Oferta 1

Akces Medical Spa
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Dźwirzyno
Wyżywienie

Pełne wyżywienie

Zakwaterowanie

Doppelzimmer Standard Balkon (oferta standardowa)

Organizator

Nekera

Transport

Dojazd własny

Termin

825 PLN
za osobę

29.04.2022 - 03.05.2022

Udogodnienia





Region nadmorski
Parking
Dostęp do internetu
Tenis






Bez paszportu
Dla rodzin z dziećmi
Klimatyzacja
Nurkowanie

 Wiﬁ free
 Fitness / siłownia
 Rowery

 Wellnes/SPA
 Basen kryty
 Sport

Opis oferty
Opis:
Połozenie:
ok. 300 m od pięknej piaszczystej plaży w Dźwirzynie, w otoczeniu drzew i lasu sosnowego. W pobliżu hotelu znajduje się jezioro Resko Przymorskie. Koszalin oddalony o ok. 16
km.
Wyposażenie:
hotel oferuje 98 pokoi. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją, lobby, sejfy (za opłatą), winda, restauracja, bar, kawiarnia, taras. Na zewnątrz ogród z miejscem na grilla.
Dostęp do internetu:
WiFi na terenie całego hotelu i w pokojach gra s.
Zakwaterowanie:
w budynku głównym lub bocznym. Pokoje dwuosobowe standard (ok. 16 m2): prysznic, WC, suszarka, TV kablowa, telefon, WiFi, sejf (za opłatą), balkon. Pokoje
jednoosobowe (ok. 16 m2). Pokoje dwuosobowe comfort (ok. 23 m2): wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Junior Suite (ok. 35 m2): wyposażone jak pokoje dwuosobowe,
pomieszczenie mieszkalne.
Sport:
siłownia, tenis. Za opłatą: bilard, wypożyczalnia rowerów.
Wellness:
kryty basen (ok. 105 m2), sauna, sauna ﬁńska. Za opłatą: masaże, centrum urody.
Dzieci:
plac zabaw, pokój gier i zabaw, wysokie krzesełka w restauracji, brodzik.
Wyżywienie:
z dwoma posiłkami, śniadanie i kolacja w formie bufetu
Parking:
hotelowy parking płatny ok. 8 EUR/dzień.
Zwierzęta domowe:
ok. 10 EUR/dzień.
Opłata klimatyczna:
ok. 0,50 EUR/dzień, płatna na miejscu w hotelu.
Kategoria Nekera:
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki. Przyjazd od godz.

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

14:00, wyjazd do godz. 10:00
Cena zawiera:
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie
zawarty jest: przelot, opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia
opieka rezydenta.W przypadku imprez turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w
cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR
(Ryanair), W6 (WizzAir), LO (Lot).
W związku ze zmianami w przepisach sanitarnych oraz przekraczania granicy w poszczególnych krajach Nekera przygotowała listę wymaganych procedur wjazdowych do
danego kraju - h ps:
//www.nekera.pl/bezpieczne-wakacje/ Zachęcamy do sprawdzenia tych informacji przed Państwa wyjazdem TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM
Mocne strony:
- ok. 300 m od plaży - kryty basen - bogata oferta sportowa - w lesie sosnowym

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

