Państwa konsultant: Justyna Miętka
"Karczewski" s.c. Katarzyna Karczewska, Piotr Karczewski
Kościelna 3, 83-400 Kościerzyna
tel: (58) 686 52 69, e-mail: kpkarczewscy@gmail.com

Hotel
Kleopatra Beach ****
Pokój dwuosobowy z możliwością 1 dostawki (DBL)

Kierunek

Termin

Wyjazd

Wyżywienie

Cena/os.

Turcja,
Riwiera
Turecka

2015-06-03
2015-06-10
7 dni

GDN

All Inclusive

1746
PLN

Podróż
Wylot

Data

Przylot

Tam: Gdańsk (GDN) 2015-06-03 Antalya (AYT)
Powrót: Antalya (AYT)

2015-06-10

Data

Linie lotnicze

2015-06-03 (0000)

Gdańsk (GDN) 2015-06-10 ()

Rozkład lotu może ulec zmianie, prosimy o potwierdzenie godzin wylotu na conajmniej 48 godzin przed wylotem.

Opis oferty
Atrakcyjnie zlokalizowany hotel, znajduje się blisko ścisłego centrum miasta, przy długiej promenadzie, ciągnącej się wzdłuż pięknej
plaży Kleopatry. Komfortowe pokoje posiadają standardowe wyposażenie, a elegancka restauracja serwuje smaczne i zróżnicowane
dania kuchni tureckiej i międzynarodowej, którymi można się delektować także na zewnątrz. Do dyspozycji gości basen ze zjeżdżalnią,
stanowiącą dużą atrakcję zwłaszcza dla najmłodszych. Obiekt posiada bardzo dobre połączenie z centrum kurortu, gdzie skorzystać
można z wielu atrakcji turystycznych. Alanya jest największym tureckim ośrodkiem wczasowym nad Morzem Śródziemnym, w związku z
czym każdy z przebywających tutaj turystów znajdzie sposób na ciekawe spędzenie czasu.
Lokalizacja hotelu:
w Alanyi, ok. 50 m od plaży, ok. 3 km od centrum , przy promenadzie, ok. 120 km od lotniska, ok. 100 m od sklepu, ok. 40 m od głównej
ulicy, ok. 50 m od przystanku komunikacji publicznej.
Wyposażnie hotelu:
liczba pokoi: 201, restauracje: 1, windy: 2, baseny odkryte: 2, room service (płatny), lobby, pralnia/czyszczenie chemiczne (płatne),
internet (płatny), internet bezprzewodowy, TV w lobby, recepcja 24h, taras słoneczny, parking, ogród, mini market, wymiana walut,
fryzjer, skrzynka pocztowa, opieka lekarska (płatna), parasole przy basenie, leżaki przy basenie.
Pokoje:
klimatyzacja, telewizja satelitarna, sejf (płatny), mini bar (płatny), lodówka, widok na morze (płatny), ogrzewanie, telefon, taras/balkon,
muzyka, suszarka do włosów, łazienka z prysznicem, łazienka z wanną lub prysznicem.
STANDARD: pokoje dla max. 3 osób (ok. 20 m2);
Basen:
basen odkryty ze zjeżdżalnią, leżaki i parasole bezpłatne.
Plaża:
prywatna, piaszczysta, przejście przez ulicę, bar service, prysznic, parasole (płatne), leżaki (płatne).
Sport i fitness:
siatkówka, tenis stołowy, masaże (płatne), sauna (płatna), rzutki, bilard (płatny), szachy, siłownia, łaźnia turecka, zabiegi pielęgnacyjne
(płatne).
Sport na plaży:
nurkowanie (płatne), siatkówka, narty wodne (płatne), motorowe sporty wodne (płatne), sporty wodne (płatne).
Rozrywka:
okazjonalnie program artystyczny.

Dla dzieci:
plac zabaw, łóżeczko dziecięce.
Wyżywienie:
pakiet All Inclusive.
All inclusive:
śniadanie (8.00 - 10.00), luch (12.30 - 14.00) i obiadokolację (19.00 - 21.00) w formie bufetu; kawa, ciasta (17.00 - 18.00); przekąski w
barze przy basenie (10.00 - 12.30; 14.00 - 17.00); lokalne alkohole i napoje bezalkoholowe od 10.00 do 23.00; korzystanie z łaźni
tureckiej w ograniczonym zakresie (prysznic) i sali fitness; wybrane sporty przy hotelu; Pakiet All inclusive nie zawiera: alkoholi
importowanych, soków ze świeżych owoców, kawy po turecku, napojów energetyzujących, lodów, gofrów, restauracji a`la carte (m.in. na
plaży);
Informacje dodatkowe:
Hotel posiada trzy budynki A, B i C; Bezpłatny internet bezprzewodowy w okolicy lobby ;
Cena zawiera:
Przelot, hotel, opłaty lotniskowe i paliwowe, obowiązkowe ubezpieczenia KL NW, transfer lotnisko-hotel-lotnisko;
Cena nie zawiera:
Wizy tureckiej w wysokości 25 Euro. Ecco Holiday pośredniczy w uzyskaniu wizy - pobieramy 110 zł/os. za wizę i pośrednictwo;
Obsługa w miejscu docelowym:
Ecco Holiday zapewnia opiekę polskiego przedstawiciela podczas pobytu na Riwierze Tureckiej; Transfer na trasie lotnisko - hotel lotnisko realizowany jest przez lokalnego kontrahenta z anglojęzyczną obsługą;
Wizy:
Przy wjeździe do Turcji jest wymagana wiza w cenie 20 USD lub 15 EUR od osoby. Zakup wizy aktualnie możliwy jest tylko za
pośrednictwem systemu E-visa (https://www.evisa.gov.tr) - płatność tylko kartą kredytową. Wiza wydawana jest na okres 180 dni i jest
wizą wielokrotnego przekraczania granicy. Łączny czas pobytu w Turcji w trakcie jednej wizyty nie może przekraczać 90 dni. Paszport
musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty końca ważności wizy. ; Istnieje możliwość wykupienia e-wizy za pośrednictwem biura
Ecco Holiday w cenie 110 PLN brutto / osobę ;
Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
Data wygenerowania do druku: 20-05-2015 16:52. Wystawił: Justyna Miętka. Więcej informacji o ofercie na www.eccoholiday.com

