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Miło nam zaprezentować najnowszy katalog
Onholidays Polska, w którym przedstawiamy
ofertę na nadchodzący sezon letni. Znajdziecie
tu starannie wyselekcjonowane hotele z
różnych regionów Bułgarii i greckiej wyspy
Rodos.
Jako polski touroperator z własną siecią hoteli
zachęcamy Was do wypoczynku w naszych
"perełkach" czyli hotelach sieci Perla, które są
idealnym miejscem dla rodzin z dziećmi.
Chcecie spędzić urlop na stoku lub na plaży?
Polecieć samolotem lub wolicie dojazd na
własną rękę? Nasi specjaliści przygotują ofertę

dostosowaną do Waszych potrzeb i wymagań.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
Klientów stale poszerzamy ofertę o nowe
kierunki i hotele.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.onholidays.pl, gdzie znajdziecie szereg
propozycji na udany wypoczynek.
Każda z naszych propozycji gwarantuje
pozytywne wspomnienia do końca życia.

Pozdrawiamy,
Zespół Onholidays Polska

Polecane

Hotel dla
wymagających

Niedaleko plaży

WiFi w hotelu

Miniclub
Animacje hotelowe

Zjeżdzalnie

SPA

Sport

Dla rodzin
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Bułgaria
Miłośników przepięknych, szerokich i
piaszczystych plaż zapraszamy na dwugodzinny
lot, który jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki przeniesie nas do magicznego miejsca,
gdzie słońce wędruje nad szczytami gór
Strandży i zachodzi nad horyzontem Morza
Czarnego. Bułgaria poszczycić się może nie tylko
malowniczymi pejzażami lecz i barwną kulturą.
Bogaty folklor, pradawne zabytki, kuchnia pełna
owoców morza, rozgrzewająca rakija i gorący
bałkański klimat to niewątpliwe jej atrybuty. Dzięki

Primorsko
Na wybrzeżu Morza Czarnego u podnóża gór Strandży znajduje

nim od dziesięcioleci Bułgaria ma specjalne
miejsce w sercach Polaków, którzy korzystają z
jej uroków zarówno w luksusowych kurortach,
gdzie życie zaczyna się tuż po zmierzchu, jak i w
malowniczych nadmorskich wioskach będących
oazą spokoju i wytchnienia.

się bogate w turystyczne atrakcje urokliwe Primorsko. Mały kurort
posiada dwie główne plaże - północną i południową, a także jedną z
najdłuższych promenad w Bułgarii, która wiedzie od plaży północnej
do portu. Czy wiedzieliście, że spacerując promenadą można
zobaczyć namalowanego na kamieniu Tołstoja? Przy plaży Perla
zobaczymy rezydencję sławnego bułgarskiego komunisty Todora
Żiwkowa. W Primorsku istnieje także dzika plaża dla naturystów. W

Jako pamiątkę z Bułgarii warto przywieźć olejek
różany, ikony, ręcznie haftowane koszule lub
gliniane naczynia.

centrum Primorska, tuż koło fontanny znajduje się muszla teatralna,
gdzie w sezonie odbywają się występy teatralne i folklorystyczne.
Liczne bary i restauracje znajdujące się zarówno w centrum jak i przy
plażach serwują pyszne, lokalne dania oraz najlepsze drinki.
Będąc w Primorsku warto zobaczyć Maslen Nos, Beglik Tash
nazywany bułgarskim Stonehange,miejscowości Kiten, Sozopol czy
Nesebar.

szklane naczynia i złote monety. Z kolei w pobliżu portu rybackiego
znaleziono części wczesnobizantyjskiego muru obronnego. Sozopol
to miejsce o silnych korzeniach historycznych i niewiarygodnych
zabytkach. Idąc kamiennymi uliczkami i obserwując niezwykłe
zabudowania napotkamy stare kapliczki. Możemy zwiedzić świątynie
Cyryla i Metodego, czy też Zosimy, a także wstąpić do muzeum
archeologicznego. Sozopol jest to kurort tętniący życiem i jedno z
ulubionych miejsc bułgarskiej bohemy artystycznej. W lecie odbywają
się tu liczne wystawy, koncerty, a także festiwal filmowy Apollonia.
Zachęcamy do wizyty aby poczuć atmosferę, w której zakochało się
już wielu.

Arkutino
Miejscowość Arkutino znajduje się ok. 15 km na północ od Primorska i
ok. 36 km od Sozopolu leży na terenie rezerwatu przyrody Ropotamo,
w skład którego wchodzą także m.in. Wężowa Wyspa (opanowana
przez wodne wężę), jezioro Arkutino, rzeka Ropotamo i niezwykłe

Kiten

BALCHIK

Mały kurort położony jest między Tzarevem a Primorskiem. Kiten

formacje skalne. Arkutino to również nazwa laguny znajdującej się
niedaleko kurortu Arkutino i Djuni.

to spokojna miejscowość wprost stworzona dla tych, którzy pragną
relaksu w cichym ustroniu. Zaprasza również zakochanych lubiących
długie romantyczne spacery brzegiem morza. W porównaniu do

ZŁOTE PIASKI

dużych kurortów Kiten jest o wiele spokojniejsze, mimo to może
też poszczycić się słynną dyskoteką Zangador znajdującą się

ŚWIĘTY KONTANTIN I ELENA

bezpośrednio na brzegu plaży Arapya. Będąc w tej miejscowości warto

VARNA

również zapytać o rejs do Maslen Nos - muszelkowej plaży.

Nessebar (poprawną nazwą również jest Nessebyr), perła Morza

POMORIE

Czarnego czy „miasto 40 cerkwi” to wyspa połączona z lądem

ELENITE
RAVDA

SOZOPOL

cienkim pasmem drogi. Wjeżdżając do niego wita nas unikatowy
średniowieczny drewniany wiatrak. Z kolei mury, kościołów św.
Stefana i liczne cerkwie z interesującymi ornamentami opowiadają
nam historię dawnej epoki i są powodem wpisania miasta na Listę

BURGAS

Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

PRIMORSKO

W Nessebarze oprócz historii odkryjemy kunszt bułgarskiej kuchni
w romantycznych restauracjach z zapierającym dech w piersiach
widokiem na morze czy niezwykły smak bułgarskiego wina w sławnej
winiarni o dźwięcznie brzmiącej nazwie „Messambria”.

TZAREVO

półwyspie leży miejscowość, której historia sięga XII wieku. Będąc
w tym urokliwym kurorcie warto zobaczyć: cerkiew Zaśnięcia
Bogurodzicy z 1810r., kościół św. Trójcy z XIX w. (w środku można
podziwiać ikony z XIII w.) oraz ruiny średniowiecznych murów

Nessebar
SŁONECZNY BRZEG

Tzarevo
Około 70 km na południowy-wschód od Burgas, na niedużym

obronnych. Obecnie Tzarevo przyciąga wczasowiczów, ponieważ jest
to rozwijający się kurort. Dużo rozrywki w tym kurorcie zapewniają też
takie parki jak X Challenge Park oraz Park Mini Golfa.

Słoneczny Brzeg
Słoneczny Brzeg to nie tylko nazwa regionu w Bułgarii, ale przede
wszystkim miejscowość położona niedaleko od Nessebaru i ok. 35
km na północ od Burgas. W ciągu dnia przy plaży dostepne są takie
atrakcje jak: nurkowanie, skoki na bungee, gokarty, paintball, strzelanie
z łuku, narty wodne czy windsurfing. Słoneczny Brzeg przede
wszystkim słynie z niezwykłego nocnego życia, setek tętniących
życiem klubów, pubów, kasyn, restauracji, dyskotek i kawiarni. Do
najsłynniejszych miejsc należą tutaj dyskoteki Cacao Beach i Bedroom

Sozopol
W 610 roku p.n.e. greccy koloniści z Miletu założyli miasto Apollonia.

Beach. Sam kurort słusznie nazywany jest Ibizą Morza Czarnego czy
Las Vegas Europy.

Teraz to klimatyczne miasto nosi nazwę Sozopol i położone jest ok. 22
km na północ od Primorska. W pobliżu Sozopolu jest wyspa św. Jana,
gdzie oprócz dziewiętnastowiecznej latarni morskiej odnajdziemy
fragmenty latarni z II wieku, w ostatnich latach w mieście natrafiono
na ślady nekropolii z V-II wieku p.n.e. Wydobyto niesamowite wazy,
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Czym
nas skusi
bułgarska
kuchnia?
Bułgarska kuchnia czerpie z wielu tradycji, których korzenie
sięgają starożytności. Dzięki temu odnaleźć w niej można
smakowe powiązania z kuchnią grecką, macedońską czy
turecką. Bułgarzy bazując na dawnych metodach przyrządzania
dań często korzystają z glinianych naczyń, które będąc powoli
ogrzewanymi wydobywają z dań niezwykły aromat. Bałkańska
kuchnia obfituje w dania o intensywnym smaku. Dzieje się to
również za sprawą przypraw takich jak czubrica, czomber czy
lubczyk, ale przede wszystkim dzięki owocom i warzywom
dojrzewającym w pełnym słońcu. Nic tak dobrze nie smakuje
jak soczysty bułgarski arbuz czy pomidor!
Kuchnia bułgarskich regionów jest różnorodna.
W miejscowościach które mają dostęp do Morza Czarnego
restauracje oferują egzotyczne dla nas owoce morza. Niektóre
serwują nawet rekina! Z mięs na stołach króluje głównie drób,
jagnięcina i cielęcina.
Wspólnym mianownikiem dla bułgarskiej kuchni jest
umiłowanie chleba (podawanego również do dań z ryżem czy
ziemniakami), owoców, warzyw, sera sirene, jogurtu ( który
według wielu jest sekretem bułgarskiej długowieczności ),
kawy, wina głównie wytrawnego i rakiji.

Bułgarskie potrawy:
Kiopłu – przystawka z bakłażanów podawana na zimno.
Szopska sałatka – sławna bałkańska sałatka z pomidorów, ogórków, cebuli,
papryki, pietruszki , czasem z oliwkami i z dużą porcją startego sera sirene
Sneżanka – bułgarska odpowiedź na polską mizerię. Pokrojone w kostkę świeże
ogórki z czosnkiem , orzechami włoskimi i gęstym jogurtem.
Bob czorba – zupa fasolowa.
Szkembe czorba – flaczki wieprzowe lub cielęce.
Tarator – chłodnik podawany w upały, w którego skład wchodzi ogórek, jogurt tzw.
kiselo mljako, koper i czosnek wymieszane z wodą.
Ser po szopsku – słony ser zapiekany z jajkiem w glinianym naczyniu.
Syrmi – gołąbki w liściach winogron.
Kebabczeta – kotleciki z mielonego mięsa z rusztu.
Kiufteta – podobne do polskich sznycli z tłustego, wieprzowego mielonego mięsa
ze słoniną i cebulą.
Łukanka - podsuszana i spłaszczona kiełbasa, w środku niej są kawałeczki mięsa
wieprzowo-wołowe i przyprawy.
Musaka – zapiekanka z mięsa i warzyw.
Banica - ciasto przekładane nadzieniem z sera, jaj i mleka.

Bułgarskie napoje:
Rakija - wysokoprocentowy napój przygotowywany z oddestylowanego wina czy
koniaku (serwowany często jako Aperitif)
Piwa - Astika, Zagorka, Kamenica, Pirinsko i Shumensko
Ajran - bezalkoholowy napój z kwaśnego mleka
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Wycieczki
fakultatywne

NESSEBAR
Podczas całodniowej wycieczki zwiedzą
Państwo niewątpliwą perłę Morza Czarnego
zwaną również „miastem 40 cerkwi”. W tym
jednym z najstarszych miast w Europie w
świetnym stanie zachowały się starożytne
mury obronne, cerkwie św. Apostołów i
imponujący kościół św. Stefena. Wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO Ne s s e bar zachwyca swoją
architekturą, niezwykłym położeniem i
wyczuwalnym klimatem minionej epoki.

REJSY
Będąc w Bułgarii, jeżeli tylko wiatr będzie
odpowiednio dmuchał w żagle należy
w y p ły n ą ć n a c u d ow n e wo d y Mo r z a
Czarnego! Poranne wędkowanie, rejs do
słynącego z pięknych fiordów Maslen Nos,
rejs z piknikiem czy romantyczny rejs po
Diabelskiej Zatoce to wspaniała rozrywka
dla każdego.
BEGLIK TASH
W t ra kc i e p raw i e o k . d w u g o d z i n n e j
wycieczki zwiedzą Państwo położony
niedaleko Primorska krąg megalityczny
zwany bułgarskim Stonehange. Beglik
Tash według odkrytych do tej pory śladów
archeologicznych, został zbudowany w XIV
wieku p.n.e. i działał do V wieku n.e. Wsród
kamieni znajduje się między innymi zegar
słoneczny, labirynt, przejście inicjacyjne
i ołtarz do składania ofiar. Wielu twierdzi,
że jest to miejsce o szczególnej mocy i
wyczuwalnej pozytywnej energii.

SOZOPOL + wieczór bułgarski
To doskonałe połączenie wiedzy i zabawy!
Podczas spaceru wokół starożytnego
miasta przewodnik opowie historię dawnej
Appolloni, a w czasie wolnym będą mogli
podziwiać Państwo przepiękną panoramę
Sozopola. Następnie czeka na Państwa
radosny, iście bałkański wieczór z bogatą
kolacją, nieograniczoną ilością wina,
Bułgarskim tańcem ludowym i pokazem
tradycyjnego tańca na gorących węglach.
Całość wieczoru zwieńczy radosna muzyka,
taniec i huczna zabawa!
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WARNA
Warna to morska stolica Bułgarii, która
Polakom słusznie kojarzy się z królem
Władysławem III Warneńczykiem. Na
całodziennej wycieczce poznają Państwo
część historii tego wyjątkowego miejca.
Z w i e d z a n i e o b e j m u j e c e r k i e w ś w.
Bogurodzicy i czas wolny w centrum miasta.
Główną atrakcją dla dzieci jak i dorosłych są
niezwykłe pokazy w delfinarium.

STAMBUŁ
Wycieczka 1-dniowa lub 2-dniowa
Od Konstantynopola przez Bizancjum
do Stambułu- tak zmieniała się nazwa
jedynego miasta na świecie położonego na
dwóch kontynentach. W trakcie wycieczki
zobaczą Państwo m.in. Błękitny Meczet,
Hipodrom, Obelisk Egipski, Kryty BazarKapalicarsi. Przewidziany jest również czas
wolny, czas na zakupy. Za dodatkową
opłatą można wyruszyć w rejs po Bosforze,
który jest najpiękniejszą formą zobaczenia
Stambułu. UWAGA! Od uczestników
wymagany jest ważny min. 6 miesięcy
paszport, a wycieczka uzależniona jest od
panujących warunków geopolitycznych.

onholidays.pl

BUŁGARIA
RÓŻAMI PACHNĄCA
Róża od zawsze jest symbolem piękna, młodości
i zdrowia. Ta królewska roślina zajmuje specjalne
miejsce w życiu wielu pokoleń już od czasów
średniowiecznych. Jej niepowtarzalny zapach,
delikatność i niezwykłe właściwości dają
poczucie luksusu i radości.
Bułgaria jest jednym z niewielu miejsc na
świecie, które dysponują idealnymi warunkami
do hodowli róży damasceńskiej. Olejek różany
z Doliny Róż już od XVI wieku cieszy się wielką
popularnością na całym świecie.

FESTIWALE W BUŁGARII
Festiwal Róż
Odbywa się w pierwszy weekend czerwca.
Barwny festiwal w Kazanłyku na cześć lokalnej
uprawy kwiatów, z ulicznymi paradami,
tańcami, koncertami oraz koronacją Królowej
Róż.
Międzynarodowy Festiwal w Warnie
Tr w a c a ł e l a t o o d c z e r w c a . J e d e n
z najstarszych i największych festiwali Bułgarii
obejmujący muzykę, teatr i inne wydarzenia
kulturalne.
Festiwal Rzeźby z Piasku
Trwa całe lato. Na plaży w Burgas można
p o d z i w i a ć ws p a n i a ł e r zeź by z p i a s k u
wykonane przez przyjezdnych artystów.
W każdym roku przewija się inny motyw,
a rzeźby pozostają na plaży do września.
MTV Festiwal w Burgas
Zaczyna się na początku sierpnia. Popularne
muzyczne wydarzenie nad czarnomorskim
wybrzeżem. Zjeżdżają się muzycy rocka i jazzu
z całego świata, aby występować na 3 dniowej
imprezie na plaży.
Festiwal Apollonia
Pierwszy tydzień września. Jeden z większych
festiwali muzycznych, teatru i tańca na cześć
greckiego boga. Odbywa się w nadmorskim
mieście Sozopol i przyciąga znanych artystów.
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Bułgarskie róże mają głęboki i silny zapach i to
właśnie z nich otrzymuje się olejek najwyższej
jakości. Przez swoje unikalne właściwości
i wysoką cenę, nazywany „płynnym złotem”
olejek różany jest przede wszystkim słodką
przyjemnością dla zmysłów. W jego składzie
znajdują się witaminy, minerały i antyoksydanty,
wpływające uspokajająco, przeciwzapalnie
i odżywczo. Olejek różany nawilża skórę
i sprawia, że staje się miękka i delikatna.
Aromaterapia z użyciem olejku różanego
zmniejsza poziom kortyzolu (hormonu stresu)
i działa antydepresyjnie.

SŁOWNICZEK
BUŁGARSKO-POLSKI

да [da] – tak
не [ne] - nie
Благодаря / Mерси [błagodarja
/ mersi] - Dziękuję
Моля [molja] - Proszę bardzo/
Poproszę
Добър ден! [dobyr den] - Dzień
dobry!
Довиждане! [dowiżdane] - Do
widzenia!
Добър вечер! [dobyr weczer] Dobry wieczór!
Лека нощ [leka noszt] Dobranoc.
До скоро ( do виждане)! [do
skoro (wiżdane)] - Do zobaczenia
wkrótce!
Съжалявам [syżaljawam] - Przepraszam. Przykro
mi.
Извинете [izwinete] - P r ze p r a s z a m ! ( n p .
zaczepiając osobę nieznajomą)
Говорите ли на английски [goworite li na
anglijski]- mówi Pan/i po angielsku?
не разбирам [ne razbiram] - nie rozumiem
къде е тоалетната? [ kyde e toaletnata?] - gdzie
jest toaleta?
платен [płaten] - płatny
безплатен [bezpłaten] - bezpłatny
отворено [otworeno] - otwarte
затворено [zatworeno] - zamknięte
безплатен вход [bezpłaten whod] - wstęp wolny
Къде е...? [kyde e…?] - Gdzie jest… ?
Извинете, как мога да стигна до гарата?
[izwinete, kak moga da stigna do garata?] Przepraszam, jak dojść do dworca?
завиете надясно [zawiete nadjasno] - skręcić w
prawo
завиете наляво [zawiete naljawo] - skręcić w
lewo
връщате се [ wrysztate se] - zawrócić
отидете направо [otidete naprawo] - iść prosto
след светофаритe [sled sfetofarite] - za
światłami
Мога ли да платя с карта? [moga li da płatja s
karta?] - Czy mogę zapłacić kartą kredytową?
Колко струва? [kołko struwa?] - Ile to kosztuje?
Сметката, моля. [smetkata, molja] - Poproszę o
rachunek.

пари в брой [pari v broĭ] - gotówka
кредитна карта [kreditna karta] - k a r t a
kredytowa
банкомат [bankomat] - bankomat
банка [banka] - bank
чендж бюро [czendż biuro] – kantor
маса за двама [masa za dwama]- stolik dla
dwóch osób
национално ястие [nacjonalno jastie]specjalność narodowa
ястие на деня [jastie na denia] – danie dnia
бакшиш [bakszisz]- napiwek
картофи [kartofi]- ziemniaki
орис [oris]- ryż
свинско месо [swinsko meso] - wieprzowina
говеждо месо [goweżdo meso]- wołowina
риба [riba]- ryba
зеленчуци [zelenczuci]- warzywa
плодове [plodowe]- owoce
сладолед [sladoled]- lody
супа [supa]- zupa
кафе [kafe]-kawa
чай [czaj]- herbata
захар [zahar]- cukier
сол [sol]- sól
водa [woda]- woda
бира [bira]- piwo
вино [wino]- wino
водка [wodka]- wódka
Добър апетит! [dobyr apetit] - Smacznego!
Наздраве! [nazdrawe] - Na zdrowie! (toast)
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PRIMORSKO
Urocze miasteczko jest coraz popularniejsze
wśród polskich turystów. Ten niewielki kurort
posiada dwie piaszczyste, strzeżone plaże.
Południowa część ma cieplejszą wodę,
mniejsze fale i wiele atrakcji, północna oferuje
Spacerując promenadą która prowadzi od
jednej plaży do drugiej można zobaczyć
namalowanego na kamieniu Tołstoja czy
Frieddiego Mercurego oraz wiele innych
znanych twarzy ze świata sztuki, muzyki,
nauki czy kina. Przy plaży Perla (północnej)
zobaczymy rezydencję znanego bułgarskiego
komunisty Todora Żiwkowa. W Primorsku
wybrać się można również na dziką plażę dla
naturystów.
Całe Primorsko tonie w zieleni gęstych lasów
dębowych i pięknej roślinności. W centrum
miasteczka, tuż koło fontanny znajduje się
muszla teatralna, gdzie w sezonie odbywają
się występy teatralne i folklorystyczne. Liczne
bary i restauracje czy tawerny znajdujące w
centrum serwują pyszne dania lokalnej kuchni
oraz najlepsze drinki. Ceny nawet w sezonie są
umiarkowane.

mocniejsze wrażenia podczas uprawiania
sportów wodnych oraz elegancki bar na plaży
z przemiłymi barmanami. Plaże Primorska są
najdłuższymi w tym regionie, ciągną się na ok.
10 km.

Oferta dla lubiących aktywnie spędzać czas jest równie bogata. Można skorzystać z
takich atrakcji jak narty wodne, wyścigi motorówek, windsurfing, przejażdżki wodnymi
rowerkami jak również można uprawiać nurkowanie. Dla wielbicieli aktywnych sportów
ziemnych stworzono korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki, centra fitness.
W Primorsku znajduje się również Aquapark Aquaplanet w którym wodne atrakcje
dostarczą rozrywki dzieciom w każdym wieku jak i osobom dorosłym.
Będąc w Primorsku warto zobaczyć przylądek Maslen Nos oraz Beglik Tash nazywany
bułgarskim Stonehange. Godna polecenia jest rownież wizyta w Parku Narodowym
Rzeki Ropotamo gdzie podziwiać można przepiękne widoki m.in. skałę w kształcie
głowy lwa, słynne lilie wodne, niezwykłe rośliny i rzadkie gatunki zwierząt. Z Primorska
niedaleko jest też do innych wartych zobaczenia miejscowości jak Kiten, Sozopol czy
Nessebar.

Super
hotele sieci
Perla

SPA

Polskie
animacje

12

Piękne
plaże

Aquapark

onholidays.pl

Aquapark w Primorsku
Z a p r a s z a my ws z ys t k i c h s p ę d z a j ą c yc h wa k a c j e
w Primorsku do spędzenia czasu wolnego w Parku
Wodnym AQUAPLANET znajdującego się niedaleko hoteli
sieci Perla.
W Aquaparku czekają na was takie atrakcje jak liczne
zjeżdżalnie, wirniki, rampy czy „rwąca rzeka”. Oczywiście
po wypróbowaniu wszystkich zjeżdżalni można odpocząć
na leżakach przy kompleksie basenów. Dla najmłodszych
znajduje się tu oddzielna część ze specjalnymi mini
zjeżdżalniami.
Do dyspozycji gości jest tu również kawiarnia, pizzeria,
cukiernia oraz bar serwujący najlepsze drinki.
Świetna zabawa gwarantowana! Tu nie ma czasu na nudę!
Dodatkowo w kompleksie Aquaplanet 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 wyboru zabiegów
z użyciem olejków eterycznych, a w szczególności olejku
różanego. Gwarantujemy relaks na najwyższym poziomie!

Perłowy Mini Klub
W sezonie letnim zapraszamy najmłodszych gości
Hotelu Perla Plaza***+ w Primorsku do korzystania
z wyjątkowych atrakcji oferowanych przez PERŁOWY
MINI KLUB. Zajęcia poprowadzi polski animator.

mogli spokojnie wypoczywać wiedząc, że dzieci są
pod profesjonalną opieką.
Animacje w hotelu będą okazją do aktywnego
spędzania czasu w gronie innych dzieci.

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

Z Perłowego Mini Klubu mogą korzystać dzieci
w wieku 4-12 lat.
Regulamin Perłowego Mini Klubu dostępny na www.onholidays.pl

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

10.00-12.00

Lepienie figurek
z modeliny/
plasteliny

Zawody
sportowe
Mini koszykówka
Mini kręgle

Rozpoznawanie
Kształtów
Figur
Liter

Śmieszne
buźkiMalowanie
twarzy

Indianie czy
Piraci?

Kalambury
Zgadywanki
Rysowanki

13.00-18.00

Nauka origami

Gry i Zabawy
Sportowe

Kapsuła
przyszłości

Bal u Księcia
I Księżniczki

Mini Disco

Wyspa Skarbów

*plan zajęć jest przykładowy i może ulec modyfikacjom
14
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Bułgaria, Primorsko

Bułgaria, Primorsko

PERLA ROYAL
HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2014r.. Składa się z dwóch
budynków (budynek główny plus restauracja osobno). Na
terenie hotelu recepcja 24h, restauracja, bar, odkryty basen z
leżakami i parasolami przeciwsłonecznymi, parking (miejsca
w miarę dostępności), kantor wymiany walut, wypożyczalnia
samochodów (dodatkowo płatne), lekarz (dodatkowo płatny).

INTERNET:
Wi-Fi (w całym hotelu, bezpłatne)
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard

POŁOŻENIE:
Primorsko, 500 m od Centrum, 500m od aquaparku, 60 km od
Burgas, 60 km od lotniska w Burgas.

DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik dla dzieci z mini zjeżdżalnią
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie

PLAŻA:
ok. 20 m. od hotelu korzystając z promu hotelowego (do 18.00)*,
publiczna, piaszczysta. Parasole i leżaki (dodatkowo płatne).

SPORT:
Tenis stołowy
Sporty wodne (oferta zewnętrzna)

POKOJE:
ok. 26 m2, Pokoje wyposażone w klimatyzację, suszarkę do
włosów, sejf, minibar (uzupełniany codziennie na życzenie,
dodatowo płatne), sofę, TV, Wi-Fi, telefon, balkon.
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2+2 / 3+1 / 4 (dzieci do 12,99 lat).
Pokoje promocyjne - dla max 2+2 (dzieci do 12,99 lat).
(Na zapytanie pokoje z widokiem na morze)
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary

*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy, a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji,
restauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. *organizator nie ponosi odpowiedzialności
za oferty zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty wodne na
plaży, leżaki i parasole na plaży etc.

All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
HB
śniadanie, obiadokolacja
16
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Bułgaria, Primorsko

PERLA GOLD&LUXURY
HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2016 i 2017r. ex. Perla Gold i Perla Luxury. Na
terenie hotelu recepcja 24h, restauracja, 3 bary, odkryty basen z leżakami
i parasolami przeciwsłonecznymi, parking (miejsca w miarę dostępności),
kantor wymiany walut, wypożyczalnia samochodów (dodatkowo płatne),
lekarz (dodatkowo płatny).

WYŻYWIENIE:
restauracja na świeżym powietrzu, 3 bary.

POŁOŻENIE:
Primorsko, 300 m od Centrum, 700 m od aquaparku, 60 km od Burgas, 60
km od lotniska w Burgas.

HB
śniadanie, obiadokolacja

PLAŻA:
ok. 50 m. od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole i leżaki (dodatkowo
płatne) ręczniki plażowe (za depozytem).
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację, suszarkę do włosów, sejf, minibar
(uzupełniany codziennie na życzenie, dodatkowo płatny), TV, Wi-Fi, telefon,
balkon.
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2+2 / 3+1 / 4 (dzieci do 12,99 lat).
Pokoje promocyjne dla max 2+2 (dzieci do 12,99 lat).
(Na zapytanie pokoje z widokiem na morze)

All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

INTERNET:
Wi-Fi (w całym hotelu, bezpłatne)
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
polskie animacje - w hotelu obok
minidisco
plac zabaw
brodzik ze zjeżdzalnią
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie
SPORT I WELLNESS:
aquaareobik
tenis stołowy
masaż (dodatkowo płatne)
kort tenisowy (oferta zewnętrzna)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie będzie miał wpływu. *organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.

18
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Bułgaria, Primorsko

PERLA SUN
HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2009r., odnowiony w 2015r.
Na terenie hotelu recepcja 24h, restauracja, 2 bary, sky bar,
odkryty basen z leżakami i parasolami przeciwsłonecznymi,
parking (miejsca w miarę dostępności), kantor wymiany walut,
wypożyczalnia samochodów (dodatkowo płatne), lekarz
(dodatkowo płatny).
POŁOŻENIE:
Primorsko, 500 m od Centrum, 500 m od aquaparku, 60 km od
Burgas, 60 km od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok. 20 m. od hotelu korzystając z promu hotelowego (do 18.00)*,
publiczna, piaszczysta. Parasole i leżaki (dodatkowo płatne).
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację, suszarkę do włosów, TV, WiFi, telefon, balkon.
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2+2 / 3+1 / 4 (dzieci do 12,99 lat).
Pokoje promocyjne dla max 2+2 (dzieci do 12,99 lat).
Pokoje rodzinne dla max 4
(Na zapytanie pokoje z widokiem na morze)
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary, skybar (dodatkowo płatny).
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
HB
śniadanie, obiadokolacja
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INTERNET:
Wi-Fi (w całym hotelu, bezpłatne)
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
animacje
plac zabaw
brodzik
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie
SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy
rzutki
bilard
siłownia (dodatkowo płatne)
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
sauna (dodatkowo płatne)
jacuzzi (dodatkowo płatne)
masaż (dodatkowo płatne)
kort tenisowy (oferta zewnętrzna)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom ze względu na
sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie będzie miał wpływu.
*organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty wodne na plaży,
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Bułgaria, Primorsko

PERLA PLAZA
HOTEL

HB
śniadanie, obiadokolacja
INTERNET:
Wi-Fi (w całym hotelu, bezpłatne)
HOTEL:
Kategoria lokalna 3,5*, otwarty w 2001r., odnowiony w 2017r.
Na terenie hotelu recepcja 24h, restauracja, 2 bary, odkryty
basen z leżakami i parasolami przeciwsłonecznymi,
parking (miejsca w miarę dostępności), kantor wymiany
walut, wypożyczalnia samochodów (dodatkowo płatne),
lekarz (dodatkowo płatny).
POŁOŻENIE:
Primorsko, 300 m od Centrum, 700 m od aquaparku, 60
km od Burgas, 60 km od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok. 200 m. od hotelu, publiczna, piaszczysta. Parasole i
leżaki (dodatkowo płatne).
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację, suszarkę do włosów,
sejf, minilodówkę, TV, Wi-Fi, telefon, balkon.
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2+2 / 3+1 / 4 (dzieci do 12,99
lat).
Pokoje promocyjne dla max 2+2 (dzieci do 12,99 lat).
Pokoje rodzinne dla max 4
(Na zapytanie pokoje z widokiem na morze)
WYŻYWIENIE:
restauracja na świeżym powietrzu, 3 bary.
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
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KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
polskie animacje
minidisco
plac zabaw
brodzik z minizjeżdzalnią
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie
SPORT I WELLNESS:
rzutki
tenis stołowy
boisko do koszykówki
kort tenisowy
masaż (dodatkowo płatne)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy, a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji,
restauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. *organizator nie ponosi odpowiedzialności
za oferty zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty wodne
na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.

onholidays.pl

Bułgaria, Tzarevo

Bułgaria, Tzarevo

SERENITY PRIMEA BEACH
HOTEL

HB
śniadanie, obiadokolacja

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2006r., odnowiony w 2019r.
Na terenie hotelu znajdują się: recepcja, basen z leżakami i
parasolami przeciwsłonecznymi, parking (miejsca w miarę
dostępności), wypożyczalnia samochodów, lekarz.
POŁOŻENIE:
Tsarevo, ok. 1,9 km od Centrum, ok.14km od Primorska, 60 km od
lotniska w Burgas.
PLAŻA:
przy hotelu, plaża Nestinarka, publiczna, piaszczysta. Parasole i
leżaki - bezpłatne.
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację, aneks kuchenny, TV,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna). Pokoje ekonomiczne na
parterze bez balkonu czy tarasu. Pokoje dostosowane do osób
niepełnosprawnych.
Typy pokoi:
Studio Economy dla max 2 (dzieci do 11,99 lat).
Studio Park View dla max 2+2 / 4 (dzieci do 11,99 lat).
Studio Sea View dla max 2+1 / 3 (dzieci do 11,99 lat).
Apartament Economy dla min 3, max 2+2 / 3+1 (dzieci do 11,99 lat).
Apartament Standard dla min 3, max 2+2 / 3+1 (dzieci do 11,99 lat).
Apartament Deluxe dla min 3, max 2+2 / 3+1 (dzieci do 11,99 lat).
Apartament z 2 sypialniami dla min 4, max 4+2 / 5+1 (dzieci do
11,99 lat).
WYŻYWIENIE:
restauracja i bary Serenity Bay.
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
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INTERNET:
Wi-Fi (w całym hotelu, bezpłatne)
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Diners
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
brodzik
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
piłka plażowa
siatkówka plażowa
masaż (dodatkowo płatne)
kort tenisowy (oferta zewnętrzna)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
rejs katamaranem (oferta zewnętrzna)
Dodatkowo płatne: korzystanie z baru i restauracji w hotelu
Serenity Primea Beach, Centrum Welness, lekarz, pralnia,
wypożyczalnia samochodów, bus do centrum, parking.
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom ze względu na
sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe,
na które Organizator nie będzie miał wpływu. *organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in wynajem
aut, sporty wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
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Bułgaria, Tzarevo

Bułgaria, Lozenetz

REGINA MARE

OASIS BEACH CLUB

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w
2008r. Na terenie hotelu znajdują się:
recepcja, restauracja, bar, basen z
leżakami i parasolkami.

łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)

SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy
siłownia (dodatkowo płatne)
POŁOŻENIE:
sauna (dodatkowo płatne)
Tsarevo, ok. 2 km od Centrum, ok. 55 łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
km od lotniska w Burgas.
masaże (dodatkowo płatne)
SPA (dodatkowo płatne)
PLAŻA:
przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole i leżaki - płatne.
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
POKOJE:
formy, a także funkcjonowanie
Pokoje wyposażone w klimatyzację, p o s z c z e g ó l n y c h e l e m e n t ó w
aneks kuchenny, TV, łazienkę (WC, infrastruktury hotelowej, w tym
prysznic).
atrakcji, restauracji, barów, mogą
Typy pokoi:
ulegać nieznacznym zmianom ze
Studio dla max 2+1 / 3 (dzieci do 11,99 względu na sezonowość, warunki
lat).
pogodowe, prośby Gości lub siły
Apartament dla max 2+2 / 3+1 / 4 wyższe, na które Organizator nie
(dzieci do 11,99 lat).
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
WYŻYWIENIE:
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
restauracja, 2 bary.
wodne na plaży, leżaki i parasole na
Śniadanie
plaży etc.
Śniadanie, obiadokolacja
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju bezpłatne
DLA DZIECI:
plac zabaw
sala zabaw
brodzik
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w
2019r. Na terenie hotelu znajdują się:
recepcja 24h, sejf (płatny), restauracja,
bary, basen odkryty (parasole i leżaki
przy basenie bezpłatne), brodzik,
ogród, parking.

DLA DZIECI:
sala zabaw
plac zabaw
animacje hotelowe
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)

POŁOŻENIE:
Lozenec, ok. 1km od Centrum, ok. 5km
od Tsarevo, ok. 9,5km od Aquaparku
w Primorsku, ok. 50km od lotniska w
Burgas.

SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
kort tenisowy (dodatkowo płatne)
bilard, rzutki (dodatkowo płatne)
siłownia (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
centrum SPA (dodatkowo płatne)

PLAŻA:
ok. 100m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację,
minilodówkę, telefon, TV, łazienkę
(prysznic, WC, suszarka).
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+2 / 3+1
(dzieci do 12,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary.
All Inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
w y b ra n e l o ka l n e n a p o j e b ez- i
alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne

Dodatkowo płatne: inne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
(dodatkowo płatne), pralnia,
prasowanie, sejf, wypożyczalnia
rowerów.
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich formy, a
także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro

onholidays.pl

Bułgaria, Lozenetz

Bułgaria, Sozopol

OASIS DEL MARE

VILLA LIST

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w
2019r. Na terenie hotelu znajdują
się: recepcja 24h, sejf (płatny),
restauracja, bary, basen odkryty
(parasole i leżaki przy basenie
bezpłatne), brodzik, ogród, parking.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
DLA DZIECI:
plac zabaw
animacje hotelowe
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)

POŁOŻENIE:
Lozenec, ok. 1km od Centrum,
ok. 5km od Tsarevo, ok. 9,5km od SPORT I WELLNESS:
Aquaparku w Primorsku, ok. 50km animacje hotelowe
od lotniska w Burgas.
tenis stołowy (dodatkowo płatne)
bilard, rzutki (dodatkowo płatne)
PLAŻA:
ok. 50 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne. Dodatkowo płatne: inne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
POKOJE:
(dodatkowo płatne), pralnia,
W y p o s a ż o n e w k l i m a t y z a c j ę , prasowanie, sejf, wypożyczalnia
minilodówkę, telefon, TV, łazienkę rowerów.
(prysznic, WC, suszarka).
*Podane w ofercie godziny
Typy pokoi:
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
Pokój 2-osobowy dla max 2+2 / 3+1 formy, a także funkcjonowanie
(dzieci do 12,99 lat)
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
WYŻYWIENIE:
atrakcji, restauracji, barów, mogą
restauracja, bary.
ulegać nieznacznym zmianom ze
All Inclusive
względu na sezonowość, warunki
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski pogodowe, prośby Gości lub siły
wybrane lokalne napoje bez- i wyższe, na które Organizator nie
alkoholowe
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
INTERNET:
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
Wi-Fi w lobby bezpłatne
wodne na plaży, leżaki i parasole na
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
plaży etc.
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w
2018r. Na terenie hotelu znajdują
się: recepcja 24h, kantor, sejf (płatny),
restauracja, 2 bary, bistro, basen
odkryty (parasole i leżaki przy basenie
bezpłatne), brodzik, SPA.
POŁOŻENIE:
Sozopol, ok. 500 m od Centrum, ok.
23 km od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok. 50 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, TV,
telefon, minilodówkę, łazienkę (WC,
prysznic lub wanna, suszarka), taras/
balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1/ 3.
(dzieci do 11,99 lat)
Apartament dla max 2+2/ 4. (dzieci do
11,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary.
Śniadanie
Śniadanie i obiadokolacja
Pełne wyżywienie
INTERNET:
Wi-Fi w częściach wspólnych
bezpłatne

DLA DZIECI:
brodzik dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)
SPORT I WELLNESS:
siłownia
masaż (dodatkowo płatne)
jacuzzi (dodatkowo płatne)
łaźnia parowa (dodatkowo płatne)
kabina na podczerwień (dodatkowo
płatne)
SPA i zabiegi odnowy biologicznej
(dodatkowo płatne)
kasyno (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: inne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
(dodatkowo płatne), sejf na recepcji,
zabiegi kosmetyczne, sporty wodne.
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o r a z i c h
formy, a także funkcj onowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro

onholidays.pl

Bułgaria, Sozopol

Bułgaria, Pomorie

HACIENDA BEACH RESORT

ST. GEORGE HOTEL & SPA

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2014r.,
odnowiony w 2017r. Na terenie
hotelu znajdują się: recepcja 24h,
restauracja, restauracja a'la carte, 2
bary, basen odkryty (parasole i leżaki
przy basenie bezpłatne), brodzik,
siłownia na świeżym powietrzu.
POŁOŻENIE:
Sozopol, ok. 4 km od Centrum, ok. 40
km od lotniska w Burgas.

DLA DZIECI:
plac zabaw
miniklub hotelowy
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
siłownia na świeżym powietrzu

Dodatkowo płatne: inne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe
PLAŻA:
ok. 30 m od hotelu, publiczna, (dodatkowo płatne), sejf na recepcji,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne. zabiegi kosmetyczne, sporty wodne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, TV,
telefon, minilodówkę, łazienkę (WC,
prysznic lub wanna, suszarka), taras/
balkon.
Typy pokoi:
Apartament dla max 2+2/ 3+1.
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary.
All Inclusive
śniadania, obiad, lody, kolacja.
wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
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*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w
2015r. Na terenie hotelu znajdują się:
recepcja 24h, restauracja, bar, basen
odkryty (parasole i leżaki przy basenie
bezpłatne), centrum SPA, parking
publiczny.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard

DLA DZIECI:
POŁOŻENIE:
kanały telewizyjne dla dzieci
Pomorie, w Centrum, ok. 20km od łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
Słonecznego Brzegu, ok. 10 km od zapytanie)
lotniska w Burgas.
SPORT I WELNESS:
PLAŻA:
fitness
ok. 550 m od hotelu, publiczna, centrum SPA (dodatkowo płatne)
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
bilard (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
POKOJE:
sporty wodne (oferta zewnętrzna,
Wyposażone w klimatyzację, telefon, dodatkowo płatne)
TV, łazienkę (WC, suszarka, prysznic
lub wanna), balkon.
Dodatkowo płatne: lokalne oraz
Typy pokoi:
importowane napoje alkoholowe, dania
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 / 3 z karty, sejf na recepcji, korzystanie z
(dzieci do 11,99 lat)
centrum SPA, pralnia, prasowanie,
Pokój 2-osobowy z widokiem na morze internet w pokojach.
dla max 2+1 / 3 (dzieci do 11,99 lat)
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
WYŻYWIENIE:
funkcjonowanie poszczególnych
3 restauracje,3 bary.
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
Śniadania
mogą ulegać nieznacznym zmianom
wybrane lokalne napoje bezalkoholowe ze względu na sezonowość, warunki
Śniadania i obiadokolacje
pogodowe, prośby Gości lub siły
wybrane lokalne napoje bezalkoholowe wyższe, na które Organizator nie
Pełne wyżywienie
będzie miał wpływu. *organizator nie
śniadanie, obiad, kolacja
ponosi odpowiedzialności za oferty
wybrane lokalne napoje bezalkoholowe zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

onholidays.pl

Bułgaria, Pomorie

Bułgaria, Nessebar

MARINA HOLIDAY CLUB

MARIETA PALACE

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007r.,
odnowiony w 2012r. Na terenie hotelu
znajduje się: recepcja 24h, restauracja,
2 bary, sala konferencyjna, basen.

DLA DZIECI:
plac zabaw
minidisco hotelowe
miniklub hotelowy (dla dzieci od 4 lat)
brodzik dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
POŁOŻENIE:
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
Pomorie, ok. 3km od Centrum, ok. 20 zapytanie)
km od Słonecznego Brzegu, ok. 10
km od lotniska w Burgas.
SPORT:
siłownia
PLAŻA:
aerobik
ok. 200 m od hotelu. Parasole i 2 minigolf
leżaki - w zależności od dostępności, boisko do piłki nożnej
bezpłatne.
salon piękności (dodatkowo płatne)
SPA (dodatkowo płatne)
POKOJE:
jacuzzi (dodatkowo płatne)
Wyposażone są w klimatyzację, sauna (dodatkowo płatne)
aneks kuchenny, lodówkę, zestaw do
parzenia kawy/herbaty TV, łazienkę z
prysznicem, WC, suszarkę do włosów, Dodatkowo płatne: room service,
balkon.
opieka medyczna, sejf w recepcji.
Typy pokoi:
*Podane w ofercie godziny
Apartament z 1 sypialnią dla max 3.
s e r wow a n i a p o s i ł ków o r a z i c h
Apartament z 2 sypialniami dla max 4. fo r my, a t a k że f u n kc j o n owa n i e
poszczególnych elementów
WYŻYWIENIE:
infrastruktury hotelowej, w tym
restauracja, 2 bary.
atrakcji, restauracji, barów, mogą
All Inclusive
ulegać nieznacznym zmianom ze
śniadanie, podwieczorek, obiad, względu na sezonowość, warunki
przekąski, kolacja
pogodowe, prośby Gości lub siły
w y b ra n e l o ka l n e n a p o j e b ez- i wyższe, na które Organizator nie
alkoholowe
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
INTERNET:
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
Wi-Fi w lobby bezpłatne
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

32

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. otwarty w 2008r.,
odnowiony w 2015r. Na terenie hotelu
znajdują się: restauracja, 2 bary, room
service (płatny), 2 sale konferencyjne,
windy, basen odkryty, pralnia (płatna).

DLA DZIECI:
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)

SPORT I WELNESS:
siłownia (dodatkowo płatne)
POŁOŻENIE:
sauna (dodatkowo płatne)
Nessebar, w Centrum, ok. 30 km od jacuzzi (dodatkowo płatne)
lotniska w Burgas.
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
masaż, centrum SPA, salon piękności
PLAŻA:
(dodatkowo płatne)
ok. 600 m od hotelu, piaszczysta, kręgle (dodatkowo płatne)
publiczna. Parasole, leżaki - płatne.
bilard (dodatkowo płatne)
rzutki (dodatkowo płatne)
POKOJE:
W y p o s a żo n e s ą w k l i m a t y z a c j ę Dodatkowo płatne: sejf na recepcji,
c e n t ra l n ą , s e j f ( p ł a t ny) , c z a j n i k , rozmowy telefoniczne, serwis plażowy,
minilodówkę,, telefon, TV, łazienkę bary, napoje i produkty nieujęte w
(suszarka, WC, prysznic), balkon.
wybranej formie wyżywienia.
Typy pokoi:
*Podane w ofercie godziny serwowania
Pokój 2-osobowy dla max 2+1/ 3 (Dzieci posiłków oraz ich formy, a także
do lat 11,99)
funkcjonowanie poszczególnych
A p a r t a m e n t d l a m a x 4 ( s a l o n i elementów infrastruktury hotelowej,
sypialnia).
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
WYŻYWIENIE:
ze względu na sezonowość, warunki
restauracja, 2 bary
pogodowe, prośby Gości lub siły
Śniadanie: kawa, herbata, woda do wyższe, na które Organizator nie
śniadania
będzie miał wpływu. *organizator nie
Śniadanie i obiadokolacje: kawa, ponosi odpowiedzialności za oferty
herbata, woda do śniadania
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
INTERNET:
plaży etc.
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro

onholidays.pl

Bułgaria, Nessebar

Bułgaria, Nessebar

MPM ARSENA

OASIS PARK

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2004r.,
odnowiony w 2013r. Na terenie hotelu
znajduja się: recepcja 24h, restauracja,
2 bary, basen odkryty, basen kryty, sala
konferencyjna, zestaw do prasowania
(płatny), pralnia (płatna), winda.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
minidisco
miniklub hotelowy
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)

POŁOŻENIE:
Nessebar, ok. 1 km od Centrum, ok. 20
km od lotniska w Burgas.
SPORT I WELNESS:
siłownia
PLAŻA:
rzutki, tenis stołowy
przy hotelu, publiczna, piaszczysta. animacje hotelowe
Parasole, leżaki, materace - płatne. sauna, łaźnia turecka
Przejście przez ulicę.
masaż (dodatkowo płatne)
centrum firness (dodatkowo płatne)
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, TV, Dodatkowo płatne: i n n e n a p o j e
telefon, sejf (płatny), minilodówkę, a l k o h o l o w e i b e z a l k o h o l o w e
łazienkę (WC, prysznic lub wanna, (dodatkowo płatne), sejf na recepcji,
suszarka), taras.
zabiegi kosmetyczne, sporty wodne.
Typy pokoi:
*Podane w ofercie godziny serwowania
Pokój 2-osobowy dla max 2+2 (Dzieci do posiłków oraz ich formy, a także
lat 12,99).
funkcjonowanie poszczególnych
Pokój promocyjny dla max 3.
elementów infrastruktury hotelowej,
Pokój suite dla max 4.
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
WYŻYWIENIE:
ze względu na sezonowość, warunki
restauracja, 2 bary.
pogodowe, prośby Gości lub siły
Ultra All Inclusive
wyższe, na które Organizator nie
śniadania, podwieczorek, obiad, będzie miał wpływu. *organizator nie
przekąski, lody, kolacja.
ponosi odpowiedzialności za oferty
wybrane napoje bez- i alkoholowe
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
INTERNET:
plaży etc.
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne
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HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2000r.,
odnowiony w 2015r. Na terenie hotelu
znajduje się: recepcja 24h, restauracja
z tarasem, restauracja a'la carte, bar,
basen odkryty, parking (płatny), park.

DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)

SPORT I WELLNESS:
POŁOŻENIE:
basen
Nessebar, ok. 1 km od Starego Miasta, minigolf (dodatkowo płatne)
ok. 30 km od lotniska w Burgas.
bilard (dodatkowo płatne)
masaż (dodatkowo płatne)
PLAŻA:
SPA i centrum odnowy biologicznej
ok. 50 m od hotelu. Parasole, leżaki - (dodatkowo płatne)
dodatkowo płatne.
centrum fitness (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: serwis plażowy,
masaże, korzystanie z sauny, minibar
w pokoju, telefon, sejf, wynajem
rowerów, WI-FI w pokojach, lekarz,
salon piękności, napoje importowane,
świeżo wyciskane soki owocowe,
napoje serwowane w butelkach,
napoje energetyczne.
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
WYŻYWIENIE:
funkcjonowanie poszczególnych
restauracja, bar.
elementów infrastruktury hotelowej,
All inclusive
w tym atrakcji, restauracji, barów,
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
mogą ulegać nieznacznym zmianom
w y b r a n e l o k a l n e n a p o j e b e z- i ze względu na sezonowość, warunki
alkoholowe
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
INTERNET:
będzie miał wpływu. Organizator nie
Wi-Fi w lobby bezpłatne
ponosi odpowiedzialności za oferty
Wi-Fi w pokojach płatne
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
POKOJE:
Wyposażone są w klimatyzację,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna),
telefon, TV, minibar (pusty, płatne).
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2+1 (dzieci
do 11,99 lat).
Studio bez balkonu dla max 2+2 (dzieci
do 11,99 lat).
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ROYAL PALACE HELENA PARK

ROYAL PALACE HELENA SANDS

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004r., odnowiony
w 2016r. Na terenie hotelu znajdują się 2
restauracje, 3 bary, sala konferencyjna, basen
odkryty, basen kryty (w hotelu Royal Helena
Sands), sklepy, pralnia (płatna).
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 2 km od Centrum, ok. 36 km
od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok. 150 m od hotelu, wydzielona część plaży
publicznej, piaszczysta. Parasole, leżaki bezpłatne. Przejście do plaży przez teren hotelu
Royal Helena Sands.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, TV, telefon,
suszarkę, sejf, szklanki, minibar (dodatkowo
płatny), łazienkę z WC, balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max. 2.
Pokój 2-osobowy z widokiem na ogród/basen
dla max. 3.
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, restauracja a’la carte, 3 bary
Ultra All inclusive
śniadanie, późne śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja, przekąski, lody
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
Restauracje à la carte - Wymagana rezerwacja.
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Kącik internetowy płatny
KARTY PŁATNICZE:
VISA, MasterCard
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SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy i rzutki
siłownia (w hotelu Royal Helena Sands)
animacje, aerobik
bilard (w hotelu Royal Helena Sands)
2 korty tenisowe, oświetlenie kortów, rakiety i piłki
do tenisa, lekcje tenisa (dodatkowo płatne)
łaźnia turecka (w hotelu Royal Helena Sands
dodatkowo płatne)
centrum SPA (w hotelu Royal Helena Sands
dodatkowo płatne)
salon piękności (dodatkowo płatne)
sauna (w hotelu Royal Helena Sands dodatkowo
płatne)
masaż (w hotelu Royal Helena Sands dodatkowo
płatne)
mini golf (dodatkowo płatne)
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
krzesełka i menu dla dzieci w restauracji głównej
możliwość wypożyczenia wózka dla dziecka
bezpłatnie i w miarę dostępności
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
Dodatkowo płatne: Restauracje à la carte, room
service, SPA, sauna, kort tenisowy, fryzjer, lekarz,
masaże, pralnia, sala konferencyjna, sejf, lekarz,
parking.
* P o d a n e w o fe rc i e g o d z i ny s e r wowa n i a
posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów infrastruktury
hotelowej, w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom ze względu
na sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in
wynajem aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2004r. Na
terenie hotelu znajdują się 2 restauracje,
2 bary, sala konferencyjna, sklepy, basen
odkryty, basen kryty, room service (płatny),
sejf w recepcji (płatny), pralnia (płatna),
zestaw do prasowania (płatny), windy.
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 2 km od Centrum, ok.
8km od Nessebaru, ok. 32 km od lotniska
w Burgas.
PLAŻA:
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki - bezpłatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację centralną,
minibar (płatny), sejf (bezpłatny), telefon,
TV, łazienkę (wanna, suszarka, WC),
balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max. 2+1
Pokój 2-osobowy z widokiem na morze
dla max. 2+1
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, restauracja a’la carte,
2 bary
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu,
napoje nie wliczone w cenę
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Kącik internetowy płatny
KARTY PŁATNICZE:
VISA, MasterCard, Maestro, American
Express

SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy i rzutki
siłownia
animacje, aerobik
bilard (dodatkowo płatne)
2 korty tenisowe, oświetlenie kortów,
rakiety i piłki do tenisa, lekcje tenisa
(dodatkowo płatne)
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
centrum SPA (dodatkowo płatne)
salon piękności (dodatkowo płatne)
sauna (dodatkowo płatne)
masaż (dodatkowo płatne)
mini golf (dodatkowo płatne)
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
krzesełka i menu dla dzieci w restauracji
głównej
możliwość wypożyczenia wózka dla
dziecka bezpłatnie i w miarę dostępności
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
Dodatkowo płatne: Restauracje à la carte,
room service, SPA, sauna, kort tenisowy,
fryzjer, lekarz, masaże, pralnia, sala
konferencyjna, sejf, lekarz, parking.
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł kó w o r a z i c h f o r m y, a t a k ż e
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na
sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które Organizator
nie będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży
etc.
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GALEON RESIDENCE & SPA

GLOBUS

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2018r. Na
terenie hotelu znajduje się: recepcja 24h,
restauracja, bary, basen odkryty (leżaki
i parasole bezpłatnie), SPA z basenem,
sauna, łaźnia parowa, kawiarnia, parking
(w miarę dostępności), sala konferencyjna.
Niektóre pokoje przystosowane do osób
niepełnosprawnych.

DLA DZIECI:
plac zabaw
sala zabaw
brodzik dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
ł óże c z ko d l a d z i e c k a d o 2 l a t ( n a
zapytanie)

SPORT:
animacje, aerobik
siłownia
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok, 1 km od Centrum, ok. tenis stołowy, rzutki
badminton
25 km od lotniska w Burgas.
tenis stołowy
salon piękności (dodatkowo płatne)
PLAŻA:
ok. 200 m od hotelu, piaszczysta. Parasole, sauna, masaż (dodatkowo płatne)
gry na automatach (dodatkowo płatne)
leżaki i materace - dodatkowo płatne.
wypożyczalnia rowerów (dodatkowo
płatne)
POKOJE:
Wyposażone są w klimatyzację, aneks
kuchenny, minibar (płatny), TV, łazienka
z prysznicem, WC, suszarka do włosów, Dodatkowo płatne: serwis plażowy,
masaże, korzystanie z sauny, minibar w
zestaw kosmetyków, balkon.
pokoju, telefon, sejf, salon piękności, SPA,
Typy pokoi:
bary, kawiarnia, parking, wypożyczalnia
Studio dla max 2+1 (dzieci do 11,99 lat).
samochodów, lekarz itp.
Apartament dla max 2+2
*Podane w ofercie godziny serwowania
Apartament z 2 sypialniami dla max 4+2
p o s i ł kó w o r a z i c h fo r m y, a t a k ż e
funkcjonowanie poszczególnych
WYŻYWIENIE:
elementów infrastruktury hotelowej, w tym
restauracja, 2 bary.
śniadanie, do śniadania kawa, herbata, atrakcji, restauracji, barów, mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na
woda
sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które Organizator
INTERNET:
nie będzie miał wpływu. Organizator
Wi-Fi w lobby bezpłatne
nie ponosi odpowiedzialności za oferty
Wi-Fi w pokoju bezpłatne
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży
KARTY PŁATNICZE:
etc.
Visa, MasterCard
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2003r.,
odnowiony w 2014r. Na terenie hotelu
znajdują się: restauracja, 2 bary, 2 sale
konferencyjne, windy, sejf w recepcji
(płatny ok. 7 lv/dzień), basen kryty, basen
odkryty, room service (płatny), pralnia
(płatna).
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, w Centrum, ok. 5km
od Nessebaru , ok. 32 km od lotniska w
Burgas.
PLAŻA:
ok. 20 m od hotelu, prywatna, piaszczysta.
Przejście do plaży przez promenadę.
Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone są w klimatyzację centralną,
telefon, TV, mini bar (płatny), łazienkę
(suszarka, WC, wanna lub prysznic),
balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 (Dzieci do
lat 11,99).
Apartament z 1 sypialnią dla max 2+2 lub 3
(Dzieci do lat 11,99).
Apartament z 2 sypialniami dla max dla
max 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary.
śniadania, obiadokolacja
wybrane napoje bezalkoholowe do
śniadania
INTERNET:
Wi-Fi w lobby płatne

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
brodzik dla dzieci
miniklub hotelowy
animacje hotelowe
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
ł óże c z ko d l a d z i e c ka d o 2 l a t ( n a
zapytanie, dodatkowo płatne)
SPORT I WELLNESS:
siłownia
salon piękności, sauna, masaż
(dodatkowo płatne)
bilard, kręgle (dodatkowo płatne)
tenis stołowy (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: inne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe (dodatkowo
płatne) parasole i materace przy basenie
(5BGN/dzień), telefon, bilard, łóżeczko dla
dziecka (8BGN/dzień), kawiarnia, pralnia,
masaże, łaźnia turecka/ parowa, płatne
WI-FI (6BGN/dzień), parking (12BGN/
dzień).
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł kó w o r a z i c h fo r m y, a t a k ż e
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
p o g o d owe , p ro ś by G o ś c i l u b s i ł y
wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
m.in wynajem aut, sporty wodne na plaży,
leżaki i parasole na plaży etc.
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MELIA SUNNY BEACH

LAGUNA PARK

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2005r. (blok
C w 2019r), odnowiony w 2014r. Na terenie
hotelu znajduje się restauracja, 5 barów, 2
baseny odkryte, basen kryty, sejf w recepcji
(płatny), pralnia (płatna), windy, 2 sale
konferencyjne, zjeżdżalnia wodna.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
brodzik dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)

POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 200 m od Centrum, 6
km od Nessebaru, ok. 35 km od lotniska w SPORT I WELLNESS:
Burgas.
animacje
tenis stołowy
PLAŻA:
siłownia, aerobik
ok. 100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. minigolf, rzutki, boccia
Przejście do plaży przez ulicę. W sezonie siatkówka plażowa
2020 specjalna wydzielona część plaży z centrum SPA (dodatkowo płatne)
barem i bezpłatnym serwisem plażowym masaż (dodatkowo płatne)
(od 15.05.2020-15.09.2020). Bar przy plaży dla sauna (dodatkowo płatne)
gości z All Inclusive (przekąski, lody, drinki i sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne).
piwo)
Dodatkowo płatne - kantor, sejf, kawiarnia,
POKOJE:
sklep, SPA, sauna, fryzjer, lekarz, masaże,
Wyposażone w klimatyzację centralną, pralnia, sala konferencyjna, leżaki i parasole
minibar (płatny), sejf (płatny), telefon, TV, na plaży, ręczniki basenowe (kaucja),
łazienkę (wanna lub prysznic, suszarka, WC), parking (10BGN na dzień), bilard, piłkarzyki,
balkon.
minikręgle.
Typy pokoi:
*Podane w ofercie godziny serwowania
Pokoje 2-osobowe dla max 2+1, 3.
p o s i ł ków o r a z i c h fo r m y, a t a k ż e
Pokoje rodzinne dla max 2+2, 4.
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym
WYŻYWIENIE:
atrakcji, restauracji, barów, mogą ulegać
2 restauracje, 5 barów
nieznacznym zmianom ze względu na
All Inclusive
sezonowość, warunki pogodowe, prośby
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski,
Gości lub siły wyższe, na które Organizator
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
nie będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za oferty
INTERNET:
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty wodne
Wi-Fi w lobby bezpłatne
na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
Kawiarenka internetowa płatna
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2001r.,
odnowiony w 2017r. Na terenie znajdują
się 3 restauracje, 3 bary, 2 baseny
odkryte, 3 zjeżdżalnie wodne, sala
konferencyjna,winda, pralnia (płatna).
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 500 m od
Centrum, 5 km od Nessebaru. 35 km od
lotniska w Burgas.
PLAŻA:
o k . 3 0 0 m o d h ote l u , p u b l i c z n a ,
piaszczysta, parasole, leżaki - płatne.
Przejście do plaży przez ulicę.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację centralną,
telefon, TV, łazienkę (WC, suszarka,
prysznic), sejf (płatny), minibar (płatny),
większość pokoi z balkonem.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max. 2+1, 3
Studio dla max 2+2, 4
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, restauracje à la
carte - płatna (wymagana rezerwacja ),
3 bary
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja
wybrane lokalne napoje bez- i
alkoholowe

SPORT I WELLNESS:
siatkówka, aerobik
tenis stołowy, rzutki, minigolf
bilard (dodatkowo płatne)
siłownia (dodatkowo płatne)
sporty wodne na plaży (oferta
zewnętrzna)
DLA DZIECI:
plac zabaw
wydzielone baseny dla dzieci, basen ze
zjeżdżalniami
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne - łóżeczko dla
dziecka, sejf, room service, parking,
siłownia, SPA, sauna, fryzjer, lekarz,
masaże, pralnia, WI-FI, wypożyczenie
żelazka, leżaki oraz parasole na plaży
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
f u n kc j o n owa n i e p o s zc ze g ó l nyc h
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
m.in wynajem aut, sporty wodne na
plaży, leżaki i parasole na plaży etc.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby płatne
Wi-Fi w pokojach płatne
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TIARA BEACH

MPM HOTEL ASTORIA

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w
2017r. Na terenie hotelu znajdują się
recepcja 24h, kantor, restauracja,
3 b a s e n y, m i n i a q u a p a r k , b a r y,
minimarket, sala konferencyjna, ogród.

KARTY PŁATNICZE:
VISA, MasterCard, Maestro

SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
bilard
SPA
POŁOŻENIE:
masaże
S ł o n e c z ny B r ze g , o k . 1 , 5 k m o d zabiegi relaksacyjne i pielęgnacyjne
Centrum Słonecznego Brzegu, ok. 2 km
od Nessebaru ok. 30 km od lotniska w DLA DZIECI:
Burgas.
brodzik
plac zabaw
PLAŻA:
animacje hotelowe
o k . 1 5 0 m o d h ote l u , p u b l i c z n a , miniklub hotelowy
piaszczysta, parasole, leżaki, materace- plac zabaw
płatne.
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzacja, TV, Dodatkowo płatne - room service,
telefon (płatny), lodówka, sejf (płatne), pralnia, wypożyczalnia samochodów,
żelazko (płatne), łazienka (prysznic, wc, p a r k i n g , S PA , m a s a ż e , z a b i e g i
suszarka), balkon.
relaksacyjne i pielęgnacyjne.
Typy pokoi:
*Podane w ofercie godziny serwowania
Pokój 2-osobowy z widokiem bocznym posiłków oraz ich formy, a także
na morze lub park: ok. 25 m.
funkcjonowanie poszczególnych
Studio: ok. 30 m.
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
WYŻYWIENIE:
mogą ulegać nieznacznym zmianom
restauracja, bar
ze względu na sezonowość, warunki
All inclusive
pogodowe, prośby Gości lub siły
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wyższe, na które Organizator nie
w y b r a n e l o k a l n e n a p o j e b e z- i będzie miał wpływu. Organizator nie
alkoholowe
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
INTERNET:
plaży etc.
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju płatne
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HOTEL:
K a te g o r i a l o k a l n a 4 * , o t wa r t y
w 2 0 0 0 r. , o d n ow i o ny w 2 0 1 8 r.
Na terenie hotelu znajduje się
restauracja, 3 bary, basen, sejf w
recepcji (płatny), pralnia (płatna),
windy.

KARTY PŁATNICZE:
VISA, MasterCard

POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 400 m od
Centrum, ok. 22 km od lotniska w
Burgas.

DLA DZIECI:
animacje hotelowe
brodzik
krzesełka i menu dla dzieci w
restauracji głównej
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)

PLAŻA:
przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki - bezpłatne, bar na
plaży dla gości z All Inclusive
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, TV,
telefon, sejf (płatny), minilodówkę,
łazienkę (WC, prysznic lub wanna,
suszarka), taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max. 2+2
Wiek dziecka w hotelu: 0-12,99 lat
WYŻYWIENIE:
restauracja, 3 bary
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane lokalne napoje alkoholowe
i bezalkoholowe

SPORT I WELLNESS:
animacje
rzutki, tenis stołowy
siatkówka plażowa

*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Oorganizator
nie ponosi odpowiedzialności za
oferty zewnętrzne m.in wynajem
aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

KAVKAZ GOLDEN DUNE

KOTVA

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2002r.,
odnowiony w 2016r. Na terenie hotelu
znajduje się: restauracja z tarasem, 2
bary, sala konferencyjna, basen odkryty.

SPORT I WELLNESS:
animacje, aerobik
siłownia
tenis stołowy, rzutki
badminton
tenis stołowy
POŁOŻENIE:
salon piękności (dodatkowo płatne)
Słoneczny Brzeg, ok, 1 km od Centrum, sauna, masaż (dodatkowo płatne)
ok. 3,5 km od Nessebaru, ok. 30 km od gry na automatach (dodatkowo płatne)
lotniska w Burgas.
wypożyczalnia rowerów (dodatkowo
płatne)
PLAŻA:
ok. 200 m od hotelu, piaszczysta.
Parasole, leżaki i materace - dodatkowo Dodatkowo płatne: serwis plażowy,
płatne. Przejście przez ulicę i wydmy.
masaże, korzystanie z sauny, minibar
w pokoju, telefon, sejf, wynajem
POKOJE:
rowerów, WI-FI w pokojach, lekarz,
W y p o s a ż o n e s ą w k l i m a t y z a c j ę salon piękności, napoje importowane,
indywidualną, łazienkę (WC, prysznic świeżo wyciskane soki owocowe,
lub wanna, suszarka), telefon, TV, napoje serwowane w butelkach, napoje
minibar (pusty), balkon.
energetyczne.
Typy pokoi:
*Podane w ofercie godziny serwowania
Pokoje 2-osobowe dla max 2+1 / 3 posiłków oraz ich formy, a także
(dzieci do 11,99 lat).
f u n kc j o n owa n i e p o s zc ze g ó l nyc h
elementów infrastruktury hotelowej,
WYŻYWIENIE:
w tym atrakcji, restauracji, barów,
restauracja, 2 bary.
mogą ulegać nieznacznym zmianom
All inclusive
ze względu na sezonowość, warunki
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski pogodowe, prośby Gości lub siły
w y b r a n e l o k a l n e n a p o j e b e z - i wyższe, na które Organizator nie będzie
alkoholowe
miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
INTERNET:
m.in wynajem aut, sporty wodne na
Wi-Fi w lobby bezpłatne
plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
minklub hotelowy
brodzik dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1974r.,
odnowiony w 2017r. Na terenie hotelu
znajduje się 2 restauracje, 3 bary, basen
odkryty, windy, recepcja, sejf w recepcji
(płatny), sala konferencyjna. Do hotelu
należy mini aquapark dla dzieci.
POŁOŻENIE:
Południowy Słoneczny Brzeg, 3 km od
Centrum, 1 km od Nessebaru. 24 km od
lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok. 250 m hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki - płatne. Przejście przez
ulicę i wydmy.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację
indywidualną, lodówkę (pusta), telefon,
TV, czajnik, łazienkę (suszarka, prysznic,
WC), balkon.
Typy pokoi:
w 2 czteropiętrowych budynkach:
Pokoje 2-osobowe dla max. 2
Apartamenty (salon i sypialnie połączone
drzwiami) dla max 3+1
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, restauracje à la carte
- płatna (wymagana rezerwacja ), 3 bary
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholwe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne

SPORT I WELLNESS:
mini aquapark Carribean Pirates, 3
zjeżdżalnie dla dorosłych i 3 zjeżdżalnie
dla dzieci;
mini aquapark dla dzieci (przy basenach
bezpłatne parasole, leżaki i materace)
tenis stołowy
bilard (dodatkowo płatne)
pokój gier (dodatkowo płatne)
siłownia (dodatkowo płatne)
sauna i łaźnia parowa (dodatkowo płatne)
sporty wodne na plaży (oferta zewnętrzna)
DLA DZIECI:
wydzielone baseny dla dzieci, basen ze
zjeżdżalniami
krzesełka dla dzieci w restauracji głównej
ł óże c z ko d l a d z i e c ka d o 2 l a t ( n a
zapytanie, dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne - parking, siłownia,
sauna, masaże, kantor, sejf (w recepcji
ok. 5 BGN/dzień), room service, leżaki i
parasole na plaży, lekarz.
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł kó w o r a z i c h fo r m y, a t a k ż e
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
p o g o d owe , p ro ś by G o ś c i l u b s i ł y
wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
m.in wynajem aut, sporty wodne na plaży,
leżaki i parasole na plaży etc.
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Bułgaria, Słoneczny Brzeg

TARSIS

FENIX

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2002r.,
odnowiony w 2016r. Na terenie hotelu
znajduje się: restauracja z tarasem, 2
bary, sala konferencyjna, basen odkryty.

zapytanie)

SPORT I WELLNESS:
animacje, aerobik
siłownia
tenis stołowy, rzutki
POŁOŻENIE:
badminton
Słoneczny Brzeg, ok, 1 km od Centrum, tenis stołowy
ok. 3,5 km od Nessebaru, ok. 30 km od salon piękności (dodatkowo płatne)
lotniska w Burgas.
sauna, masaż (dodatkowo płatne)
gry na automatach (dodatkowo płatne)
PLAŻA:
wypożyczalnia rowerów (dodatkowo
ok. 200 m od hotelu, piaszczysta. płatne)
Parasole, leżaki i materace - dodatkowo
płatne. Przejście przez ulicę i wydmy.
Dodatkowo płatne: serwis plażowy,
POKOJE:
masaże, korzystanie z sauny, minibar
W y p o s a ż o n e s ą w k l i m a t y z a c j ę w pokoju, telefon, sejf, wynajem
indywidualną, łazienkę (WC, prysznic rowerów, WI-FI w pokojach, lekarz,
lub wanna, suszarka), telefon, TV, salon piękności, napoje importowane,
minibar (pusty), balkon.
świeżo wyciskane soki owocowe,
Typy pokoi:
napoje serwowane w butelkach, napoje
Pokoje 2-osobowe dla max 2+1 / 3 energetyczne.
(dzieci do 11,99 lat).
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
WYŻYWIENIE:
f u n kc j o n owa n i e p o s zc ze g ó l nyc h
restauracja, 2 bary.
elementów infrastruktury hotelowej,
All inclusive
w tym atrakcji, restauracji, barów,
śniadanie, obiad, kolacja, lody, przekąski mogą ulegać nieznacznym zmianom
w y b r a n e l o k a l n e n a p o j e b e z - i ze względu na sezonowość, warunki
alkoholowe
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie będzie
INTERNET:
miał wpływu. Organizator nie ponosi
Wi-Fi w lobby bezpłatne
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
m.in wynajem aut, sporty wodne na
DLA DZIECI:
plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
animacje hotelowe
plac zabaw
minklub hotelowy
brodzik dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
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HOTEL:
K a te g o r i a l o ka l n a 4 * , ot wa r t y w
2005r. Na terenie hotelu znajdują się:
recepcja 24h, sala konferencyjna, sejf,
lobby, ogród, restauracja, bar, baseny,
brodzik dla dzieci/ bezpłatne leżaki
przy basenie, parking, żelazko.
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 100m od
Centrum, ok. 5km od Nessebaru , ok.
40 km od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
o k . 5 0 m o d h o te l u , p u b l i c z n a ,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone są w klimatyzację,
telefon, TV, mini bar (płatny), łazienkę
(suszarka, WC, wanna lub prysznic),
balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 (Dzieci
do lat 11,99).
Pokój rodzinny dla max 2+2 / 4 (Dzieci
do lat 11,99).
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary.
śniadania, obiadokolacja
wybrane napoje bezalkoholowe do
śniadania
INTERNET:
Wi-Fi w lobby płatne

DLA DZIECI:
brodzik dla dzieci
animacje hotelowe
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, dodatkowo płatne)
SPORT I WELLNESS:
siłownia
bilard (dodatkowo płatne)
masaż (dodatkowo płatne)
D o d a t kowo p ł a t n e : i n n e n a p o j e
alkoholowe i bezalkoholowe
(d o d a t kowo p ł a t n e ) p a r a s o l e i
materace przy basenie (5BGN/dzień),
telefon, bilard, łóżeczko dla dziecka
(8BGN/dzień), kawiarnia, pralnia,
masaże, łaźnia turecka/ parowa, płatne
WI-FI (6BGN/dzień), parking (12BGN/
dzień).
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
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IHOTEL

TRAKIA PLAZA

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2017r.
Na terenie hotelu znajduja się: recepcja
24h, lobby, ogród, restauracja główna,
restauracja ala-carte, bar w lobby, bar
przy basenie, basen zewnętrzny, dwie
zjeżdżalnie, bezpłatne leżaki przy basenie,
basen wewnętrzny bezpłatne korzystanie w
godzinach 08:00-10:00.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
miniklub hotelowy
minidisco
brodzik dla dzieci
plac zabaw
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)

POŁOŻENIE:
SPORT I WELLNESS:
Słoneczny Brzeg, w Centrum, ok. 25 km od siłownia
lotniska w Burgas.
tenis stołowy
animacje hotelowe
PLAŻA:
strefa spa: 18+ (dodatkowo płatne)
ok. 100 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. aromaterapia (dodatkowo płatne)
Parasole, leżaki, materace - płatne.
hammam (dodatkowo płatne)
spa shower (dodatkowo płatne)
POKOJE:
masaże (dodatkowo płatne)
Wyposażone w klimatyzację, telefon, zabiegi pielęgnacyjno-kosmetyczne
Smart TV, WIFI, porty ładowania USB, sejf, (dodatkowo płatne)
łazienkę (WC, prysznic), biurko, balkon.
Bezpłatny minibar z napojami i przekąskami Dodatkowo płatne: inne napoje alkoholowe
w dniu przyjazdu. Wszystkie pokoje są dla i bezalkoholowe (dodatkowo płatne),
niepalących.
restauracja a la carte, serwis plażowy,
Typy pokoi:
masaże, zajecia fitness, łaźnia turecka/
Pokój 2-osobowy dla max 2+1/ 3 os.
parowa, parking.
Pokój rodzinny dla max 2+2/ 4 os.
*Podane w ofercie godziny serwowania
Pokój rodzinny z łóżkami piętrowymi dla p o s i ł k ó w o r a z i c h f o r m y, a t a k ż e
max 2+2/ 2 os.
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym
WYŻYWIENIE:
atrakcji, restauracji, barów, mogą ulegać
restauracja, restauracja a'la carte, 2 bary.
nieznacznym zmianom ze względu na
All Inclusive
sezonowość, warunki pogodowe, prośby
śniadania, obiad, przekąski, kolacja.
Gości lub siły wyższe, na które Organizator
wybrane napoje bez- i alkoholowe
nie będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za oferty
INTERNET:
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
Wi-Fi w lobby bezpłatne
wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
etc.
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2003r.,
odnowiony w 2015r. Na terenie hotelu
znajduja się: 24h recepcja restauracja,
s e j f w re c e p c j i , 3 b a r y, b a s e n y
(bezpłatne leżaki i parasole przy
basenie), zjeżdżalnie wodne.
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 1 km od Centrum,
ok. 35 km od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok. 200 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację centralną,
mini bar (pusty), telefon, TV, łazienkę
(suszarka, prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+2/ 3.
(dzieci do 12,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary.
All inclusive
śniadanie, przekąski, obiad,
podwieczorek, kolacja.
w y b r a n e l o k a l n e n a p o j e b e z- i
alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro

DLA DZIECI:
plac zabaw
animacje hotelowe
miniklub hotelowy
brodzik dla dzieci
menu i krzesełka dla dzieci w
restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
tenis stołowy
rzutki
bilard (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: importowane
a l ko h o l e i n a p o j e b u te l kowa n e ,
łóżeczko dla dziecka, parking (12BGN/
dzień), sejf na recepcji, serwis plażowy,
wi-fi w pokojach, telefon, pralnia, tenis,
billard, masaże
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
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BURGAS BEACH

DAS CLUB HOTEL

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w
2013r. Na terenie hotelu znajdują
się: recepcja 24h, kantor, restauracja,
3 bary, basen odkryty, zjeżdżalnie
wodne.

DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik dla dzieci
animacje hotelowe
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)

SPORT I WELLNESS:
siłownia
boccia
tenis stołowy
animacje hotelowe
bilard (dodatkowo płatne)
PLAŻA:
ok. 250 m od hotelu, publiczna, sauna fińska (dodatkowo płatne)
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
Dodatkowo płatne: parking (12BGN/
dzień), sejf na recepcji, pralnia,
POKOJE:
Wyposażone są w klimatyzację, rozmowy telefoniczne, billard, sauna,
minilodówkę, telefon, TV, łazienkę masaże, serwis plażowy.
(suszarkę, prysznic, WC), taras/ * P o d a n e w o f e r c i e g o d z i n y
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
balkon.
formy, a także funkcjonowanie
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1/ 3. p o s z c z e g ó l n y c h e l e m e n t ó w
infrastruktury hotelowej, w tym
(dzieci do 12,99 lat)
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
WYŻYWIENIE:
względu na sezonowość, warunki
restauracja główna, 2 bary.
pogodowe, prośby Gości lub siły
All inclusive
ś n i a d a n i e , p r z e k ą s k i , o b i a d , wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
podwieczorek, kolacja.
wybrane lokalne napoje bez- i ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
alkoholowe
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, 800 m od
Centrum, ok. 35 km od lotniska w
Burgas.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, American Express
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Otwarty w 2002r,
odnowiony w 2015/2016r. Składa się z 3
budynków (Rodobi, Zvete i Flora Park).
Na terenie hotelu znajdują się: recepcja,
kantor, restauracje, bary, basen odkryty,
zjeżdżalnie wodne, bankomat, sklepy,
wypożyczalnia samochodów.
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 500 m od Centrum,
ok. 23 km od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok. 100 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone są w klimatyzację,
minilodówkę, telefon, sejf, TV, łazienkę
(suszarkę, prysznic, WC), taras/ balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+2. (dzieci do
11,99 lat)
Studio dla max 2+2. (dzieci do 11,99 lat)
Apartament dla max 2+2/ 3+1. (dzieci do
11,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, 2 bary.
All inclusive
śniadanie, przekąski, obiad,
podwieczorek, kolacja.
wybrane lokalne napoje bez- i
alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
plac zabaw
animacje hotelowe
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
minigolf
piłka plażowa
piłka nożna
masaże (dodatkowo płatne)
sauna (dodatkowo płatne)
łaźnia parowa (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne - centrum Wellness,
l e ka r z , ł óże c z ko d l a n i e m ow l a ka
( 7 B G N / d z i e ń ) , s e r w i s p l a ż o w y,
rozmowy telefoniczne, billard, sauna,
masaże, serwis plażowy, wypożyczalnia
samochodów.
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł ków o ra z i c h fo r my, a t a k że
f u n kc j o n ow a n i e p o s z c z e g ó l n yc h
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
m . i n w y n a j e m a u t , s p o r t y wo d n e
na plaży, leżaki i parasole na plaży,
animacje hotelowe etc.
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REGATTA PALACE

NESSEBAR BEACH

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w
2004r., odnowiony w 2010r. Na
terenie hotelu znajdują się: recepcja
24h, kantor, sejf (płatny), restauracja,
2 b a r y, b a s e n z p a r a s o l a m i i
leżakami, parking (miejsca w miarę
dostępności), ogród, winda.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik
krzesełko w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)

POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 2 km od SPORT I WELLNESS:
Centrum, ok. 2km od Nessebaru, 40 siłownia (dodatkowo płatne)
sauna (dodatkowo płatne)
km od lotniska w Burgas.
bilard (dodatkowo płatne)
rzutki (dodatkowo płatne)
PLAŻA:
ok. 300 m od hotelu, publiczna, m i n i b o i s k o d o p i ł k i n o ż n e j
piaszczysta. Parasole i leżaki - płatne. (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. *organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary (lobby bar- płatny). zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
All Inclusive Light
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski plaży etc.
wybrane lokalne napoje bez- i
alkoholowe
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację,
minilodówkę, telefon, TV, łazienkę
(WC, suszarka, wanna lub prysznic),
balkon.
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2+1 / 3
(dzieci do 11,99 lat).
Studio dla max 2+2 (dzieci do 11,99
lat).

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
Kawiarenka internetowa płatna
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HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, odnowiony w
2002, 2009, 2013r. Na terenie hotelu
znajduja się: 4 restauracje, 2 bary,
recepcja z sejfem (sejf – płatny),
basen odkryty.
POŁOŻENIE:
S ł o n e c z ny B r ze g , o k . 1 k m o d
Centrum, ok. 35 km od lotniska w
Burgas.
PLAŻA:
ok. 70 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację
centralną, minilodówkę (płatna),
telefon, TV, łazienkę (wanna lub
prysznic, WC), balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+2/ 3.
(dzieci do 11,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary.
All inclusive
śniadanie, przekąski, obiad,
podwieczorek, kolacja.
wybrane lokalne napoje bez- i
alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Kawiarenka internetowa płatna

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro, American
Express
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)
SPORT I WELLNESS:
siłownia
tenis stołowy
animacje hotelowe
bilard (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: restauracje a'la
carte, sejf na recepcji, internet w
pokojach, rozmowy telefoniczne,
billard, masaże, manicure, serwis
plażowy.
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o r a z i c h
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
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CASCADAS FAMILY RESORT

POMORIE SUN

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2008r.,
odnowiony w 2017r. Na terenie hotelu
recepcja, winda, ogród, taras, sala TV,
kantor, bankomat, sklep z pamiątkami,
s k l e py, p a r k i n g : w z a l e ż n o ś c i o d
d o s tę p n o ś c i , n i e s t r ze żo ny, z a
opłatą, fryzjer, lekarz, amfiteatr, sala
konferencyjna, pralnia: z a opł at ą ,
płatność gotówką

INTERNET:
Wi-Fi (w lobby, bezpłatne)
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard

DLA DZIECI:
łóżeczka dla dzieci
brodzik dla dzieci
menu dla dzieci
pokój gier dla dzieci
POŁOŻENIE:
plac zabaw
Słoneczny Brzeg, ok. 1 km od Centrum, Mini Zoo, Mini Aquapark
ok. 6 km od Nessebaru, ok.30 km od łóżeczka dla dzieci do 2 lat (na zapytanie,
lotniska w Burgas.
dodatkowo płatne)
PLAŻA:
SPORT I WELLNESS:
300 m od hotelu, publiczna, piaszczysta. centrum fitness, spa i centrum odnowy
Parasole i leżaki (dodatkowo płatne).
biologicznej
siatkówka,boisko wielofunkcyjne
POKOJE:
kino na świeżym powietrzu i 2 niewielkie
Wy p o s a żo n e w ł óż ko i s ofę , T V, parki wodne
k l i m a t y z a c j ę , b a l ko n , ł a z i e n kę z
prysznicem, suszarkę do włosów, aneks **Dodatkowo płatne: sklepy, Centrum
kuchenny z lodówką, mikrofalą, płytą SPA, sejf, apteka.
grzewczą, pralką, czajnikiem, tosterem, *Podane w ofercie godziny serwowania
żelazkiem, naczyniami i sztućcami.
p o s i ł ków o r a z i c h fo r my, a t a k że
Typy pokoi:
f u n kc j o n o w a n i e p o s z c z e g ó l n y c h
Studio 2 osobowe Standard - ok 25 m2 elementów infrastruktury hotelowej,
dla max 2.
w tym atrakcji, restauracji, barów,
Studio 2 osobowe Deluxe - ok 35 m2 dla mogą ulegać nieznacznym zmianom
max 2
ze względu na sezonowość, warunki
Apartament Standard z 1 sypialnią - ok 50 p o g o d owe , p ro ś by G o ś c i l u b s i ły
m2 dla min 4
wyższe, na które Organizator nie będzie
Apartament Deluxe z 1 sypialnią - ok 60 miał wpływu. Organizator nie ponosi
m2 dla min 4
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
WYŻYWIENIE:
m.in wynajem aut, sporty wodne na
4 Restauracje, 2 Bary
plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
śniadania w formie bufetu. Kawa, herbata,
woda
śniadania i obiadokolacjew formie bufetu.
Kawa, herbata, woda
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w
1976r., odnowiony w 2019r. Na terenie
hotelu znajdują się restauracja, bar,
basen odkryty (bezpłatne leżaki przy
basenie), brodzik, ogród, sejf.
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 800 m od
Centrum, ok. 40 km od lotniska w
Burgas.
PLAŻA:
ok. 50 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta, parasole, leżaki,
materace- płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację,
TV, telefon (płatny), łazienkę z
prysznicem i WC, balkon/taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max. 2+1.
Pokój rodzinny dla max. 2+2, 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i
alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w hotelu płatne

SPORT I WELLNESS:
rzutki,
aerobik,
siatkówka,
animacje hotelowe
DLA DZIECI:
animacje w j.angielskim
plac zabaw
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne - Importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe
bilard, sejf (7BGN/dzień), WI-FI(
6BGN/dzień), żelazko, parking
(12BGN/dzień), masaże, fryzjer,
łóżeczko dla dziecka (8BGN/dzień),
maty przy basenie (4BGN/dzień).
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o r a z i c h
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
VISA, MasterCard, Diners
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RIAGOR

MPM HOTEL OREL

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2011r.
Na terenie hotelu recepcja 24h,
restauracja główna, inne restauracje,
lobby bar, kawiarnia, winda, basen
zewnętrzny z częścią dla dzieci,
leżaki i parasole przy basenie.

DLA DZIECI:
brodzik
menu dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, dodatkowo płatne)

SPORT I WELLNESS:
siłownia (dodatkowo płatne)
POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, ok. 500 m od sporty wodne (oferta zewnętrzna)
Centrum, ok. 900 m od aquaparku,
Dodatkowo płatne: sejf, parking,
ok. 25 km od lotniska w Burgas.
leżaki i parasole na plaży, wynajem
aut, na parterze hotelu znajduje
PLAŻA:
ok. 300 m. od hotelu, publiczna, się sklep, lobby bar, restauracja,
p i a s z c z y s t a . P a r a s o l e i l e ż a k i łóżeczko dla dziecka 1, 5EURO/dzień
według dostępności.
(dodatkowo płatne).
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację, formy, a także funkcjonowanie
suszarkę do włosów, sejf (dodatkowo p o s z c z e g ó l n y c h e l e m e n t ó w
płatne), minibar (dodatkowo płatne), infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
TV, Wi-Fi, telefon, taras/balkon.
ulegać nieznacznym zmianom ze
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2 (dzieci względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
do 11,99 lat).
Pokoje 2-osobowe Superior dla max wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
2+2 / 3+1 / 4 (dzieci do 11,99 lat).
ponosi odpowiedzialności za oferty
Pokoje 1-osobowe dla max. 1
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
WYŻYWIENIE:
plaży etc.
restauracja, bar.
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i
alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi (w całym hotelu, bezpłatne)
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HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, otwarty w
1969r., odnowiony w 2018r. Na terenie
hotelu znajduje się restauracja, 2
bary, basen, sejf w recepcji (płatny),
zestaw do prasowania (płatny), pralnia
(płatna), windy.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne

POŁOŻENIE:
Słoneczny Brzeg, 6 km od
Nessebaru, ok. 35 km od lotniska w
Burgas.

DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
brodzik dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)

PLAŻA:
przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki - bezpłatne, bar na
plaży dla gości z Ultra All Inclusive.

SPORT:
rzutki, tenis stołowy
siatkówka plażowa
animacje

POKOJE:
W y p o s a żo n e w ł óż ko / ł óż k a ,
r o z k ł a d a n ą s o f ę , T V, t e l e f o n ,
klimatyzacja, lodówka, łazienka z
prysznicem, suszarka do włosów,
balkon.
Typy pokoi:
Pokoje 2-osobowe dla max 2+1 / 3
(dzieci do 12,99 lat).
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary.
Ultra All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, lody,
przekąski, nocna zupa
wybrane lokalne napoje bez- i
alkoholowe

Dodatkowo płatne: parking, ręczniki
plażowe (depozyt), sejf w pokoju.
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o r a z i c h
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
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MISTRAL

ROYAL BAY

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 2*. Na terenie
hotelu znajdują się: recepcja 24h,
restauracja, bar, basen odkryty,
recepcja.
Hotel akceptuje zwierzęta.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
DLA DZIECI:
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)

POŁOŻENIE:
Nessebar, ok. 1km od Centrum, ok.
* * * D o d a t kowo p ł a t n e - s e j f n a
20 km od lotniska w Burgas.
re c e p c j i , p r a n i e , p r a s o w a n i e ,
serwis plażowy, wypożyczalnia
PLAŻA:
ok. 200 m od hotelu, publiczna, samochodów.
piaszczysta. Parasole, leżaki - płatne. * P o d a n e w o f e r c i e g o d z i n y
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
formy, a także funkcjonowanie
POKOJE:
Wyposażone są w klimatyzację, p o s z c z e g ó l n y c h e l e m e n t ó w
minilodówkę, TV, łazienkę (WC, infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
prysznic), taras/ balkon.
ulegać nieznacznym zmianom ze
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+2. (dzieci względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
do 11,99 lat)
Studio dla max 2+2. (dzieci do 11,99 wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
lat)
Apartament dla max 2+2/ 3+1. (dzieci ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
do 11,99 lat)
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży, animacje hotelowe etc.
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, bar
Śniadanie
ś n i a d a n i e , d o ś n i a d a n i a kawa ,
herbata, woda
ś n i a d a n i e i o b i a d o ko l a c j a , d o
śniadania kawa, herbata, woda
Pełne wyżywienie
ś n i a d a n i e , o b i a d , ko l a c j a , d o
śniadania kawa, herbata, woda
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 1995r,
odnowiony w 2016/2017r. Na terenie hotelu
znajduje się: recepcja 24h, kantor, restauracja,
restauracje tematyczne, bary, Aquapark
z 7 zjeżdżalniami, miniklub, centrum SPA,
minigolf, bilard, kręgle, rzutki, wypożyczalnia
rowerów, klub nocny, wypożyczalnia
rowerów, sklepy, apteka, parking**.
Hotel akceptuje zwierzęta do 5kg.**
POŁOŻENIE:
Elenite, ok. 9 km od Centrum Słonecznego
Brzegu, ok. 15 km od Nessebaru, ok. 45 km
od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
ok 50 m od hotelu, prywatna, piaszczysta.
Parasole, leżaki - bezpłatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację centralną,
sejf (płatny ok. 7 BGN/dzień), minilodówkę,
telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub
prysznic, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
pokój 2-osobowy z widokiem na morze dla
max 2+2 / 3 (dzieci do 12,99 lat)
studio ok. 42 m2 dla max 2+2 / 3+1 (dzieci do
12,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja, 3 restauracje tematyczne, bary,
bar na plaży (dodatkowo płatny).
All inclusive
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
lody, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne

DLA DZIECI:
brodzik
plac zabaw
minklub hotelowy (do 15.09.2020)
animacje hotelowe (do 15.09.2020)
mini lunapark (do 15.09.2020)
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
SPORT:
animacje (1.06-15.09), aerobik
siłownia
tenis stołowy
korty tenisowe
minigolf, miniboisko do piłki nożnej
sprzęt do minigolfa (dodatkowo płatne)
centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna,
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
rakiety i piłki do tenisa (dodatkowo płatne
ok.12lv/h)
kręgle, squash, rzutki(dodatkowo płatne)
sporty wodne na plaży, sprzęt do minigolfa
(dodatkowo płatne)
wypożyczalnia rowerów (dodatkowo płatne)
**Dodatkowo płatne: squash, bilard, mini golf,
rzutki, wypożyczalnia rowerów, zwierzęta 10
BGN/dzień, parking 12 BGN/24 h
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł ków o r a z i c h fo r m y, a t a k ż e
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na
sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które Organizator
nie będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty wodne
na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
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ROYAL PARK

ANDALUCIA BEACH

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2004r. Na terenie
hotelu znajduje się: recepcja 24h, restauracja,
restauracje tematyczne, bary, Aquapark z 7
zjeżdżalniami, miniklub, centrum SPA, minigolf,
bilard, kręgle, rzutki, wypożyczalnia rowerów, klub
nocny, wypożyczalnia rowerów, sklepy, apteka,
parking**.
Hotel akceptuje zwierzęta do 5kg.**

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
brodzik
plac zabaw
minklub hotelowy (do 15.09.2020)
animacje hotelowe (do 15.09.2020)
minilunapark (do 15.09.2020)
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)

POŁOŻENIE:
Elenite, ok. 9 km od Centrum Słonecznego
Brzegu, ok. 15 km od Nessebaru, ok. 45 km od SPORT:
lotniska w Burgas.
animacje (1.06-15.09), aerobik
siłownia
PLAŻA:
tenis stołowy
Przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki korty tenisowe
- bezpłatne.
minigolf, miniboisko do piłki nożnej
sprzęt do minigolfa (dodatkowo płatne)
POKOJE:
centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna,
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
(płatny ok. 7 BGN/dzień), minilodówkę, telefon, rakiety i piłki do tenisa (dodatkowo płatne
TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic, WC), ok.12lv/h)
balkon lub taras.
kręgle, squash, rzutki(dodatkowo płatne)
Typy pokoi:
sporty wodne na plaży, sprzęt do minigolfa
pokój 2-osobowy z widokiem na park lub morze (dodatkowo płatne)
dla max 2+2 / 3 (dzieci do 12,99 lat)
wypożyczalnia rowerów (dodatkowo płatne)
studio ok. 42 m2 dla max 2+2 / 3+1 (dzieci do 12,99
lat)
**Dodatkowo płatne: squash, bilard, mini golf,
rzutki, wypożyczalnia rowerów, zwierzęta 10 BGN/
WYŻYWIENIE:
dzień, parking 12 BGN/24 h
restauracja, 3 restauracje tematyczne, bary, bar na * 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
plaży (dodatkowo płatny).
posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie
All inclusive
poszczególnych elementów infrastruktury
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, lody, hotelowej, w tym atrakcji, restauracji, barów, mogą
przekąski
ulegać nieznacznym zmianom ze względu na
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub
siły wyższe, na które Organizator nie będzie miał
INTERNET:
wpływu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
Wi-Fi w lobby bezpłatne
za oferty zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007r,
odnowiony w 2010r. Na terenie hotelu
znajduje się: recepcja 24h, kantor, restauracja,
restauracje tematyczne, bary, Aquapark
z 7 zjeżdżalniami, miniklub, centrum SPA,
minigolf, bilard, kręgle, rzutki, wypożyczalnia
rowerów, klub nocny, wypożyczalnia
rowerów, sklepy, apteka, parking**.
Hotel akceptuje zwierzęta do 5kg.**
POŁOŻENIE:
Elenite, ok. 9 km od Centrum Słonecznego
Brzegu, ok. 15 km od Nessebaru, ok. 45 km
od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole,
leżaki - bezpłatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację centralną,
sejf (płatny ok. 7 BGN/dzień), minilodówkę,
telefon, TV, łazienkę (suszarka, wanna lub
prysznic, WC), balkon lub taras.
Typy pokoi:
pokój 2-osobowy dla max 2+2 / 3 (dzieci do
11,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja, 3 restauracje tematyczne, bary,
bar na plaży (dodatkowo płatny).
All inclusive
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja,
lody, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne

plac zabaw
minklub hotelowy (do 15.09.2020)
animacje hotelowe (do 15.09.2020)
minilunapark (do 15.09.2020)
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
SPORT:
animacje (1.06-15.09), aerobik
siłownia
tenis stołowy
korty tenisowe
minigolf, miniboisko do piłki nożnej
sprzęt do minigolfa (dodatkowo płatne)
centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna,
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
rakiety i piłki do tenisa (dodatkowo płatne
ok.12lv/h)
kręgle, squash, rzutki(dodatkowo płatne)
sporty wodne na plaży, sprzęt do minigolfa
(dodatkowo płatne)
wypożyczalnia rowerów (dodatkowo płatne)
**Dodatkowo płatne: squash, bilard, mini golf,
rzutki, wypożyczalnia rowerów, zwierzęta 10
BGN/dzień, parking 12 BGN/24 h
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł ków o r a z i c h fo r m y, a t a k ż e
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą ulegać
nieznacznym zmianom ze względu na
sezonowość, warunki pogodowe, prośby
Gości lub siły wyższe, na które Organizator
nie będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty wodne
na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
brodzik
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Bułgaria, Elenite

Bułgaria, St. Vlas

ATRIUM BEACH

PARADISE BEACH

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, otwarty w 2007r, odnowiony
w 2 0 1 0 r. N a te re n i e h o te l u z n a j d u j e s i ę :
recepcja 24h, kantor, restauracja, restauracje
tematyczne, bary, Aquapark z 7 zjeżdżalniami,
miniklub, centrum SPA, minigolf, bilard, kręgle,
rzutki, wypożyczalnia rowerów, klub nocny,
wypożyczalnia rowerów, sklepy, apteka, parking**.
Hotel akceptuje zwierzęta do 5kg.**
POŁOŻENIE:
Elenite, ok. 9 km od Centrum Słonecznego
Brzegu, ok. 15 km od Nessebaru, ok. 45 km od
lotniska w Burgas.
PLAŻA:
przy hotelu, prywatna, piaszczysta. Parasole, leżaki
- bezpłatne.

DLA DZIECI:
brodzik
plac zabaw
minklub hotelowy (do 15.09.2020)
animacje hotelowe (do 15.09.2020)
minilunapark (do 15.09.2020)
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
SPORT:
animacje (1.06-15.09), aerobik
siłownia
tenis stołowy
korty tenisowe
minigolf, miniboisko do piłki nożnej
sprzęt do minigolfa (dodatkowo płatne)
centrum SPA, salon piękności, masaż, sauna,
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
rakiety i piłki do tenisa (dodatkowo płatne
ok.12lv/h)
kręgle, squash, rzutki(dodatkowo płatne)
sporty wodne na plaży, sprzęt do minigolfa
(dodatkowo płatne)
wypożyczalnia rowerów (dodatkowo płatne)

POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację centralną, sejf
(płatny ok. 7 BGN/dzień), minilodówkę, telefon,
TV, łazienkę (suszarka, wanna lub prysznic, WC),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
pokój 2-osobowy dla max 2+2 / 3 (dzieci do 11,99
lat)
**Dodatkowo płatne: squash, bilard, mini golf,
apartament dla max 2+2 / 3+1 (dzieci do 11,99 lat) rzutki, wypożyczalnia rowerów, zwierzęta 10 BGN/
dzień, parking 12 BGN/24 h
WYŻYWIENIE:
* 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
restauracja, 3 restauracje tematyczne, bary, bar na posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie
plaży (dodatkowo płatny).
poszczególnych elementów infrastruktury
All inclusive
hotelowej, w tym atrakcji, restauracji, barów, mogą
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja, lody, ulegać nieznacznym zmianom ze względu na
przekąski
sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
siły wyższe, na które Organizator nie będzie miał
wpływu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
INTERNET:
za oferty zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
Wi-Fi w lobby bezpłatne
wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
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HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2002r.,
odnowiony w 2016r. Na terenie hotelu
znajdują się: recepcja 24h, kantor, sejf
(płatny), restauracja, bary, basen odkryty
(parasole i leżaki przy basenie bezpłatne),
brodzik.
Przy zakwaterowaniu hotel pobiera
depozyt w wysokości ok. 20 €/os.
(wliczając w to dzieci).
POŁOŻENIE:
Sveti Vlas, ok. 8 km od Słonecznego
Brzegu, ok. 28 km od lotniska w Burgas.
PLAŻA:
przy hotelu, publiczna, piaszczysta.
Parasole, leżaki - płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, lodówkę,
telefon, TV, łazienkę (prysznic lub wanna,
suszarka, WC), czajnik, sejf (bezpłatny),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy z widokiem na morze
dla max 2+1 (dzieci do 11,99 lat)
Pokój 2-osobowy z widokiem na park dla
max 2+1 (dzieci do 11,99 lat)
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary.
All Inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe

DLA DZIECI:
miniklub hotelowy
animacje hotelowe
brodzik dla dzieci
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
ł óże c z ko d l a d z i e c ka d o 2 l a t ( n a
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
siatkówka plażowa
bilard (dodatkowo płatne)
siłownia (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
centrum SPA (dodatkowo płatne)
sporty wodne (dodatkowo płatne)
kort tenisowy (dodatkowo płatne)
pokój gier (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: inne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe (dodatkowo
p ł a t n e) , p r a l n i a , p r a s owa n i e , s e j f,
wypożyczalnia rowerów, lekarz.
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł kó w o r a z i c h fo r m y, a t a k ż e
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
p o g o d owe , p ro ś by G o ś c i l u b s i ł y
wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
m.in wynajem aut, sporty wodne na plaży,
leżaki i parasole na plaży etc.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
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Bułgaria, Balchik

Bułgaria, Złote Piaski

LIGHTHOUSE GOLF & SPA HOTEL

ROYAL

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*. Na terenie hotelu
znajdują się: recepcja 24h, 3 restauracje,3 bary,
basen odkryty (parasole i leżaki przy basenie
bezpłatne), brodzik, ogród, parking.
Hotel akceptuje zwierzęta (na zapytanie,
płatne).
POŁOŻENIE:
Balchik, ok. 7km od Centrum, ok. 18,7km
od Złotych Piasków, ok. 36km od lotniska w
Warnie.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
DLA DZIECI:
sala zabaw
plac zabaw
brodzik dla dzieci
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)

SPORT I WELLNESS:
sauna
jacuzzi
łaźnia turecka
łażnia parowa
centrum fitness
centrum SPA (dodatkowo płatne)
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, minilodówkę, sejf, pole golfowe (dodatkowo płatne)
telefon, TV, łazienkę (WC, suszarka, prysznic bilard (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
lub wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy z widokiem na pole golfowe Dodatkowo płatne: w zależności od wykupionej
opcji wyżywienia przy BB i HB płatne są
dla max 2+1 (dzieci do 11,99 lat)
Pokój 2-osobowy z widokiem na morze dla napoje alkoholowe i korzystanie z baru
przekąskowego, prywatny transfer na lotnisko,
max 2+1 (dzieci do 11,99 lat)
pralnia, usługa prasowania, sporty wodne na
plaży.
WYŻYWIENIE:
*Podane w ofercie godziny serwowania
3 restauracje,3 bary.
p o s i ł ków o r a z i c h fo r my, a t a k że
Śniadania
napoje alkoholowe oraz korzystanie z baru funkcjonowanie poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji,
przekąskowego dodatkowo płatne
restauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym
Śniadania i obiadokolacje
napoje alkoholowe oraz korzystanie z baru zmianom ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na
przekąskowego dodatkowo płatne
które Organizator nie będzie miał wpływu.
All Inclusive
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
oferty zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wybrane lokalne napoje bez- i alkoholowe
wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży etc.
PLAŻA:
ok. 6 km od hotelu, prywatna, piaszczysta.
Bezpłatny bus na plażę (od 10.06 do 10.09).
P a r a s o l e , l eż a k i - b ez p ł a t n e , w m i a rę
dostepności.
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HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Na terenie hotelu
znajdują się: recepcja 24h, sejf (płatny),
kantor, restauracja, bar, baseny,
zjeżdżalnie, parking publiczny (płatny).
POŁOŻENIE:
Złote Piaski, ok. 100m od Centrum, ok.
30 km od lotniska w Warnie.
PLAŻA:
ok. 300 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole i leżaki - płatne.
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację,
minilodówkę, TV, telefon, łazienkę (WC,
suszarka, prysznic lub wanna), balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+2 / 4
(dzieci do 12,99 lat).
WYŻYWIENIE:
restauracja, restauracja a'la carte, 2
bary.
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja
w y b r a n e n a p o j e l o k a l n e b e z- i
alkoholowe
A'la carte
jedna kolacja w trakcie pobytu Gratis!,
wymagana rezerwacja
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju płatne

DLA DZIECI:
animacje hotelowe
mini klub hotelowy
plac zabaw
brodzik
zjeżdżalnie
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
siłownia
tenis stołowy
szachy, rzutki
siatkówka wodna
aerobik
aquaareobik
bilard (dodatkowo płatne)
sauna (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
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Bułgaria, Złote Piaski

Bułgaria, Varna

PRESLAV

AURORA HOTEL AND VILLA

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, odnowiony w
2015r. Na terenie hotelu znajdują się:
recepcja 24h, kantor, sejf (płatny),
restauracja, 2 bary, basen odkryty
z leżakami i parasolkami, parking
(płatny), ogród.
Hotel akceptuje zwierzęta
(dodatkowo płatne).

KARTY PŁATNICZE:
Visa, Mastercard
DLA DZIECI:
brodzik
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
siłownia (dodatkowo płatne)
bilard (dodatkowo płatne)

POŁOŻENIE:
Złote Piaski, ok. 25 km od lotniska w
Warnie.
*Podane w ofercie godziny
s e r wowa n i a p o s i ł ków o ra z i c h
PLAŻA:
formy, a także funkcjonowanie
ok. 300 m od hotelu, publiczna, p o s z c z e g ó l n y c h e l e m e n t ó w
piaszczysta. Parasole i leżaki - płatne. infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
POKOJE:
ulegać nieznacznym zmianom ze
Pokoje wyposażone w klimatyzację, względu na sezonowość, warunki
minilodówkę, telefon, TV, łazienkę pogodowe, prośby Gości lub siły
(WC, prysznic, suszarka), balkon.
wyższe, na które Organizator nie
Typy pokoi:
będzie miał wpływu. Organizator nie
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 / 3 ponosi odpowiedzialności za oferty
(dzieci do 11,99 lat).
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
WYŻYWIENIE:
plaży etc.
restauracja, 2 bary.
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w hotelu płatne

66

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, odnowiony
w w 2 0 1 6 / 2 0 1 8 r. N a t e r e n i e
hotelu znajdują się: recepcja 24h,
restauracja, bar, basen, parking
publiczny.
Hotel akceptuje zwierzęta (na
zapytanie, płatne).
POŁOŻENIE:
Św. Konstantyn i Św. Elena, ok. 500m
od Centrum, ok. 15 km od lotniska w
Warnie.
PLAŻA:
ok. 500 m od hotelu, publiczna,
piaszczysta. Parasole i leżaki płatne.
POKOJE:
Pokoje wyposażone w klimatyzację,
minilodówkę, TV, telefon, łazienkę
(WC, suszarka, prysznic lub wanna),
balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+2 / 4
(dzieci do 11,99 lat).
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary.
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja
wybrane napoje bez- i alkoholowe

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie, płatne)
SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy
bilard (dodatkowo płatne)
sauna (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za
oferty zewnętrzne m.in wynajem
aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju płatne
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IXIA
KREMASTI

RODOS

KALITHEA
FALIRAKI

Grecja

KOLYMBIA

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 EURO za pokój/noc
3-gwiazdkowych - ok. 1,50 EURO za pokój/noc
4-gwiazdkowych - ok. 3 EURO za pokój/noc
5-gwiazdkowych - ok. 4 EURO za pokój/noc

Grecja to kolebka europejskiej cywilizacji. To
właśnie tutaj narodził się teatr oraz filozofia,
a z morskiej piany wyszła Afrodyta.
Grecja położona 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. Olimp
to najwyższy grecki szczyt (2917 metrów n.p.m.),
według mitologii była to siedziba greckich bogów.

KUCHNIA:
Grecka kuchnia jest jednym z wielu powodów dla
których ten kraj 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 walutą obowiązującą w Grecji jest EURO.
Przykładowe ceny:
- komunikacja miejska - ok. 1,5 EURO
- 1l mleka – 1,2 EUR,
- 1,5l wody – 0,9 EUR,
- chleb - 0,8 EUR,
- 12 jajek – 2,9 EUR,
- butelka piwa 0,5l - 1,15 EUR,
- dwuosobowy obiad w restauracji średniej klasy
– 30 EUR

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. Wyspa słynie z rekordowej ilości
pogodnych dni - według mitologicznych wierzeń
jest to zasługa Heliosa, który Rodos ukochał
najbardziej ze wszystkich greckich wysp.
Stolicą wyspy jest miasto Rodos, najlepiej
zachowane średniowieczne miasto w Grecji
wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
Narodowego UNESCO. Samochodem całą wyspę
zwiedzić można w dwa dni.

Najpopularniejsze kurorty wyspy:
Ixia – przytulne tawerny wzdłuż wybrzeża, wysokiej
klasy hotele, piękna piaszczysto-żwirowa plaża
z idealnymi warunkami do uprawiania windsurfingu
Faliraki – bardzo popularny i rozrywkowy kurort,
toczy się tu bogate nocne życie, odwiedzić warto
również jeden z największych parków wodnych
w Europie
Kalithea - niewielka miejscowość słynąca z term
Kolymbia – miejscowość typowo wypoczynkowa
uznawana za jedną z najładniejszych na wyspie,
wjeżdżając do tej miejscowości podziwiać można
3-kilometrową aleję drzew eukaliptusowych.
Bogate centrum tętni rozrywkowym życiem w ciągu
dnia jak i nocą.

onholidays.pl

Grecja, Rodos

Grecja, Rodos

VIRGINIA
HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w 2019r. Kompleks hotelowy,
tworzy całość z hotelem Virginia Family Suites. Na terenie
hotelu recepcja 24h, kantor, restauracja, 2 bary, tawerna, 2
baseny odkryte, leżaki przy basenie.
POŁOŻENIE:
Kalithea, ok. 1 km od Centrum, ok. 7 km od Rodos, ok. 20 km
od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 250 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. Leżaki,
parasole, ręczniki plażowe- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację (01.06-30.09 bezpłatna), sejf
(płatny), telefon, TV, lodówkę, łazienkę (WC, prysznic lub
wanna), taras lub balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 3.
Studio dla max 5.
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, 2 bary
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne
Kawiarenka internetowa płatna
70

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
pokój gier
bilard (dodatkowo płatne)
tenis stołowy (dodatkowo płatne)
centrum SPA (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne - sejf (15 EUR za 7 dni), klimatyzacja
poza głównym sezonem płatna 8 EUR za dzień, bilard
(6eur/godz.), tenis stołowy (3 EUR/dzień), gry video
(od 0,5 EUR do 2 EUR).
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy, a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji,
restauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym
zmianom ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które
Organizator nie będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in
wynajem aut, sporty wodne na plaży, leżaki i parasole
na plaży etc.
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RELAX
HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*. Na terenie hotelu recepcja z sejfem
(płatny), restauracja, bar, 2 baseny odkryte, leżaki i parasole
przy basenie.
POŁOŻENIE:
Kolymbia, ok. 1 km od Centrum, ok. 25 km od Rodos, ok. 28
km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 250 m od hotelu, publiczna, piaszczysto-żwirowa. Leżaki,
parasole- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację (01.07-31.08 bezpłatna), telefon,
TV, lodówkę, łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub wanna),
taras lub balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2.
Pokój 2-osobowy dla max 3.
Pokój 2-osobowy dla max 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane napoje bezalkoholowe, piwo, wino

KARTY PŁATNICZE:
Hotel nie akceptuje płatności kartą kredytową.
DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy
sala TV
muzyka na żywo
Dodatkowo płatne - klimatyzacja poza głównym
sezonem
*Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz
ich formy, a także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji,
restauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym
zmianom ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które
Organizator nie będzie miał wpływu. *organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in
wynajem aut, sporty wodne na plaży, leżaki i parasole
na plaży etc.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne
Kawiarenka internetowa płatna
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ELYSIUM RESORT & SPA

AKTI IMPERIAL

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2009r.,
odnowiony w 2017r. Na terenie hotelu
recepcja 24h, 3 restauracje, 3 bary,
baseny, leżaki, parasole, ręczniki
basenowe, sklep, windy.
POŁOŻENIE:
Kalithea, ok. 8km od Centrum Rodos,
ok. 15 km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
przy hotelu, publiczna, piaskowożwirowa. Leżaki, parasole - bezpłatne.
bar - płatny
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf,
l o d ó w kę , T V, t e l e fo n , ł a z i e n k a
( WC , s u s z a r k a , wa n n a , l u s te r ko
powiększające), balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy deluxe dla max 3.
WYŻYWIENIE:
restauracje, bary
śniadanie i obiadokolacja
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
dodatkowo płatne.
INTERNET:
Wi-Fi w hotelu bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, AmericanExpress
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DLA DZIECI:
brodzik
plac zabaw
menu i krzesełka dla dzieci w
restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
siłownia
kort do tenisa ziemnego
siatkówka plażowa
lekcje tenisa (dodatkowo płatne)
SPA (dodatkowo płatne)
masaż, sauna, jacuzzi (dodatkowo
płatne)
salon piękności (dodatkowo płatne)
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne - SPA, sauna, lekarz,
masaże,pralnia,sala konferencyjna,
dodatkowe aktywności sportowe.
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, odnowiony w 2018r. Na
terenie hotelu recepcja 24h, 7 restauracji, 4
bary , 2 baseny, kort tenisowy, SPA, sklep,
parking.

INTERNET:
Wi-Fi w hotelu bezpłatne

POŁOŻENIE:
Ixia, ok. 4km od Centrum Rodos, ok. 12 km od
lotniska w Rodos.

DLA DZIECI:
animacje hotelowe
brodzik
plac zabaw
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie)

PLAŻA:
ok. 30 m od hotelu, publiczna, piaskowożwirowa. Leżaki, parasole - dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf, zestaw do
parzenia kawy/herbaty, minilodówka, TV,
telefon, łazienka (WC, suszarka, wanna lub
prysznic), balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2.
Pokój 2-osobowy z bocznym widokiem na
morze dla max 3
WYŻYWIENIE:
7 restauracji, bary
Ultra All Inclusive
07.00- 10.30 Śniadanie w formie bufetu w
głównej restauracji
12.00- 16.00 Lunch (pokaz kulinarny) odbywa
się w dwóch różnych restauracjach
19.00- 22.00 Kolacja bufetowa w głównej
restauracji
24.00 - 06.30 - Express Restaurant (czynna
całą noc) bufet z równymi przekąskami i
napojami
4 restauracje tematyczne: greckie owoce
morza, azjatycka (m.in. sushi), grecka, włoska.
Z każdej mozna skorzystać tylko raz w trakcie
pobytu
10.00 - 24.00 Przekąski
20.00-24.00 Buffet z deserami
10.00-01.00 Lobby Bar
19.00-01.00 Chevalier Bar
10.00-24.00 Bar H2 przy mniejszym z
basenów
10.00-24.00 Bar przy głównym basenie

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard

SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
aerobik
siłownia
tenis ziemny
tenis stołowy
rzutki
koszykówka
siatkówka plażowa
sauna, jacuzzi
bilard (dodatkowo płatne)
sporty wodne na plaży (dodatkowo płatne)
centrum SPA (dodatkowo płatne)
masaż (dodatkowo płatne)
salon piękności (dodatkowo płatne)
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł ków o r a z i c h fo r m y, a t a k że
funkcjonowanie poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji,
restauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym
zmianom ze względu na sezonowość,
warunki pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie będzie
m i a ł w p ły w u . O rg a n i z a to r n i e p o n o s i
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in
wynajem aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

onholidays.pl

Grecja, Rodos

Grecja, Rodos

RODOS PARK

LYDIA MARIS

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*. Odnowiony w
2008r. Na terenie hotelu recepcja
24h, kantor, restauracje, 3 bary,
basen.
POŁOŻENIE:
Rodos, w Centrum, ok. 13 km od
lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 800 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-kamienista. Leżaki,
parasole- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf,
telefon, TV, minilodówkę, zestaw
do parzenia kawy/herbaty, łazienkę
(WC, suszarka, prysznic lub wanna),
balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 lub 3.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar
Śniadania
śniadania, wybrane napoje
bezalkoholowe do śniadania
śniadania i obiadokolacje, wybrane
napoje bezalkoholowe do śniadania
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju bezpłatne

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, AmericanExpress
DLA DZIECI:
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
siłownia
sauna
masaż (dodatkowo płatne)
jacuzzi (dodatkowo płatne)
SPA (dodatkowo płatne)
salon piękności (dodatkowo płatne)
łaźnia turecka (dodatkowo płatne)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za
oferty zewnętrzne m.in wynajem
aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Odnowiony w
2018 r. Na terenie hotelu recepcja 24h,
kantor, sejf (płatny), 2 restauracje, bary,
basen, leżaki i parasole przy basenie,
sklep.
POŁOŻENIE:
Kolymbia, 25 km od Centrum Rodos,
ok. 28 km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 350 m od hotelu, publiczna,
żwirowa. Leżaki, parasole- dodatkowo
płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf
(płatny), telefon, TV, minilodówkę,
zaparzacz do kawy/ herbaty, łazienkę
(WC, suszarka, prysznic lub wanna),
taras lub balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 3.
Suite dla max 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary
All inclusive
śniadanie, późne śniadanie, obiad,
podwieczorek, kolacja
wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju płatne

DLA DZIECI:
brodzik
animacje hotelowe
miniklub hotelowy
plac zabaw
menu i krzesełka dla dzieci w
restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
rzutki
siłownia
tenis stołowy
kort tenisowy (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
SPA, sauna, łaźnia (dodatkowo płatne)
rowery (oferta zewnętrzna)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich formy, a
także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w
tym atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
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KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA

KRESTEN PALACE

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 5*, otwarty w 2011r.
Na terenie hotelu 3 restauracja, 4 bary,
3 baseny odkryte, parasole i leżaki przy
basenie, room service (dodatkowo
płatny), sklep.
POŁOŻENIE:
Kalithea, ok. 5 km od Centrum Rodos, ok.
4 km od Faliraki, ok. 13 km od lotniska
w Rodos.
PLAŻA:
ok 200 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-żwirowa. Leżaki, parasole,
ręczniki plażowe- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Z widokiem na morze. Wyposażone w
klimatyzację, TV, Wi-Fi, sejf, zaparzacz
do kawy/herbaty, lodówkę, łazienkę
(WC, suszarka, wanna).
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 3.
Junior Suite dla max 2+2.
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, 2 restauracje a'la
carte, 4 bary
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja, przekąski
wybrane napoje bez- i alkoholowe
Restauracje a'la carte - Wymagana
rezerwacja.
"Porta di Mare" grecka - bezpłatna
"Teatro" włoska - płatna
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne
Kawiarenka internetowa płatna
78

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro, American
Express
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
brodzik
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
koszykówka
siłownia (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
tenis ziemny (dodatkowo płatne)
cymbergaj (dodatkowo płatne)
bilard (dodatkowo płatne)
centrum SPA (dodatkowo płatne)
sauna, jacuzzi (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny serwowania
p o s i ł ków o ra z i c h fo r my, a t a k że
f u n kc j o n ow a n i e p o s zc ze g ó l n yc h
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za oferty zewnętrzne
m.in wynajem aut, sporty wodne na
plaży, leżaki i parasole na plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*, odnowiony w
2009r. Na terenie hotelu recepcja
24h, restauracja, 2 bary, basen odkryty,
parasole i leżaki przy basenie, room
service (dodatkowo płatny), sklep.
POŁOŻENIE:
Kalithea, ok. 6 km od Centrum Rodos,
ok. 6 km od Faliraki, ok. 17 km od
lotniska w Rodos.
PLAŻA:
o k 4 0 0 m o d h o te l u , p u b l i c z n a ,
piaszczysto-żwirowa. Leżaki, parasole dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację (1.0630.09 bezpłatna), TV, telefon, sejf
(płatny), czajnik, lodówkę, łazienkę (WC,
suszarka, wanna).
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 3+1.
Pokój 2-osobowy ekonomiczny dla max
3.
Pokój rodzinny dla max 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, 2 bary
Śniadanie i obiadokolacja
śniadanie, obiad, kolacja
wybrane lokalne napoje bezalkoholowe
do śniadania
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne
Kawiarenka internetowa płatna

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro,
American Express
DLA DZIECI:
animacje hotelowe
plac zabaw
brodzik
menu i krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
koszykówka
siłownia (dodatkowo płatne)
masaże (dodatkowo płatne)
tenis ziemny (dodatkowo płatne)
bilard (dodatkowo płatne)
centrum SPA (dodatkowo płatne)
sauna, jacuzzi (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
f u n kc j o n owa n i e p o s zc ze g ó l nyc h
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
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BEST WESTERN PLAZA

OCEANIS

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Odnowiony w
2018r. Na terenie hotelu recepcja, sejf
(płatny), 2 restauracje, 2 bary, basen.
POŁOŻENIE:
Rodos, w Centrum, ok. 13 km od
lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 200 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-kamienista. Leżaki,
parasole- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf
(płatny), telefon, łazienkę (WC,
suszarka, prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 lub 3.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar
śniadania i obiadokolacje
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju płatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
DLA DZIECI:
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
80

sauna (dodatkowo płatne)
jacuzzi (dodatkowo płatne)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Odnowiony w
2004 r. Na terenie hotelu recepcja 24h,
restauracja, 2 bary, 2 baseny, leżaki i
parasole przy basenie, parking.
POŁOŻENIE:
Ixia, ok. 500 m od Centrum, 7 km od
Rodos, ok. 10 km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
o k . 5 0 m o d h ote l u , p u b l i c z n a ,
piaszczysto-żwirowa. Leżaki, parasoledodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację (15.0615.09 bezpłatna), telefon, TV, lodówkę,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), taras lub balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 3.
WYŻYWIENIE:
restauracja, 2 bary
All inclusive
śniadanie, późne śniadanie, obiad,
kolacja, przekąski
wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Kawiarenka internetowa płatna
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard

DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe
kort tenisowy
masaże (dodatkowo płatne)
salon piękności (dodatkowo płatne)
bilard (dodatkowo płatne)
rowery (oferta zewnętrzna, dodatkowo
płatne)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
Dodatkowo płatne: wynajem
rowertów, wynajem aut, wynajem
skuterów, WIFI (ok. 10 EUR za dobę),
s a l o n b e a u t y, m a s a ż e , k a n t o r,
supermarket, pralnia, sejf, parasole i
leżaki na plaży.
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich formy, a
także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w
tym atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
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APOLLO BEACH

AVRA BEACH
HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Odnowiony w
2003 r. Na terenie hotelu recepcja 24h,
kantor, restauracja, 2 bary, 2 baseny,
leżaki i parasole przy basenie, parking.
POŁOŻENIE:
Ixia, ok. 300 m od Centrum, 6 km od
Rodos, ok. 10 km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
50 m od hotelu, publiczna, żwirowa.
Leżaki, parasole- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf
(płatny), telefon, TV, minilodówkę,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), taras lub balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 3.
Pokój rodzinny dla max 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary, bar przy plaży
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja
wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby płatne
Kawiarenka internetowa płatna
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
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DLA DZIECI:
minidisco
miniklub hotelowy
plac zabaw
brodzik
menu i krzesełka dla dzieci w
restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
rzutki
animacje hotelowe
tenis stołowy
siatkówka plażowa
kort tenisowy
masaże (dodatkowo płatne)
salon piękności, sauna (dodatkowo
płatne)
bilard (dodatkowo płatne)
rowery (oferta zewnętrzna)
sporty wodne (oferta zewnętrzna)
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich formy, a
także funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej, w
tym atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Odnowiony w
2018 r. Na terenie hotelu recepcja
24h, sejf (płatny), restauracja, 2 bary, 2
baseny, leżaki i parasole przy basenie.
POŁOŻENIE:
Faliraki, ok. 500 m od Centrum, 17 km
od Rodos, ok. 17 km od lotniska w
Rodos.
PLAŻA:
ok. 100 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-żwirowa. Leżaki, parasoledodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację (15.0630.09 bezpłatna), telefon, TV, lodówkę,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), taras lub balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 3.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar
Śniadanie i odbiadokolacja
wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
All inclusive
śniadanie, obiad, kolacja
wybrane napoje bez- i alkoholowe
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokojach płatne
Kawiarenka internetowa płatna

KARTY PŁATNICZE:
Hotel nie akceptuje płatności kartą
kredytową.
DLA DZIECI:
plac zabaw
brodzik
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy
rzutki
siatkówka plażowa
miniboisko do piłki nożnej
siłownia
kort tenisowy (dodatkowo płatny)
Dodatkowo płatne - klimatyzacja
poza głównym sezonem płatna.
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
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EVITA BAY

EVITA BEACH

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 4*. Otwarty w 2019r.
Na terenie hotelu recepcja, lobby,
restauracja główna, bar główny, bar
przekąskowy, bar przy basenie, basen
zewnętrzny, basen dla dzieci, strefa
zabaw, plac zabaw dla dzieci
POŁOŻENIE:
Rodos, ok 1,5km od Faliraki, ok. 18 km
od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 200 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-żwirowa. Leżaki, parasoledodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf
(płatny), TV,telefon łazienkę (WC,
prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 lub 2+2.
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, bary
All Inclusive
śniadanie, obiad i kolacja, przekąski
INTERNET:
W i - F i w c zę ś c i a c h ws p ó l nyc h
bezpłatne
wi-fi w pokojach płatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
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DLA DZIECI:
animacje
basen dla dzieci
strefa zabaw
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
Dodatkowo płatne: alkohole
importowane oraz napoje
butelkowane, napoje serowowane
w wybranych barach, sejf, serwis
plażowy, wypozyczenie ręczników
plażowych kaucja (10EURO), wi-fi w
pokojach.
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*. Odnowiony w
2016r. Na terenie hotelu recepcja
24h, dwa baseny zewnętrzne ( w
tym basen dla dzieci), główny bar,
główna restauracja, bar przy basenie,
snack bar, sejf na recepcji (dodatkowo
płatne).
POŁOŻENIE:
Rodos, ok 800m od Faliraki, ok. 17 km
od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 250 m od hotelu, publiczna,
piaszczysto-żwirowa. Leżaki, parasoledodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, lodówkę,
sejf(płatny), TV,telefon łazienkę (WC,
suszarka, prysznic), balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1.
WYŻYWIENIE:
restauracja główna, bary
All Inclusive
śniadanie, obiad i kolacja, przekąski
Napoje bezalkoholowe i lokalne
napoje alkoholowe 11.00-23.00
Powyższe napoje poza godzinami
o b ow i ą z y wa n i a A l l I n c l u s i ve s ą
odpłatne.
INTERNET:
Wi-Fi w częściach wspólnych
bezpłatne
wi-fi w pokojach płatne

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard
DLA DZIECI:
animacje hotelowe (zewnętrzne)
basen dla dzieci
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
animacje hotelowe (oferta zewnętrzna)
miniklub hotelowy (oferta zewnętrzna)
rzutki
bilard (dodatkowo płatne)
wędkowanie (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: alkohole
importowane oraz napoje
butelkowane, napoje serowowane
w wybranych barach, sejf, serwis
plażowy, wypozyczenie ręczników
plażowych kaucja (10EURO), wi-fi w
pokojach.
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.
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ORION HOTEL

PYLEA BEACH

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*. Oddnowiony
w 2014r. Na terenie hotelu recepcja
24h, sejf (płatny), restauracja, bary, 2
baseny, parking.

DLA DZIECI:
brodzik
plac zabaw
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)

POŁOŻENIE:
Faliraki, w Centrum, ok. 15 km od
lotniska w Rodos.

SPORT I WELLNESS:
pokój gier
bilard (dodatkowo płatne)

PLAŻA:
ok. 350 m od hotelu, publiczna,
p i a s z c z y s t o -ż w i ro w a . L e ż a k i ,
parasole- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację (10.06
do 30.09 bezpłatnie), sejf (płatny),
telefon, TV, minilodówkę, czajnik,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic lub
wanna), balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary
Śniadanie
Śniadania i obiadokolacje
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro

Dodatkowo płatne: napoje.
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za
oferty zewnętrzne m.in wynajem
aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*, otwarty w 2000r.
Na terenie hotelu recepcja 24h,
restauracja, bar, basen.
POŁOŻENIE:
Kremasti, ok. 7km od Centrum Rodos,
ok. 6 km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 20 m od hotelu, publiczna,
piaskowo-żwirowa. Leżaki, parasole bezpłatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację,
minilodówka, TV, telefon, łazienka
(WC, suszarka, wanna lub prysznic).
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy ekonomiczny - na
parterze dla max 2+2 / 4.
Pokój 2-osobowy - z balkonem dla
max 2+2 / 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar
Śniadanie
śniadanie i obiadokolacja
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe
dodatkowo płatne.
INTERNET:
Wi-Fi w hotelu bezpłatne
Kawiarenka internetowa bezpłatna

DLA DZIECI:
brodzik
plac zabaw
menu i krzesełka dla dzieci w
restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
tenis stołowy
siatkówka plażowa
rzutki, bilard (dodatkowo płatne)
sporty wodne na plaży (dodatkowo
płatne)
masaż (dodatkowo płatne)
Dodatkowo płatne: sejf na recepcji,
napoje do posiłków, wi-fi w pokojach.
*Podane w ofercie godziny serwowania
posiłków oraz ich formy, a także
funkcjonowanie poszczególnych
elementów infrastruktury hotelowej,
w tym atrakcji, restauracji, barów,
mogą ulegać nieznacznym zmianom
ze względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
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ATLANTIS CITY

ROMANTZA MARE

HOTEL

HOTEL

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*. Odnowiony w
2009r. Na terenie hotelu recepcja
24h, restauracja, bar.
POŁOŻENIE:
Rodos, w Centrum, ok. 14 km od
lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 350 m od hotelu, publiczna,
p i a s z c z y s t o -ż w i ro w a . L e ż a k i ,
parasole- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację,
sejf, TV, łazienkę (WC, suszarka,
prysznic), balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar
Śniadanie
wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
Śniadania i obiadokolacje
wybrane lokalne napoje
bezalkoholowe do śniadania
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju bezpłatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro
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DLA DZIECI:
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
Dodatkowo płatne: napoje.
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za
oferty zewnętrzne m.in wynajem
aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

HOTEL:
Kategoria lokalna 3*. Na terenie
hotelu recepcja 24h, kantor, sejf
(płatny), 2 restauracje, bary, basen,
sklep, parking.
POŁOŻENIE:
Kalithea, ok 7 km od Centrum Rodos,
ok. 13 km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 100 m od hotelu, publiczna,
p i a s z c z y s t o -ż w i ro w a . L e ż a k i ,
parasole- dodatkowo płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację, sejf
(płatny), telefon, TV, minilodówkę,
łazienkę (WC, suszarka, prysznic),
balkon.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 4.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bary
Śniadania i obiadokolacje
All inclusive Light
śniadanie, obiad, kolacja
wybrane napoje bez- i alkoholowe w
trakcie posiłków

KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, Maestro,
AmericanExpress
DLA DZIECI:
brodzik
plac zabaw
menu dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
SPORT I WELLNESS:
pokój gier
bilard (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za
oferty zewnętrzne m.in wynajem
aut, sporty wodne na plaży, leżaki i
parasole na plaży etc.

INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju bezpłatne
kawiarenka internetowa płatna
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Warunki Imprez Turystycznych

AFRICA HOTEL
HOTEL
WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwaną
„Organizatorem”) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.07.2018 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.
1.5. Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302. Treść
dyrektywy dostępna tutaj: https://www.konsument.gov.pl/uploads/werjsa%20polska.pdf. W związku z powyższym będą Państwu
przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Onholidays Polska sp. z o.o. będzie ponosiło pełną
odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, Onholidays Polska sp. z o.o.
posiada zabezpieczenia w celu zapewnienia zwrotu Państwu wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia
Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdy Onholidays Polska sp. z o.o. stało by się niewypłacalne. Właściwym organem z którym
należy kontaktować się w przypadku niewypłacalności biura i odmówienia Klientom świadczenia usług jest AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.,
przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie tel: 48 22 555 00 00

HOTEL:
Kategoria lokalna 2*. Na terenie hotelu
recepcja 24h, kantor, restauracje, 3
bary, basen.
POŁOŻENIE:
Rodos, ok. 13 km od lotniska w Rodos.
PLAŻA:
ok. 100 m od hotelu, publiczna,
żwirowa. Leżaki, parasole- dodatkowo
płatne.
POKOJE:
Wyposażone w klimatyzację
(01.06 do 26.09 bezpłatna), sejf, TV,
minilodówkę, łazienkę (WC, prysznic),
balkon lub taras.
Typy pokoi:
Pokój 2-osobowy dla max 2+1 lub 3.
WYŻYWIENIE:
restauracja, bar (płatny)
śniadania, wybrane napoje
bezalkoholowe do śniadania
INTERNET:
Wi-Fi w lobby bezpłatne
Wi-Fi w pokoju płatne
KARTY PŁATNICZE:
Visa, MasterCard, AmericanExpress
DLA DZIECI:
krzesełka dla dzieci w restauracji
łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zapytanie)
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SPORT I WELLNESS:
masaż (dodatkowo płatne)
*Podane w ofercie godziny
serwowania posiłków oraz ich
formy, a także funkcjonowanie
poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym
atrakcji, restauracji, barów, mogą
ulegać nieznacznym zmianom ze
względu na sezonowość, warunki
pogodowe, prośby Gości lub siły
wyższe, na które Organizator nie
będzie miał wpływu. Organizator nie
ponosi odpowiedzialności za oferty
zewnętrzne m.in wynajem aut, sporty
wodne na plaży, leżaki i parasole na
plaży etc.

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
agenta/biura podróży/klienta dokumenty podróży (voucher hotelowy, potwierdzenie godzin lotów, odprawy pasażerskie są bez biletowe).
Agent/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, 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. niniejszych
Warunków.
2.5. Dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń o zwrot pieniędzy wpłaconych przez Klientów do Organizatora, Organizator zawarł,
zgodnie z art. 7 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 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 na stronie internetowej Organizatora www.onholidays.pl.
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. 7 ustawy o usługach turystycznych.
Sposób dochodzenia wypłaty środków z tego ubezpieczenia opisany jest w art. 7 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 „Terminem Imprezy”. 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
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. Numer konta bankowego (ING): PL 92 1050 1025 1000 0090 3055 1478. W przypadku rezerwacji
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dokonanych u pośredników dopuszczalne są formy płatności zgodne z formami dostępnymi u agenta.
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, 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. Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (w tym wyżywienie), rozpoczyna się i kończy według zasad obowiązujących
w danym hotelu. W większości przypadków międzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00-15.00 i kończy o 10.00-11.00
ostatniego dnia pobytu. Datą rozpoczęcia i zakończenia imprezy jest data podana na umowie jako „Termin imprezy”. Pierwszy i ostatni
dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na transport, a nie na rzeczywisty wypoczynek. W przypadku nocnych przylotów do kraju
docelowego, następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń hotelowych, podanej na dokumencie podróży w pozycji „Termin
imprezy””, Goście kwaterowani są zaraz po przybyciu do hotelu – co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia
podanego na dokumencie podróży w pozycji „Termin Imprezy”. W przypadku lotów powrotnych do kraju następujących po zakończeniu
ostatniej doby hotelowej (po 7/14 nocach), należy opuścić pokoje do godz. 10.00-11.00 w dniu wykwaterowania podanym w umowie jako
„Termin Imprezy”. W przypadku nocnych lotów powrotnych Goście hoteli muszą opuścić pokoje w godzinach wykwaterowania, ale mogą
przebywać na terenie hotelu do czasu podstawienia transferu na lotnisko. Prosimy o sprawdzenie godzin przelotu na 24h przed wylotem
w Państwa biurze podróży lub u Organizatora – Onholidays Polska. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z posiłków może
być ograniczona w związku z rzeczywistymi godzinami przelotu.
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.
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 przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
- wzrostu wysokości opłat urzędowych, podatków lub opłat od usług turystycznych, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe
w portach morskich i lotniczych, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji imprezy turystycznej,
- wzrostu kursów walut.
Organizator każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ jednej z wyżej określonych okoliczności na podwyższenie ceny.
Jeżeli podwyżka przekracza 8% ceny imprezy turystycznej Klient może rozwiązać umowę. 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 wyjazdu cena imprezy turystycznej nie może ulec zmianie. Klient ma również prawo do obniżki ceny jeśli obniżyły się koszty
wyżej wymienionych okoliczności.
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.
4.4. W przypadku gdy po rozpoczęciu imprezy turystycznej nie mogą zostać zrealizowane znaczące elementy umowy, Klientom zostaną
zaproponowane, bez dodatkowych kosztów odpowiednie alternatywne usługi lub usługi o wyższym standardzie niż te zawarte w umowie.
Jeśli usługi nie są świadczone zgodnie z umową Organizator nie zdoła usunąć problemu Klient może rozwiązać umowę bez opłaty za
rozwiązanie.
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 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 dzieci poniżej drugiego roku życia (jeżeli takie powstaną) należy opłacić bezpośrednio w hotelu (dotyczy to
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. Od 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.
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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 opatrzone podpisem, 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 podpunkcie 6.4. niniejszych
Warunków, 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.
6.3. 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.
6.4. 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, w rozsądnym jednak terminie (za rozsądny termin uważa się 7 dni do wyjazdu) Klient ma
prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usługi turystycznej. Osoba zastępująca powinna
przejąć wszystkie wynikające z umowy obowiązki oraz spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w imprezie turystycznej.
Klient zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie uczestnika na piśmie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
Zmiana uczestnika w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest bezpłatna. Za zmiany dokonywane po upływie
7-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 przybliżonymi i mogą ulec zmianie, za co Organizator 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 48h-24h przed odlotem pod podanym w dokumentach podróży numerem telefonu lub
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.
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8. ODPRAWA NA LOTNISKU
8.1. Odprawa na lotnisku jest bez biletowa. Oznacza to, że uczestnik udaje się do stanowiska odpraw z ważnym (nie mniej niż 6 miesięcy od
daty powrotu, chyba że przepisy państwa do którego Klient się udaje stanowią inaczej) 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, kartą 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, powinni zwrócić się
odpowiednio wcześniej do przedstawiciela Organizatora w miejscu pobytu. 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.
10. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODRÓŻUJĄCEGO
10.1. 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 wycieczek fakultatywnych 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.
10.2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży samolotem.
10.3. 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.
11. UBEZPIECZENIA PODCZAS TRWANIA IMPREZY TURYSTYCZNEJ
11.1. Wszyscy Klienci ONHOLIDAYS Polska objęci są podstawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz
kosztów leczenia i kosztów ratownictwa.
11.2. 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 integralną część niniejszych Warunków Imprez Turystycznych, dostępnych na stronie
http://vcms.eu/upload/getbyid/276634/OWU%20Umowa%20Generalna%20zagranica2019.pdf
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.
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14. STANDARD HOTELI I POKOI
14.1. W opisach hoteli znajdujących się w 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.
14.3. Każdy hotel posiada angielskojęzyczną obsługę.
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 terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
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.
17.7. Metody pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wskazane są w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym
rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz 1283). Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia spraw z zakresu usług turystycznych
są Inspekcje Handlowe. Wykaz Inspekcji Handlowych znajduje się na stronie UOKiK.
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). Dokument musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty
powrotu, chyba że przepisy państwa docelowego stanowią inaczej.
18.4. Przy podróżach do krajów poza Unię Europejską, każda osoba podróżująca, w tym dziecko, zobowiązana jest posiadać ważny
paszport i jeśli jest wymagana ważną wizę.
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.
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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
stanowisku odpraw, gdzie ewentualnie można
zgłosić swoje preferencje.

GRUPY
SENIORÓW 55+

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.

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!
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Perla Royal
Perla Gold & Luxury
Plaża Południowa

Perla Plaza
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Primorsko
Plaża Północna

•

•
•

•
•

OnHolidays Polska Sp. z o.o.
ul. Obrzeżna 5, VI piętro
02-691 Warszawa
Tel.: +48 22 329 12 01
+48 22 329 12 02
biuro@onholidays.pl
www.onholidays.pl
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