę turystyczną, na 1-3 dni przed jej rozpoczęciem zostaną przesłane pocztą elektroniczną
do biura podróży dokumenty podróży (voucher hotelowy, odprawy pasażerskie są bez biletowe). Biuro podróży ma obowiązek
powiadomić Klienta dając możliwość osobistego odbioru dokumentów podróży w biurze bądź przesłanie mailem. W przypadku
rezerwacji poprzez stronę internetową www.onholidays.pl, dokumenty podróży zostaną przekazane na wskazany przez Klienta
adres e-mail. W przypadku nieposiadania przez Klienta wymaganych dokumentów podróży, na żądanie Klienta, na 1 dzień przed
wylotem Organizator prześle na wskazany adres e-mail dokumenty podróży.
2.4. Jeżeli cena imprezy turystycznej nie zostanie w pełni uregulowana w terminie zgodnie z punktem 2.1. Warunków Podróżowania
i Płatności, umowa może zostać rozwiązana z dniem gdy do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje 29 dni. W takim przypadku
Organizator obciąży Zgłaszającego kosztami rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej, w wysokości i na zasadach
określonych w punkcie 6.2. i 6.4. Warunków Imprez Turystycznych.
2.5. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klientów do Organizatora, Organizator zawarł,
zgodnie z art. 5 w zw. z art. 10 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Umowę Gwarancji Ubezpieczenia
Turystycznego z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Ubezpieczenia
jest Certyfikat gwarancyjny, który zamieszczony jest w Warunkach Imprez Turystycznych.
2.6. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot należności wpłaconych przez Klientów do Organizatora, Organizator
informuje, że odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w należnej wysokości, zgodnie z art. 5 ustawy
o usługach turystycznych. Sposób dochodzenia wypłaty środków z tego ubezpieczenia opisany jest w art. 5 pkt 5c-5m ustawy
o usługach turystycznych.
3. ŚWIADCZENIA, CENY
3.1 Rodzaj i zakres świadczeń w ramach imprezy turystycznej określany jest w oparciu o informacje zamieszczone na stronie
internetowej www.onholidays.pl. Przed zawarciem Umowy Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie danych
zawartych na stronie internetowej www.onholidays.pl. Impreza turystyczna zaczyna się i kończy, zgodnie z określonym w Umowie
czasem trwania imprezy turystycznej. Data wyjazdu/ wylotu jest dniem rozpoczęcia imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia
imprezy. Pierwszy i ostatni dzień imprezy, na którą Klient dostaje się samolotem, przewidziany jest na transport, a nie na rzeczywisty
wypoczynek.
3.2. Wyłącznie informacje zawarte na stronie internetowej www.onholidays.pl w momencie zawarcia umowy stanowią integralną
część Umowy.
3.3. Jeśli Umowa nie stanowi inaczej, cena imprezy turystycznej obejmuje zapłatę za środek transportu, wyżywienie, zakwaterowanie
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i opiekę lokalnego przedstawiciela Organizatora – w zakresie i na warunkach wymienionych w katalogach. Przedmiotem umowy
są wyłącznie świadczenia wymienione w opisie oferty oraz w dokumentach podróży.
3.4. Ceny imprez turystycznych oraz świadczeń dodatkowych zamieszczone na stronie internetowej www.onholidays.pl,
w Warunkach Imprez Turystycznych oraz innych dokumentach Organizatora przekazywanych Klientom wyrażone są w PLN.
Publikowane ceny uzależnione są od kursów walut. Za rezerwacje dokonane przez stronę www.onholidays.pl dopuszcza się
płatność przelewem na rachunek bankowy Organizatora. następujące formy płatności: przelew.
W przypadku rezerwacji dokonanych bezpośrednio w biurze podróży lub siedzibie Organizatora dopuszczalne są następujące
formy płatności: lub przelew na rachunek bankowy Organizatora.
3.5. Organizator stara się w miarę możliwości uwzględniać pozaumowne szczególne życzenia Klientów nie ujęte w informacjach
zawartych w Umowie o świadczeniu usług turystycznych i na stronie internetowej www.onholidays.pl, jak np. pokoje obok siebie,
wskazane przez Klienta piętro lub konkretny numer pokoju. Niespełnienie życzenia Klienta przez hotelarza nie może być podstawą
wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
3.6. Podpisując Umowę Zgłaszający oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania postanowienia dotyczące
imprezy turystycznej objętej Umową, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które
należy wziąć pod uwagę biorąc udział w imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące
Umowę o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych, przepisach bezpieczeństwa oraz przeciwwskazaniach
zdrowotnych do udziału w imprezie.
3.7. Organizator w ramach organizowanych imprez turystycznych nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz
osobom, w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć
w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
3.8. Międzynarodowa doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe ( w tym wyżywienie), rozpoczyna się zwykle o godzinie
15.00 czasu lokalnego w dniu przyjazdu, zaś kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 10.00-12.00 czasu lokalnego. W niektórych
przypadkach możliwość skorzystania z posiłków może być ograniczona w związku z rzeczywistymi godzinami przelotu. Do godziny,
w której kończy się doba hotelowa, Klient powinien wraz ze swoimi bagażami opuścić pokój hotelowy. W takim przypadku Klient
powinien pozostawić bagaże w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, o ile taką możliwość hotelarz oferuje
3.9. Zabieranie zwierząt domowych jest dopuszczalne w przypadku uzyskania pisemnego potwierdzenia od hotelarza za
pośrednictwem Organizatora. Koszt transportu zwierzęcia oraz jego pobytu w hotelu pokrywa w całości Klient. Brak możliwości
zabrania zwierzęcia przez Klienta w przypadku nieotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora nie może
być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora.
3.10. Jeżeli Klient zamierzają przedłużyć swoją podróż, powinien zwrócić się odpowiednio wcześniej do przedstawiciela Organizatora
w miejscu podróży. Takie przedłużenie jest możliwe jedynie w miarę dostępności miejsc zarówno w hotelu, jak i w samolocie.
W sytuacji, gdy w wyniku przedłużenia pobytu konieczna będzie zmiana lotniska, nie powstaje z tego tytułu roszczenie
o zapewnienie zastępczego środka transportu. Cenę, którą należy uiścić za przedłużenie pobytu, oblicza się według sezonowych
taryf dziennych przedłużeń pobytu- (płatności dokonuje się na miejscu). W przypadku samego przelotu istnieje możliwość zmiany
daty powrotu w zależności od dostępności lotów. W tym celu należy zwrócić się do przedstawiciela na miejscu. Koszt manipulacyjny
to 150 PLN/os.
4. ZMIANY ŚWIADCZEŃ I CEN
4.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona
z powodu zaistnienia chociażby jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych,
podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
wzrostu kursów walut. Organizator każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ jednej z wyżej określonych
okoliczności na podwyższenie ceny. O zmianie ceny Organizator poinformuje Klienta niezwłocznie (najpóźniej 21-ego dnia przed
datą wyjazdu) telefonicznie, e-mailem lub pisemnie na adres Klienta. Na mniej niż 20 dni przed datą wyjazdem cena imprezy
turystycznej nie może ulec zmianie.
4.2. W przypadku zmiany przez Organizatora istotnych warunków umowy z Klientem przed rozpoczęciem imprezy turystycznej
z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Klienta o treści tych zmian
telefonicznie, e-mailem lub pisemnie na adres Klienta. Po otrzymaniu takiej informacji, Klient w ciągu kolejnych siedmiu dni
(jeśli termin rozpoczęcia imprezy turystycznej przypada na więcej niż 31 dni naprzód) zobowiązany jest na piśmie poinformować
Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy też odstępuje od zawartej umowy za zwrotem wniesionych przez
niego opłat. Jeżeli do wyjazdu zostało mniej niż 31 dni, klient zobowiązany jest w ciągu 24 godzin poinformować o swojej decyzji.
Klient, który po otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie, nie ma
prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy wskutek
niezaakceptowania przez Niego dokonanych zmian w umowie uprawnia, według wyboru Klienta, do złożenia oferty uczestnictwa
w innej zastępczej imprezie turystycznej o tym samym lub wyższym standardzie, organizowanej przez Organizatora, chyba że Klient
zgodzi się na imprezę turystyczną o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.
4.3. W przypadku konieczności zmiany portu wylotowego lub powrotnego związanej z anulacją danego rejsu do 7 dni przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej, Organizator może zaproponować alternatywny port wylotowy/powrotny. Klient może przyjąć
proponowaną alternatywę bądź zrezygnować z uczestnictwa w imprezie turystycznej z natychmiastowym obowiązkiem zwrotu
uiszczonych opłat.

5. ZNIŻKI DLA DZIECI
5.1. Jeśli uczestnikiem imprezy turystycznej jest dziecko, Klient powinien powiadomić o tym fakcie, podając jednocześnie wiek
dziecka wraz z dokładną datą urodzenia i przedstawić na to odpowiedni dokument. Organizator ma prawo do sprawdzenia
wieku dziecka na podstawie dokumentów. W przypadku niezgodności zadeklarowanego wieku dziecka z wiekiem wynikającym
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z przedłożonych dokumentów, Organizator upoważniony będzie do naliczenia i pobrania prawidłowej ceny imprezy turystycznej
wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 150 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu
rozpoczęcia imprezy turystycznej.
5.2. Zniżki dla dzieci:
- dzieci do drugiego roku życia na połączeniach czarterowych podróżują bezpłatnie, bez prawa do własnego miejsca. Dzieci do
lat 2 ponoszą koszty ubezpieczenia podstawowego. Tylko w niektórych liniach lotniczych dzieci do lat 2 mają prawo do własnego
bagażu. UWAGA: gdy dziecko kończy 2 lata w trakcie podróży należy wykupić dla niego miejsce w samolocie zarówno na wylot,
jak i na powrót (konieczne jest wpisanie w rezerwacji wieku: 2 lata). Inaczej może ono nie zostać wpuszczone na pokład samolotu;
-koszty za pobyt w hotelu, apartamencie dzieci poniżej drugiego roku życia (jeżeli takie powstaną) należy opłacić bezpośrednio
w hotelu (dotyczy także łóżeczka dla niemowlaka). O wysokości właściwej zniżki decyduje wiek podróżujących w chwili rozpoczęcia
podróży. Zniżki nie obejmują: cen podwyższonych wynikających z tabel transportowych, jak np. dopłaty do opłaty lotniskowej,
biletu lotniczego itp.
-dzieci poniżej 2 roku życia: w przypadku wykupienia samego przelotu, pobierana jest ustalona dla danej destynacji kwota. Dziecko
podróżuje bez prawa do własnego miejsca siedzącego.
5.3.Cenę zniżkową dla dzieci stosuje się, gdy są one zakwaterowane co najmniej z dwiema osobami dorosłymi.
6. REZYGNACJA ZE STRONY UCZESTNIKA, ZMIANA UMOWY, OSOBY ZASTĘPCZE
6.1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Klienci mają możliwość zrezygnowania z imprezy turystycznej. Oświadczenie
o rezygnacji z imprezy turystycznej Klient jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności)
Organizatorowi. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu do Organizatora.
6.2. Jeżeli Klient zrezygnuje z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów
niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty pełnych kosztów ubezpieczenia oraz kwot
stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów w wysokości nie wyższej niż ustalona na zasadach określonych w punkcie
6.3 Warunków Imprez Turystycznych, poniesionych w związku z poczynionymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy
turystycznej. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się koszty jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość
innego wykorzystania świadczeń. Klient może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie rzeczywistych kosztów poniesionych
w celu przygotowania imprezy turystycznej. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero
po dacie końcowej wyjazdu, z którego Klient nie skorzystał.
6.4. Klient ponosi koszty rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie na lotnisku lub w miejscu rozpoczęcia imprezy
turystycznej w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe
ze względu na brak dokumentów, np. paszportu, dowodu osobistego lub niezbędnej wizy. Klient jest zobowiązany złożyć w formie
pisemnej rezygnację z imprezy turystycznej w punkcie podpisania umowy pod rygorem nieważności, najpóźniej do końca dnia,
w którym impreza turystyczna się rozpoczęła.
6.5. Podstawą określenia kosztów rezygnacji są rzeczywiste, poniesione przez Organizatora koszty organizacji imprezy turystycznej.
W przypadku rezygnacji przez Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej Organizator uprawniony jest do pobrania kwoty
odpowiadającej wysokości rzeczywiście poniesionych przez Organizatora kosztów w związku z przygotowaniem organizacji imprezy,
nie więcej jednak niż:
• 31 dni i więcej przed rozpoczęciem imprezy 20% ustalonej ceny imprezy
• od 30 do 23 dnia przed rozpoczęciem imprezy 25% ustalonej ceny imprezy
• od 22 do 16 dnia przed rozpoczęciem imprezy 35% ustalonej ceny imprezy
• od 15 do 9 dnia przed rozpoczęciem imprezy 50% ustalonej ceny imprezy
• od 8 do 3 dnia przed rozpoczęciem imprezy 75% ustalonej ceny imprezy
• do 2 dni przed rozpoczęciem imprezy 85% ustalonej ceny imprezy
• poniżej 2 dni przed rozpoczęciem lub jej nierozpoczęciem imprezy 90 % ustalonej ceny imprezy

6.5. Na życzenie Klienta i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość zmiany umowy. Za zmianę umowy (zmiana terminu, zmiana
hotelu, zmiana rodzaju wyżywienia – poniżej 31 dni przed wylotem/wyjazdem) pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości
150 PLN za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów ponoszonych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian.
6.6.Zmiana rezerwacji wiążącej na wstępną, zmiana imprezy katalogowej na imprezę Last Minute nie są możliwe. Opisane zmiany
mogą zostać przeprowadzone jedynie po rozwiązaniu dotychczasowej umowy na warunkach określonych w punktach 6.2 i 6.4
Warunków Imprez Turystycznych przy jednoczesnym zawarciu nowej umowy, na podstawie której Klient zobowiązany jest zapłacić
cenę za imprezę turystyczną wskazaną w nowej umowie.
6.7. Pod pojęciem zmiany umowy na życzenie Klienta, o której mowa w pkt 6.5, rozumie się np. zmianę miejsca pobytu lub trasy
wycieczki, czasu trwania imprezy turystycznej oraz programu imprezy turystycznej. Jeśli z zawartej umowy wynika, iż w danej
imprezie turystycznej ma brać udział kilku uczestników, rezygnacja chociażby jednego jej uczestnika z udziału w tej imprezie
turystycznej lub zmiana wieku uczestnika upoważnia Organizatora do dokonania ponownej kalkulacji ceny za udział w tej imprezie
turystycznej.
6.8. Do chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy
o świadczenie usługi turystycznej. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie
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turystycznej. Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie uczestnika na piśmie, przed rozpoczęciem
imprezy turystycznej. Zmiana uczestnika w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest bezpłatna. Za zmiany
dokonywane po upływie 31-ego dnia do daty wyjazdu, Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 150 PLN za osobę.
Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian.Za pokrycie kosztów imprezy
turystycznej i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają solidarnie: Klient i osoba
zastępująca.
6.9. Wszelkie opłaty związane z rezygnacją i zmianą umowy jak również opłaty za indywidualny przebieg imprezy turystycznej
są natychmiast wymagalne i powinny być uiszczone przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od
powstania zdarzenia powodującego konieczność wniesienia takiej opłaty.
7. PODRÓŻ SAMOLOTEM
7.1. Od dnia 16.07.2006 roku organizator turystyki zobowiązany jest zgodnie z rozporządzeniem /EG/ 2111/2005 z dnia 14.12.2005 do
poinformowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz.
Jeżeli w dniu zawarcia umowy przewoźnik lotniczy nie jest jeszcze znany, to organizator turystyki zobowiązuje się tymczasowo
do podania nazwy przypuszczalnego przewoźnika. Po ostatecznym ustaleniu przewoźnika, Organizator niezwłocznie powiadomi
o tym Klienta poprzez punkt sprzedaży, w którym Klient nabył imprezę turystyczną. W wypadku zmiany przewoźnika po zawarciu
umowy Klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany
przewoźników lotniczych i numerów lotów.
7.2. Podawane godziny przelotów są godzinami przewidywanymi i mogą ulec zmianie, za co Oorganizator nie ponosi
odpowiedzialności. Wszelkie roszczenia z tego tytułu powinny być zgłaszane do przewoźnika odpowiedzialnego za dany lot. Wykaz
przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach wspólnoty znajduje się na stronie Urzędu
Lotnictwa Cywilnego.
7.3. Podróże lotnicze odbywają się przeważnie jako podróże non-stop, jednak istnieje możliwość podyktowana między innymi
względami programowymi i technicznymi, lądowań pośrednich w trakcie trwania podróży. W niektórych przypadkach przylot na
miejsce docelowe może odbywać się w godzinach nocnych, a powrót w godzinach porannych.
7.4. Informacje na temat dopuszczalnej wagi bagażu każdego uczestnika zawarte są w dokumentach podróży.
7.5. Klienci uczestniczący w imprezie turystycznej obejmującej przelot samolotem lub klienci którzy zawarli umowę o usługę
turystyczną, której przedmiotem jest tylko przelot samolotem, powinni stawić się na lotnisku na co najmniej dwie godziny przed
godziną planowanego odlotu. Godziny przelotu należy potwierdzić 24h przed odlotem pod podanym w dokumentach podróży
numerem telefonu lub w bezpośrednio u Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany godzin lotów przez
przewoźnika, ale powiadomi uczestnika imprezy o zmianie godziny, jeśli poweźmie taką wiadomość.
7.6. Transport bagażu o charakterze specjalnym (wyposażenie sportowe, wózki inwalidzkie itp.) dozwolony jest po uprzednim
zgłoszeniu w punkcie podróży (dalej w linii lotniczej), którym zawarta została umowa, za dodatkową opłatą. Informacje o cenach
za tego rodzaju transport można uzyskać w danych liniach lotniczych, które są wyłącznie odpowiedzialne za organizację
i przeprowadzenie transportu, jak też pobieranie opłat. Transport bagażu o charakterze specjalnym z lotniska docelowego do
hotelu lub miejsca, do którego zgodnie z umową udaje się Klient, odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.
7.7. Organizator zwraca uwagę na ponoszone przez Klienta ryzyko utraty pieniędzy, przedmiotów wartościowych, urządzeń
technicznych i lekarstw, znajdujących się w oddanym do transportu bagażu. Szkody powstałe podczas transportu lotniczego
usuwane będą zgodnie z przepisami prawa lotniczego. Przewóz przedmiotów wartościowych (pieniądze, lekarstwa, urządzenia
elektroniczne, kosztowności itp.) w bagażu rejestrowanym i podręcznym odbywa się tylko na własną odpowiedzialność.
8. ODPRAWA NA LOTNISKU
8.1. Odprawa na lotnisku jest bez biletowa. Oznacza to, że uczestnik udaje się do stanowiska odpraw z ważnym dokumentem
podróży: dowodem osobistym lub paszportem i na ich podstawie otrzymuje kartę pokładową. Onholidays Polska nie ponosi
odpowiedzialności za osoby, które nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu lub nie zostaną przepuszczone przez granice
z przyczyn niezależnych od biura.
8.2. Numer stanowiska odprawy check –in wyświetlany jest na tablicy odlotów w hali odlotów. Przed podejściem do stanowiska
należy przygotować ważny dokument podróży. Po nadaniu bagażu uczestnik otrzymuje kartę pokładową, na której widnieje numer
miejsca w samolocie, a także numer bramki, przez którą wchodzi na pokład.
8.3. Do odprawy bezpieczeństwa podróżny powinien udać się wraz z bagażem podręcznym, kartąa pokładową oraz dokumentem
podróży, najpóźniej ok. 45 minut przed wylotem.
8.4. Nie ma możliwości rezerwacji miejsc w samolocie. O konkretne miejsce należy poprosić przy stanowisku odpraw. Miejsca
przydzielane są w razie możliwości.
9. PRZEDŁUŻENIE POBYTU W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
9.1. W przypadku zamierzonego przez Klientów przedłużenia pobytu w trakcie trwania imprezy turystycznej, Klienci proszeni są
o to, aby skontaktować się odpowiednio wcześniej z przedstawicielem Organizatora imprezy turystycznej. Przedłużenie pobytu jest
możliwe jedynie wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, względnie miejsca w samolocie lub innym środku transportu.
Klient zobowiązany jest uiścić koszty przedłużonego pobytu gotówką na miejscu. W przypadku, gdy w wyniku przedłużenia pobytu
nastąpi zmiana lotniska, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. Koszty
za przedłużenie pobytu oblicza się według sezonowych taryf dziennych. W ww. przypadku Klient powinien sprawdzić ważność
swojego ubezpieczenia oraz ewentualnej wizy.
8. PRZEDŁUŻENIE POBYTU W TRAKCIE TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
8.1 W przypadku zamierzonego przez Klientów przedłużenia pobytu w trakcie trwania imprezy turystycznej, Klienci proszeni są
o to, aby skontaktować się odpowiednio wcześniej z przedstawicielem Organizatora imprezy turystycznej. Przedłużenie pobytu jest
możliwe jedynie wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, względnie miejsca w samolocie lub innym środku transportu.
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Klient zobowiązany jest uiścić koszty przedłużonego pobytu gotówką na miejscu. W przypadku, gdy w wyniku przedłużenia pobytu
nastąpi zmiana lotniska, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. Koszty za
przedłużenie pobytu oblicza się według sezonowych taryf dziennych. W ww. przypadku prosimy o sprawdzenie ważności Państwa
ubezpieczenia oraz ewentualnej wizy
9. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻUJĄCEGO
9.1. W przypadku imprez, na które uczestnik dostaje się samolotem, jest on odpowiedzialny za zasięganie informacji od rezydenta,
tablic ogłoszeniowych, segregatorów informacyjnych w lobby, dotyczących organizowanych imprez oraz terminu podróży
powrotnej, w tym zmian godzin lotu powrotnego w stosunku do godzin obowiązujących w momencie wylotu z kraju. Rozkład
należy potwierdzić 24 godziny przed wylotem do kraju.
9.2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem.
9.3. Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji medycznej. Kobiety
ciężarne po 34 tygodniu ciąży mogą nie zostać dopuszczone przez przewoźnika do lotu.
10. UBEZPIECZENIA PODCZAS TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
10.1.Wszyscy Klienci ONHOLIDAYS objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów
leczenia.
10.2. Sumy ubezpieczeń w ramach wariantu podstawowego wynoszą:
• koszty leczenia, transportu i repatriacji do 15.000 EUR;
• NNW – trwały uszczerbek na zdrowiu do 2.000 EUR , śmierć w następstwie NNW 1.000 EUR ;
• koszty ratownictwa do 5.000 EUR.
11.3. Onholidays Polska rekomenduje wszystkim swoim Klientom zawarcie dodatkowego ubezpieczenia z rozszerzeniem o choroby
przewlekłe i nowotworowe. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
ze 100 % zwrotem poniesionych kosztów. Informacje dotyczące tego rodzaju ubezpieczeń udzielane są w punkcie sprzedaży.
11.4. Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia wariantów: podstawowego TRAVEL, podstawowego TRAVEL ze zwyżką za
choroby przewlekłe lub nowotworowe oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży zawarty jest w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia Kontynenty Ubezpieczenie Podróży, stanowiących integralny załącznik do niniejszych Warunków Imprez
Turystycznych, dostępny również na stronie www.onholidays.pl
11.5. W ramach ubezpieczenia zawartego za pośrednictwem onholidays Polska nie wydaje się odrębnych polis, a jedynie
certyfikat potwierdzający ochronę ubezpieczenia AXA TRAVEL Kontynenty. Obowiązujący numer polisy to 5096316 i jest zawarty
w dokumentach podróży każdego klienta.
12. NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI, SIŁA WYŻSZA
12.1. Jeżeli w wyniku wystąpienia siły wyższej przeprowadzenie imprezy turystycznej będzie szczególnie utrudnione, zarówno
Klient jak i Organizator mają prawo do rozwiązania umowy.
12.2. W przypadku, gdy zdarzenie w postaci siły wyższej nastąpiło po rozpoczęciu imprezy turystycznej, Organizator ma obowiązek
podjąć wszelkie niezbędne kroki zmierzające do zapewnienia powrotu uczestnikom imprezy turystycznej, o ile w umowie
Organizator miał zapewnić transport powrotny. Powstałe z tego tytułu koszty zorganizowania i zapewnienia transportu wywołanego
wypadkiem siły wyższej ponoszone są przez Klienta i Organizatora w częściach równych.
13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
13.1. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę z zachowaniem należytej staranności, przy jednoczesnym uwzględnieniu
zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
13.2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba
że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem
lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo zdarzeniami noszącymi cechy siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy
turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
13.3. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczeń realizowanych przez podmioty trzecie, które
w opisie zawartym na stronie internetowej www.onholidays.pl lub w dokumentach podróży (np. wycieczki fakultatywne, uszkodzenia
bagażu, opóźnienia lotów) zostały jako takie oznaczone.
13.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach sportowych i innych
wydarzeniach organizowanych podczas imprezy turystycznej, których organizatorem nie jest Organizator.
13.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowe wystawienie i doręczenie niezbędnych wiz przez odpowiednie
placówki dyplomatyczne.
13.6. Szkody w bagażu Klientów powstałe przy przewozach lotniczych powinny być zgłoszone bezpośrednio przedstawicielstwu
linii lotniczej po stwierdzeniu szkody przy wykorzystaniu formularza zgłoszeniowego (PIR). W przypadku uszkodzenia bagażu
reklamację należy zgłosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia odebrania uszkodzonego bagażu przedstawicielstwu linii
lotniczych, a w przypadku zaginięcia bagażu w ciągu 21 dni. Przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody i utratę bagażu.
14. STANDARD HOTELI I POKOI
14.1. W opisach katalogu oraz w systemie rezerwacyjnym Organizator stosuje kategoryzację obowiązującą w danym kraju. Każdy
kraj stosuje własne kryterium przyznawania określonej kategorii.
14.2. Prezentowane w ofercie zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że nie każdy pokój w hotelu wygląda tak samo,
jak ten prezentowany na zdjęciu w ofercie.

78

15. OPIEKA REZYDENTA
15.1. Rezydent jest przedstawicielem onholidays Polska i czuwa nad właściwym przebiegiem imprezy turystycznej. Do jego
obowiązków należy pomoc po przylocie, poinformowanie o godzinach oraz miejscach dyżurów hotelowych, przeprowadzanie
spotkań informacyjnych podczas pobytu oraz przyjmowanie zapisów na wycieczki fakultatywne. Kontakt z rezydentem jest możliwy
na spotkaniu informacyjnym i na dyżurach hotelowych, a w sytuacjach awaryjnych telefonicznie, pod numerem podanym przez
rezydenta. Rezydent nie jest zobowiązany do obecności na transferach lotnisko- hotel- lotnisko i podczas zakwaterowania w hotelu.
16. OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA
16.1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, zobowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora w miejscu pobytu oraz wykonawcę usługi w sposób odpowiedni do rodzaju usługi,
aby Organizator mógł niezwłocznie zareagować. Klient nie może po powrocie domagać się odszkodowania za szkody, których nie
zgłosił w trakcie pobytu.
16.2. Oczekiwaniem Organizatora jest to, iż Klienci będą współdziałać z Organizatorem, tak aby impreza turystyczna miała przebieg
zgodny z zawartą umową. W związku z tym współdziałanie powinno wyrażać się poprzez:
• posiadanie ważnego przez cały czas trwania imprezy turystycznej oraz okres 6 miesięcy po jej zakończeniu paszportu, przy
uwzględnieniu tego, iż w szczególnych wypadkach okres ten musi być nie krótszy niż 12 miesięcy lub ważnego co najmniej 6
miesięcy dowodu osobistego
• posiadanie ważnej wizy,
• spełnianie innych podobnych wymogów upoważniających do pobytu w danym państwie na terytorium którego odbywać będzie
się impreza turystyczna,
• posiadanie dokumentów podróży onholidays Polska.
16.3. Klient odpowiada również za spełnienie innych wymogów, w szczególności zdrowotnych, umożliwiających mu udział
w imprezie turystycznej bez uszczerbku dla swojego zdrowia oraz zdrowia innych jej uczestników.
16.4. Klient ma obowiązek stosowania się do regulaminu hotelu, w którym przebywa.
17. REKLAMACJE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
17.1. Wszelkie roszczenia z tytułu niezgodnego z umową przeprowadzenia imprezy turystycznej należy zgłosić przesyłką poleconą
na piśmie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, Organizatorowi imprezy turystycznej na
adres:
ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5, 6 piętro, 02-691 Warszawa.
17.2. Reklamacje przesłane drogą e-mailową oraz za pośrednictwem faksu nie będą rozpatrywane.
17.3. Organizator odrzuci reklamacje wniesione po upływie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.
17.4. W reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać uchybienia w sposobie wykonywania umowy oraz określić swoje żądania.
Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez Organizatora w terminach przewidzianych przez obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa.
17.5. Jeżeli uczestnik stwierdzi wady imprezy, winien zgłosić to do rezydenta lub lokalnego przedstawiciela biura podróży w celu
umożliwienia usunięcia wady na miejscu.
17.6. Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności np. zmiana godzin lub
opóźnienia przelotu przez przewoźnika.
18. POSTANOWIENIA PASZPORTOWE WIZOWE, CELNE, DEWIZOWE I OCHRONY ZDROWIA
18.1. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej należy zapoznać się z przepisami paszportowymi, wizowymi i sanitarnymi,
obowiązującymi w kraju docelowym, zamieszczonymi na stronie internetowej https://polakzagranica.msz.gov.pl/. Znajdują się
tam istotne informacje, dotyczące niezbędnych formalności związanych z krajem, w którym odbędzie się impreza turystyczna.
Obywatele innych narodowości niż polska zobowiązani są zasięgnąć informacji o przepisach wjazdowych w odpowiednich
placówkach dyplomatycznych oraz ich bezwzględnie przestrzegać.
18.2. Klient przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów, niezbędnych do
przeprowadzenia imprezy turystycznej. Wszelkimi następstwami, szczególnie żądaniem uiszczenia kosztów rezygnacji z imprezy
turystycznej, które wynikły z niedotrzymania tych przepisów, z wyjątkiem takich, które zostały zawinione przez nieprawdziwe lub
niekompletne informacje ze strony Organizatora, obciążany jest Klient. Z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie dokumentów
upoważniających do przekroczenia granicy (paszport, dowód osobisty) prosimy o uwzględnienie tego faktu przy planowaniu
podróży za granicę.
18.3. Informujemy, iż w ramach Unii Europejskiej można podróżować na podstawie dowodu osobistego. Podróżujące dzieci muszą
posiadać własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).
18.4. Przy podróżach do krajów poza Unię Europejską, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, zobowiązana jest posiadać ważny
paszport.
19. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsze Warunki Imprez Turystycznych nie naruszają postanowień ustawy o usługach turystycznych oraz innych bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług turystycznych,
strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
onholidays Polska Sp. z o.o. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, Polska. KRS: 0000556063, NIP: 5213696318, kapitał zakładowy (opłacony
w całości): 1.000.000 PLN.

onholidays.pl

Dołącz
do Nas!

Jesteś miłośnikiem podróży i nie boisz się nowych wyzwań? Dołącz
do naszego zespołu!
Jeżeli uważasz, że nadajesz się do pracy z dziećmi jako animator
czasu wolnego lub znasz Bułgarię na tyle, żeby zostać tam
rezydentem zgłoś się do nas.
Obecnie poszukujemy osób do obsługi na lotniskach, rezydentów
w kurortach a także animatorów do naszego Perłowego Mini Klubu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy:
biuro@onholidays.pl
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2018
Styczeń

Luty

Marzec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

1
8
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29

2
9
16
23
30
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5
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6
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Kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
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23
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18
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5
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6
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1
8
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2
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3
10
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4
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18
25

Czerwiec

7
14
21
28

1
8
15
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29

2
9
16
23
30

3
10
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24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

01.06. Pierwszy wylot na Rodos
12.06. Pierwszy wylot do Bułgarii
20.06. Pierwszy dzień wakacji

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Wrzesień
5
12
19
26

3
10
17
24

Listopad
7
14
21
28

7
14
21
28

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Sierpień
7
14
21
28

6
13
20
27

Maj

Październik
1
8
15
22
29

4
11
18
25

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Lipiec
2
9
16
23
30

1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Grudzień
4
11
18
25

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

20.06. Boże Ciało
02.09. Powrót do szkoły
15.08. Święto WNMP

onholidays.pl

„Europejski Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych” to fundusz
dobrowolnego, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego
od 2008r, który w roku 2013 został przekształcony w firmę
ubezpieczeniową. Obecnie główną działalnością firmy jest
oferowanie pakietów ubezpieczeniowych zapewniających
maksymalny dostęp do renomowanych placówek medycznych,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.
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Bez
obaw...

znajdź Lato.

Bezpiecznie z AXA.
Większy może więcej. Większy może lepiej. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zapewnić
optymalną ochronę i poczucie bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny. AXA to jedna z największych
grup ubezpieczeniowych na świecie. Zaufało nam już 107 milionów klientów w 64 krajach.
W PAKIECIE:
• koszty leczenia i transportu do kraju
• assistance medyczny 24 h
• następstwa nieszczęśliwych wypadków
• bagaż podróżny

Ósmy rok z rzędu AXA została wyróżniona
jako wiodąca marka ubezpieczeniowa
wg rankingu 100 najlepszych światowych
marek Interbrand.

OPCJE DODATKOWE:
• ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych
• ubezpieczenie odwołania podróży
• pakiet sportowy

onholidays.pl

Onholidays Polska Sp z o.o.
Ul. Obrzeżna 5 (VI piętro)
02-691 Warszawa
Tel. 22 329 12 02
biuro@onholidays.pl
www.onholidays.pl

/onholidayspl

