Oferta 1

Grand Kapitan Medi Spa
Polska / Wybrzeże Zachodnie / Ustronie Morskie
Wyżywienie
Zakwaterowanie
Organizator
Transport
Termin

All Inclusive Light
standard double room standard balcony
Exim Tours
Dojazd własny

879 PLN
za osobę

29.04.2022 - 03.05.2022

Opis oferty
Polska/Morze
Położenie:
- Ustronie Morskie ok. 11 km od centrum - Stacja kolejowa Kołobrzeg ok. 18 km - przystanek autobusu 250 m
Plaża:
- około 100 m od plaży - plaża szeroka, piaszczysta
Pokoje:
2-3 Bed bath/shower/WC/balcony - ok. 20 M - TV - SAT - telefon --klimatyzacja w niektórych pokojach - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - balkon/taras - sejf
dodatkowo płatny - bezprzewodowy internet Pokoje 2-4 osobowe - familijne - ok. 30 m - apartament dwupokojowy
Sport, Relaks, Rozrywka:
bezpłatne: - bezprzewodowy internet - wellness - basen wewnętrzny - sauna - łaźnia ﬁńska - whirlpool na tarasie - ﬁtness room Dodatkowo płatne: - masaże - wypożyczalnia
rowerów
Wyżywienie:
BB (Bed&Breakfast) - śniadania HB (Half Board) - śniadania i obiadokolacje, AI (All inclusive light) - śniadania, obiady i kolacje. Napoje do śniadania, do obiadu i kolacji napoje
bezalkoholowe Kolacja świąteczna i noworoczna w cenie
Restauracje i bary:
- restauracja główna - bar - kawiarnia - ogródek piwny
Dodatkowe informacje:
- parking dodatkowo płatny - obiekt nie akceptuje zwierząt - zakwaterowanie od 15:00, wykwaterowanie do 12:00 - taksa klimatyczna płatna na miejscu
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w
kraju, do którego się udajesz na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie.
Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu.
Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours
przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Opis kraju:
POLSKAPolska to kraj bardzo zróżnicowany pod względem zabytków, geograﬁi, pogody oraz możliwości spędzenia wakacji. Polacy coraz częściej decydują się na wczasy w swoim
kraju, a zwłaszcza nad morzem i w górach, a także zwiedzając piękne polskie miasta.Polska ma bardzo wiele do zaoferowania rodakom, zwłaszcza osobom, które poszukują
spokojnego wypoczynku, w otoczeniu pięknej przyrody. Polska to doskonałe miejsce na wakacje w lecie, ze względu na dostęp do Morza Bałtyckiego. W zimie skorzystać tu można
z dobrych warunków narciarskich i rozwiniętej infrastruktury (wyciągów narciarskich, górskich miejscowości turystycznych). Wypoczynek w Polsce można zorganizować
zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem biura podróży. Bardzo dobrym pomysłem w okresie jesiennym lub wiosennym mogą być objazdowe wycieczki. Na wakacje z
dziećmi w Polsce warto wybrać się nad morze, w okresie letnim, lub też w góry, na przykład do Zakopanego, w zimie. Urlop w Polsce można spędzić, zwiedzając piękne miasta na
Pomorzu Zachodnim. W ofercie Exim Tours znaleźć można wyjątkowe i wygodne hotele 5, 4 i 3- gwiazdkowe, które mają różne formy wyżywienia. Można zdecydować się więc
zarówno na pakiet kilku posiłków w ciągu dnia, jak i na spożywanie w hotelu tylko śniadania. Wszystkie hotele mają wysoki standard, a niektóre z nich oferują atrakcje dla
najmłodszych, a także SPA oraz aquaparki, co sprawia, że nawet przy złej pogodzie, wakacje można spędzić w sposób aktywny. Wszyscy, którzy zastanawiają się nad tym, gdzie
warto pojechać na wakacje w Polsce, powinni przemyśleć cel swojego wypadu. Dla tych, którzy cenią leniwy odpoczynek, polecane jest polskie morze oraz jeziora, a także góry.
Warto dodać, że wczasy w górach w Polsce mogą być dobrym rozwiązaniem zarówno w zimie, jak i w lecie. Na wczasy z dziećmi można wybrać się do różnych kurortów
nadmorskich i odpocząć w spokojnej atmosferze. Miejsca na wakacje w Polsce są bardzo różnorodne i zależą od preferencji osób zwiedzających. Wypoczynek w Polsce można
także połączyć z letnimi fes walami muzycznymi, koncertami zwiedzaniem miejscowości historycznych. Wśród miejsc, które posiadamy
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w swojej ofercie, można wymienić: Pomorze Zachodnie, Warmię i Mazury, Dolny Śląsk, Małopolskę. Możliwości z Exim Tours są bardzo szerokie i będą odpowiadać zarówno
rodzinom z dziećmi, jak i parom oraz osobom zwiedzającym samotnie. Ekskluzywne i wygodne hotele z różnymi atrakcjami spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających
osób, a poznawanie Polski będzie bardzo przyjemne. Kultura i obyczajePolska łączy w sobie wiele tradycji i obyczajów, ponieważ z jednej strony kraj ten opiera się na tradycji,
religii chrześcijańskiej i podtrzymywaniu świadomości narodowej, a z drugiej strony szybki rozwój technologiczny i uniﬁkacja sprawiły, że kultura narodowa zatraciła się, zwłaszcza
po wejściu do Unii Europejskiej. W trakcie wakacji w Polsce można zauważyć wiele znanych marek, sklepów sieciowych, a także luksusowych bu ków znanych projektantów.
Jednak Polacy, którzy wybiorą się do mniejszych miejscowości, mogą zauważyć koloryt lokalny i interesujące obyczaje. KuchniaPolska kuchnia na przestrzeni lat ulegała wielu
zmianom i wpływom innych państw, dlatego w efekcie wśród popularnych potraw można znaleźć zarówno typowo europejskie, jak i tureckie oraz amerykańskie. W wielu
miastach (na przykład na rynku w Krakowie) można zjeść pyszne potrawy w tradycyjnych restauracjach. Wśród dań narodowych wymienić można pierogi, kotlet z ziemniakami i
kapustą, kluski, golonkę, zupy (ogórkowa, chłodnik, rosół), a także ciasto jabłkowe oraz truskawkowe. Wśród tradycyjnych potraw można wymienić babkę wielkanocną, karpia na
Święta Bożego Narodzenia, bigos, czerninę, grochówkę, kompot, racuchy oraz makowiec, piernik i pączki. W Polsce rozpowszechniona jest także kawa i herbata - w każdym
centrum miasta można znaleźć kilka lub kilkanaście kawiarni oraz herbaciarnie. Dla aktywnychWakacje w Polsce mogą być doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy lubią
aktywny tryb życia. W wielu województwach rozwinięta jest infrastruktura ścieżek rowerowych, natomiast w górach jest wiele stoków dla narciarzy i snowboardzistów. Wakacje
nad polskim morzem można rozpocząć od spacerów po piaszczystej plaży oraz zwiedzania wspaniałych zabytków. Sporo do zaoferowania mają także Mazury nazywane Krainą
Wielkich Jezior, a także w Kołobrzegu (tu znajduje się aż 144 km ścieżek rowerowych). Polska może być dobrym pomysłem zarówno na wyjazd weekendowy, jak i na kilka dni lub
tygodni. Co warto kupić?W trakcie wczasów w Polsce można kupić wiele pamiątek oraz przydatnych przedmiotów. Warto pamiętać o tym, że w każdym regionie można znaleźć
coś interesującego. Przykładowo, na Warmii i Mazurach zakupić można pamiątki związane takie jak miniaturowe żaglówki, natomiast na Pomorzu Zachodnim znaleźć można
piękne muszelki lub zdecydować się na zakup bursztynowego naszyjnika lub bransoletki. PogodaNa wakacje w Polsce warto zabrać zróżnicowane ubrania. W lecie najcieplej jest
na południu, gdzie temperatura dochodzi nawet do ponad 30 stopni. Z kolei w zimie, w Suwałkach oraz w górach, możliwe są temperatury poniżej minus 20 stopni. Średnia
roczna temperatura oscyluje od 6 do 8 stopni. Opady deszczu są tutaj bardzo częste, chociaż zdarzają się bardziej słoneczne tygodnie w ciągu roku. Zdecydowanie najcieplej jest
w czerwcu, lipcu i sierpniu, a najzimniej w styczniu i w lutym. W trakcie urlopu w Polsce należy liczyć się z tym, że może być bardzo zimno i deszczowo, ponieważ pogoda bywa
kapryśna.Dlaczego Polska?Polska jest świetnym miejscem na połączenie leniwego odpoczynku z aktywnym zwiedzaniem. Na wakacjach w Polsce można zarówno pozwiedzać, jak i
poopalać się nad morzem lub jeziorem. W zimie można pospacerować, a także pozjeżdżać na nartach lub snowboardzie. W dużych miastach nie brakuje restauracji, kawiarni,
galerii handlowych, luksusowych sklepów i bu ków, a także parków. W Polsce, za pośrednictwem Exim Tours, zorganizować można tanie wakacje, także z dziećmi lub z osobami
starszymi. Informacje praktyczneWymagane dokumenty: Dla osób z Unii Europejskiej wymagany jest tylko dowód osobisty (Polska znajduje się w streﬁe Schengen); dla obywateli
innych państw konieczna może być wiza.Waluta: W Polsce walutą jest złotówka (PLN), ale w wielu sklepach można płacić także w euro.Ceny: Nie są wygórowane dla obywateli
większości europejskich miast, chociaż za niektóre atrakcje (na przykład muzea, droższe restauracje) trzeba zapłacić więcej.Czas środkowoeuropejski: (czyli plus jedna godzina w
stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego).Napięcie sieciowe: W Polsce to 230 V/ 50 Hz.Szczepienia: Brak obowiązku.Ambasady: W Polsce znajdują się 92 ambasady
innych państw, z czego większość znajduje się w Warszawie.
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