Kent Hotel 4 ****
Gruzja / Adżaria / Kobuleti
Oferta 1 dla grupy 40 – 70 os.
Organizator Kierunek
Hotel
Hakuna
Gruzja
KENT
Matata Trip
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Kutaisi
Powrót: Wylot z Kutaisi do Warszawa
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
Hotel w mieście: Kobuleti
Zakwaterowanie: Pok. 2 – 3 – 4 os.

Kategoria
4 ****

Wylot
Warszawa

Termin
09.0916.09.2020

Cena za osobę
2998 zł*

dnia 09.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
dnia 16.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
Uwagi agenta: Cena jest ustalona na moment wysłania ofe70rty

Opis oferty i hotelu: Kent Hotel jest luksusowym 4-gwiazdkowym, kameralnym hotelem w miejscowości Kobuleti w niedalekiej
odległości od Batumi. Posiada 24 dźwiękoszczelnych pokoi, które zapewniają doskonałą równowagę między komfortem a stylem.
Jest świetnym wyborem zarówno na wypoczynek, jak i wyjazd biznesowy. Hotel leży przy własnej wydzielonej plaży, w
spokojnym miejscu w otoczeniu zieleni.
Ładnie urządzony, w klasycznym stylu, ma przestronne lobby, współczesne umeblowanie i wystrój.
Do dyspozycji Gości są 2 zewnętrzne baseny przy hotelu (ok. 80 cm i 1,60 cm głębokości), miejsce i sprzęt do grillowania, taras
słoneczny widokowy przy plaży z restauracją i najlepszą kuchnią w okolice, oraz bar serwujący napoje przy basenie. Recepcja w
obiekcie czynna jest przez całą dobę.
Na sezon 2020 hotel będzie remontowany i ulepszany, planowane jest wbudowanie windy panoramicznej.
POŁOŻENIE: Jest położony w plażowej dzielnicy Kobuleti, 7 km od centrum miasta, 28 km od Mosque Batumi, 2.7 km od
Parku Przyrody Kobuleti, 4 km od Hali Koncertowej Ureki. Dojazd do lotniska w Kutaisi ok. 120 km i ok; dostępny lokalny
transport w pobliżu hotelu (płatny);
PLAŻA: hotelowa, łagodne zejście do morza, przy brzegu miejscami kamienista, ok. 50 m od hotelu, zalecane obuwie ochronne,
parasole i leżaki bezpłatne dla gości hotelowych.
HOTEL: Kameralny, czterogwiazdkowy, funkcjonalny i zadbany, zbudowany w 2014 r., 24 pokoi, 1 budynek, 2 piętrowy,
winda, przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja – kuchnia gruzińska i międzynarodowa, bar z tarasem; parking; taras
z widokiem na morze, bezpłatny Internet bezprzewodowy; za opłatą: room-service, pralnia; akceptowane karty kredytowe: Visa,
MasterCard, American Express.

POKOJE: Standardowe 2-3-4 osobowe i apartamenty (z basenem)
Wszystkie pokoje zadbane, klimatyzowane (w okresie letnim), wyposażone są w sejf na laptop, miejsce do pobytu dziennego i
biurko. Każdy pokój jest wyposażony w czajnik elektryczny, ekspres do kawy/herbaty i lodówkę, łazienka (wanna lub prysznic,
wc; suszarka), Internet bezprzewodowy (ograniczony zasięg), telewizja satelitarna, telefon, minibar (płatny wg konsumpcji);
balkon lub taras. Z okien większości pokoi rozciąga się widok na morze.
SPORT I ROZRYWKA: 2 baseny odkryte, słodka woda, o gł. 0,80 m oraz o 1,6 m, przy basenie leżaki; okazjonalnie muzyka
na żywo; masaże; wycieczki fakultatywne; Można zorganizować nurkowanie z rurką, pieszą turystykę i jazdę na rowerze.
GRATIS: Wi-Fi, leżaki na plaży i przy basenie
Informujemy, że wskazane w ofercie godziny funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej (np. godziny serwowania
posiłków, otwarcia basenu) mogą ulegać niewielkim zmianom. Zmiany te mogą być powodowane okolicznościami, za które odpowiedzialności
nie ponosi, ani hotel, ani organizator turystyki, w tym m. in. Sezonowością, warunkami pogodowymi, prośbami Gości lub zdarzeniami o
charakterze siły wyższej.

Wyposażenie hotelu
Udogodnienia hotelu
•
Bar hotelowy
•
Basen odkryty
•
Bezpośredni dostęp do plaży
•
Darmowe Wi-Fi w lobby
•
Kiosk
•
Leżaki
•
Miejsce parkingowe
•
Parasole słoneczne
•
Pokoje dla niepalących
•
Pralnia
•
Recepcja 24h
•
Restauracja z tarasem widokowym
•
Ręczniki przy basenie/na plaży
•
Serwis bagażowy
•
Taras na plaży
•
Wi-Fi w lobby

Wyposażenie pokoi
•
Balkon / Taras
•
Widok na morze/ góry
•
Biurko
•
Darmowe Wi-Fi w pokojach
•
Klimatyzacja
•
Lodówka
•
Czajnik, kawa/herbata
•
Minibar
•
Sejf
•
Łazienka z prysznicem
•
Suszarka do włosów
•
Telewizja satelitarna
•
TV z płaskim ekranem
•
Wi-Fi
Dla dzieci
•
Łóżka dziecięce
•
Placyk zabaw dla dzieci

ATUTY OFERTY:
1. Hotel z basenem zewnętrznym, co w Gruzji należy do rzadkości
2. Prywatna plaża z leżakami
3. Gratis wycieczka po Kutaisi
4. Rejestrowany bagaż do samolotu 20 kg
5. W czasie wyjazdu osoby zainteresowane szerszym zwiedzaniem będą
miały możliwość uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych
6. Rewelacyjna restauracja hotelowa z tarasem widokowym na morze, gdzie
będą Państwo spożywać posiłki.

Cena zawiera:
• Przelot na trasie Warszawa – Kutaisi – Warszawa
• Rejestrowany bagaż do samolotu 20 kg
• Transfer autokarem lotnisko – hotel - lotnisko
• Opiekę pilota oraz lokalnych przewodników
• 7 noclegów w pokojach dwu, trzy I czterosobowych
• Śniadania i obiadokolacje
• Ubezpieczenie KL i NNW
• Panoramiczna wycieczka po Kutaisi z przewodnikiem
Cena nie zawiera:
• Wycieczek fakultatywnych

Cena: 2998 zł*
*W celu ustalenia terminu i ceny prosimy o kontakt z biurem. Minimalna liczba uczestników do zrealizowania wycieczki – 40 osób.
Klient zostanie poinformowany pisemnie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń
w terminie do 15 dni przed imprezą. Kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie.

