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

Oferta 1
Organizator

Kierunek

Hotel

Tunezja
Hammamet

Vincci Nozha Beach

Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:
Uwagi agenta:

Kategoria

Wylot z Warszawa do Monastyr
Wylot z Monastyr do Warszawa
All Inclusive
standard [garden view] dbl
Cena proponowana - 2059 PLN/ os w pokoju Dwuosobowym standard

Wylot

Termin

Warszawa

17.09.2020
24.09.2020

dnia 17.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
dnia 24.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
Hotel w mieście: Hammamet

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS
Hello Summer Lato 2020 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]
Gwarancja Najniższej Ceny
GRATIS jednorazowa, bezpłatna zmiana składników rezerwacji
Gwarancja Niezmienności Ceny - Gratis

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

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

Oferta 2
Organizator

Kierunek

Hotel

Tunezja
Monastir

Club Rosa Rivage (Ex Calimera)

Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:
Uwagi agenta:

Kategoria

Wylot z Warszawa do Monastyr
Wylot z Monastyr do Warszawa
All Inclusive 24 hours
standard dbl
Cena proponowana - 1959 PLN/os w pokoju Dwuosobowym standard

Wylot

Termin

Warszawa

17.09.2020
24.09.2020

dnia 17.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
dnia 24.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
Hotel w mieście: Monastir
Odległość od plaży: 66 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS
Hello Summer Lato 2020 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]
Gwarancja Najniższej Ceny
GRATIS jednorazowa, bezpłatna zmiana składników rezerwacji
Gwarancja Niezmienności Ceny - Gratis

               



4* Tunezja/Wybrzeże Wschodnie
Kategoryzacja hotelu: - kat. Exim Tours 4*- kat. lokalna 4*
Położenie: - bezpośrednio przy plaży - ok. 8 km od lotniska w Monas rze - ok. 60 km od lotniska w Enﬁdii - ok. 3 km od pola golfowego
Plaża: - piaszczysta - leżaki i parasole (bezpłatne), ręczniki plażowe (kaucja)
Pokoje: - klimatyzacja (15.06-15.09) - TV-Sat, telefon - mini bar (płatny), sejf (płatny) - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - balkon/taras
Sport, Relaks, Rozrywka: Bezpłatne - 2 baseny, leżaki i parasole, ręczniki plażowe (kaucja) - zjeżdżalnie - aerobik, gimnastyka wodna - 4 korty tenisowe - tenis stołowy, rzutki - szachy, ﬁtness - siatkówka,
koszykówka, piłka wodna - animacje dzienne i wieczorne Płatne - golf - bilard - wellness & spa, sauna, masaże - sporty wodne na plaży
Dla dzieci: - plac, zabaw, mini klub (4-12 lat), mini disco, animacje - opiekunka do dziecka (płatna) - łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie) - wysokie krzesełka w restauracji - specjalny bufet dla dzieci
Wyżywienie: All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia oraz w nocy w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są od 10:00 do 00:00.
Restauracja i bary: - restauracja główna - 2 restauracje a la carte (kuchnia tunezyjska i włoska) - lobby bar - bar przy basenie - kawiarnia mauretańska
Dodatkowe informacje: - wyremontowany w 2011 r - hotel dysponuje 224 pokojami - internet Wi Fi w recepcji (bezpłatny) - kantor, lekarz (na życzenie) - wypożyczalnia samochodów - sklepiki, fryzjer www.calimera.com
Cena: Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę
polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty
lotniskowe.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

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

Oferta 3
Organizator

Kierunek

Hotel

Tunezja
Mahdia

Nour Palace Resort Thalasso & Golf

Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:
Uwagi agenta:

Kategoria

Wylot z Warszawa do Monastyr
Wylot z Monastyr do Warszawa
All Inclusive
standard [sea view] dbl
Cena proponowana - 2199 PLN/os w pokoju Dwuosobowym standard

Wylot

Termin

Warszawa

17.09.2020
24.09.2020

dnia 17.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
dnia 24.09.2020 godz. 00:00 - 00:00
Hotel w mieście: Mahdia
Odległość od plaży: 137 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS
Hello Summer Lato 2020 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]
Gwarancja Najniższej Ceny
GRATIS jednorazowa, bezpłatna zmiana składników rezerwacji
Gwarancja Niezmienności Ceny - Gratis

                 

5* Tunezja/Wybrzeże Wschodnie
Kategoryzacja hotelu: - kat. Exim Tours 5* - kat. lokalna 5*
Położenie: - bezpośrednio przy plaży - ok. 7 km od centrum Mahdii - ok. 120 km od lotniska w Enﬁdii - ok. 50 km od lotniska w Monas rze
Plaża: - piaszczysta - leżaki i parasole (bezpłatne)
Pokoje: - klimatyzacja centralna (15.06-15.09) - TV-Sat, telefon, lodówka - mini bar (płatny) - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - balkon/taras - widok na morze (płatny)
Sport, Relaks, Rozrywka: Bezpłatne - basen, kryty basen, aquapark (od 01.05.2015) - leżaki i parasole przy basenie, ręczniki plażowe (depozyt ok. 10DT)) - korty tenisowe, tenis stołowy - siłownia - animacje
Płatne - małe pole golfowe, kręgle - łaźnia turecka, masaże, sauna, talassoterapia - koszykówka, siatkówka, łucznictwo, piłka nożna - sporty wodne na plaży - salon gier, bilard
Dla dzieci: - Mango Club z polskojęzycznymi zajęciami dla najmłodszych w sezonie (lipiec - sierpnie) - plac zabaw, mini klub, małe zjeżdżalnie, brodzik - łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie) - wysokie
krzesełka w restauracji
MANGO CLUB: W naszym MANGO CLUB dzieci będą cieszyć się wspaniałymi wakacjami, pełnymi różnorodnych gier i zabaw. Program MANGO CLUB ma na celu rozrywkę nie tylko dla Twoich dzieci - jeśli
dołączysz, cała rodzina będzie się świetnie bawić. Chcesz się zrelaksować i przeczytać interesującą książkę? My zajmiemy się wówczas twoją pociechą. MANGO CLUB przygotowuje rozrywkę, przygodę i wiedzę
dla dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Animacje dla dzieci po południu i wieczorem zapewnia polski animator. MANGO CLUB działa od 22.06.2019 do 31.08.2019.
Wyżywienie: All inclusive 24h - śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są przez 24 h. Raz na pobyt
możliwość skorzystania z restauracji a la carte po uprzedniej rezerwacji.
Restauracje i bary: - restauracja - 2 restauracje a la carte (kuchnia włoska, tunezyjska) - lobby bar (24 h) - bar przy basenie (czynny w sezonie) - bar na plaży (czynny lipiec, sierpień) - snack bar - disco bar kawiarnia mauretańska (płatna)
Dodatkowe informacje: - rok otwarcia hotelu 2002, wyremontowany w 2012 r. - hotel dysponuje 550 pokojami - internet Wi Fi w lobby (bezpłatny) - sala konferencyjna - sejf w recepcji (ok. 2 TND/dzień) kantor, pralnia, sklepy - dyskoteka
Cena: Cena zawiera (PLN): bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę
polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie wg opisu, podatek VAT, obowiązkowe ubezpieczenie (KL I NW, BAGAŻU, ubezpieczenia od chorób przewlekłych Europaische Reiseversicherung AG Europejskie), opłaty
lotniskowe.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

