
Oferta 1
Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os.
Hiszpania
Gran Canaria

Dunagolf Kraków 16.10.2018
23.10.2018

 2159.00 PLN

Podróż tam: Wylot z: Kraków do Las Palmas De Gran Canaria dnia: 16.10.2018 godz. 13:20 - 17:55
Powrót: Wylot z: Las Palmas De Gran Canaria do Kraków dnia: 23.10.2018 godz. 06:40 - 12:50
Zakwaterowanie: Bungalow [standard] standard balcony or terrace Hotel w mieście: Maspalomas
Wyżywienie: Śniadania

2 Hiszpania/Gran Canaria
Kategoryzacja hotelu: Kat lokalna: 2*
Położenie: - usytuowany w obrębie pola golfowego Maspaloma - otoczony pięknymi, zielonymi terenami - ok. 1 km od plaży Maspalomas - ok. 35 km od
lotniska
Plaża: - piaszczysta - leżaki i parasole płatne dodotkowo
Pokoje: - kuchnia / jadalnia, sypialnia, łóżeczko dla dziecka - łazienka z prysznicem/wanną) - taras - sejf (za dopłatą), TV
Sport, relaks, rozrywka: Bezpłatne: - basen - jacuzzi - duży ogród Płatne: - korty tenisowe - solarium
Dla dzieci: - basen dla dzieci - plac zabaw  
Wyżywienie: SelfCatering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu.
Napoje do kolacji płatne.
Restauracje i bary: - restauracja, snack bar
Dodatkowe informacje: - recepcja, kompleks posiada 120 bungalowów - WiFi w całym kompleksie, płatne dodatkowe - minimarket - sala komputerowa z
Internetem, płatna dodatkowo - pokój telewizyjny - www.dunagolf.com
Dla twojego komfortu: Przy przelocie linią lotniczą Ryanair oraz Laudamotion miejsca w samolocie przydzielane są automatycznie w chwili odprawy.
Zachęcamy do wykupienia usługi "miejsca obok siebie" w cenie od 30 PLN w dwie strony (w zależnosći od trasy i daty lotu). O szczegóły zapytaj sprzedawcę
Bagaż: Kraków, Warszawa Modlin (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny 10 kg (55x40x20) oraz małą torebkę (35x20x20), Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 210 PLN (od 16.03 - 31.05 i od 01.10-31.10)/ 300 PLN (od 01.06-30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż
zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Schonefeld(RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny 10 kg (55x40x20)
oraz małą torebkę (35x20x20), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (od 16.03 - 31.05 i od
01.10-31.10)/ 310 PLN (od 01.06-30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Tegel
(RyanAir/ Laudamotion); Cena zawiera bagaż podręczny 10 kg (55x40x20) oraz małą torebkę (35x20x20), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 310 PLN (od 01.06-30.09)/ 220 PLN (od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po
potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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