Wakacje.pl Warszawa - Ochota
ul. Korotyńskiego 48
02-123 Warszawa
Tel.: 570 250 439;
E-mail: warszawa-ochota@wakacje.pl

Hotel Sanapiro 4 ****
Gruzja / Adżaria / Batumi
Oferta 1 dla grupy 40 – 45 os.
Organizator Kierunek
Hotel
Gruzja
Sanapiro

Kategoria
4 ****

Wylot
Warszawa

Termin
28.09-05.10

Cena za osobę
2930 zł

Podróż tam: Wylot z Warszawa do Kutaisi
dnia 26.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Kutaisi do Warszawa
dnia 03.10.2020 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: 2 posiłki
Hotel w mieście: Batumi
Zakwaterowanie: Pok. 2 os.
Uwagi agenta: Cena orientacyjna od 2930 do 3250 zł/ osoba*

Opis oferty: Jest świetnym wyborem zarówno na wypoczynek, jak i wyjazd biznesowy. Hotel leży przy własnej
wydzielonej plaży, w spokojnym miejscu w otoczeniu zieleni, niedaleko centrum popularnego gruzińskiego
kurortu Batumi. Ładnie urządzony, w klasycznym stylu, ma przestronne marmurowe lobby i przyjemnie
umeblowane, jasne pokoje. Do dyspozycji Gości są kryty basen, siłownia i sauna.
POŁOŻENIE: ok. 4 km od BATUMI ze sklepami i barami, ok. 370 km od Tbilisi; ok. 10 km od lotniska w
Batumi, ok. 130 km od lotniska w Kutaisi; dostępny lokalny transport w pobliżu hotelu (płatny); przy hotelu
stacja rowerów miejskich.
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, przy brzegu miejscami kamienista, ok. 20
m od hotelu, zalecane obuwie ochronne, parasole i leżaki płatne (ok. 4 GEL/os./dzień).
HOTEL: czterogwiazdkowy, funkcjonalny i zadbany, zbudowany w 2009 r., 86 pokoi, 1 budynek, 6 pięter,
winda, przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja – kuchnia międzynarodowa, bar z tarasem; parking;
Centrum biznesowe dla 50 osób, taras z widokiem na morze, bezpłatny Internet bezprzewodowy; za opłatą:
room-service, pralnia; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express.
POKÓJ:
standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 30 m², zadbany, klimatyzowany (w terminie: czerwiec
wrzesień), łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), Internet bezprzewodowy (ograniczony zasięg), telewizja
satelitarna, telefon, lodówka, minibar (płatny wg konsumpcji); balkon.
SPORT I ROZRYWKA: kryty basen, słodka woda, 114 m², gł. Do 1,6 m, przy basenie leżaki; siłownia, łaźnia
parowa, bilard; okazjonalnie muzyka na żywo; za opłatą: sauna, masaże; w pobliżu hotelu boisko do piłki nożnej
(ok. 14 USD/godz.) oraz siłownia plenerowa.
KONTAKT: 00995/422253399, www.sanapirohotel.com
GRATIS: Wi-Fi
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.
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Wyposażenie hotelu
Dostępne na miejscu
• Pomieszczenia dla niepalących
• Winda
• Sejf depozytowy
• Wi-Fi
• Recepcja czynna 24 godzin na dobę
• Dostęp dla wózka inwalidzkiego
• Zakaz wprowadzania zwierząt
• Parking na terenie hotelu
• Prywatna plaża
• Indywidualne
zameldowanie/wymeldowanie
• Całkowity zakaz palenia
• Apartament dla nowożeńców
• Parking strzeżony
Posiłki i napoje
•
•
•

Restauracja
Śniadanie w pokoju
Bar/ Poczekalnia

Usługi rekreacyjne
•
•
•

Basen kryty
Sauna
Centrum fitness

•
•
•

Masaż
Słoneczny taras
Ogród

Usługi
•
•
•
•
•
•

Obsługa pokojowa
Pomieszczenia do spotkań/ bankietu
Obsługa porządkowa
Pralnia
Autobus na lotnisko
Transfer lotniskowy (dodatkowo płatny)

W pokoju znajduje się
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prasowanie
Ogrzewanie
Klimatyzacja
Zegar z budzikiem i radiem AM/FM
Połączone pokoje
Kącik dzienny
Taras
Salon
Kołyski/ łóżeczka dziecięce
Bezpłatny zestaw kosmetyków
Telewizor LC

SWIADCZENIA:
• bezpośredni przelot Polska – Kutaisi – Polska
• opłaty lotniskowe
• ubezpieczenie KL, NNW
• zakwaterowanie w hotelu z opisu lub odpowiadających standardowi co najmniej 3 *** (7 noclegów), z
łazienkami
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (woda do obiadokolacji w cenie)
• serwis polskiego pilota
DODATKOWO PŁATNE:
• bagaż rejestrowany 20kg – Katowice: 550 zł/os.; Warszawa: 470 zł/os.; Gdańsk: 470 zł/os.; Kraków:
390 zł/os.; Poznań: 390 zł/os.; Wrocław: 370 zł/os. (wyloty 1.04-30.04, 26.05-30.09) – cena w
momencie zakupu wycieczki, później może ulec zmianie

*Oferta dla grupy 40-45 osób
Cena: 3250 zł/os. (przelot grupowy, grupa zamknięta, nazwiska uczestników wraz z datą urodzenia
wymagane do 45 dni przed wylotem )
Cena: 2930 zł/os. (grupa zamknięta, nazwiska uczestników wraz z datą urodzenia wymagane w
momencie rezerwacji ) . Zaliczka to 20%.
W cenie: mały bagaż podręczny o wym. 40x30x20 cm i drugi bagaż podręczny 10 kg o wym. 55x40x23 cm
transfery lotnisko - hotel - lotnisko

