Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00

Oferta 1

Onufri 
Albania / Riwiera Albańska / Golem

Wyżywienie
Zakwaterowanie

All Inclusive
Pokój 2 osobowy Standard

Organizator

Regobis

Podróż tam

Wyjazd z Wrocław do Durres dnia 05.08.2022 godz. 04:00 - 00:00

Powrót

Wyjazd z Durres do Wrocław dnia 15.08.2022 godz. 00:00 - 00:00

2419 PLN
za osobę

Opis oferty
**** Albania/Riwiera Albańska
ATUTY:
- pokoje z bezpłatną klimatyzacją, balkonem i lodówką - program All Inclusive - przyjemna atmosfera w hotelu - spokojna okolica UWAGA! Hotel Onufri od sezonu 2020 jest 4*.
NASZYM ZDANIEM:
Idealna propozycja na spokojny wypoczynek, dzięki komfortowym pokojom, basenowi w hotelu oraz pięknej i spokojnej okolicy. Obiekt ten polecany jest zwłaszcza na rodzinne
wakacje.
POŁOŻENIE:
- ok. 500 m do plaży - ok. 12 km do centrum miasta Durres - ok. 350 m do sklepu - ok. 500 m do najbliższego przystanku autobusowego - 35 km od stolicy Albanii Tirany - ok.
600 m do restauracji, sklepików, wypożyczalni skuterów oraz samochodów - ok. 42 km od lotniska w Tiranie
PLAŻA:
Piaszczysta plaża, oddalona o około 500 m od obiektu. Szeroka na 50 m, z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy dodatkowo płatny ok.5-6 EUR - 2 leżaki i parasol.
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie - recepcja z lobby 24 h, lobby, restauracja, bar hotelowy, bar przy basenie, wi-ﬁ, winda, basen zewnętrzny z wydzielona częścią dla dzieci, hotel akceptuje karty
płatnicze.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00 Wykwaterowanie 9:00 Hotel Onufri posiada pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki (możliwość zakwaterowania 2+2 na wspólnym spaniu) oraz pokoje
FAM - Rodzinne 4 osobowe (część pokoi składa się z: pokoju dziennego + pokój na antresoli). Pokoje wyposażone w łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, TV SAT,
klimatyzację centralnie sterowaną, lodówkę, balkon. Dostępne łóżeczka dla dzieci. Ręczniki i pościel wymieniane co dwa dni.
WYŻYWIENIE:
HB - śniadania 7.00-9.00, kolacja 18.00-20.00. All Inclusive w formie bufetu - śniadania 7.00-9.00, lunch 12.00-14.00, kolacja 18.00-20.00. Napoje bezalkoholowe i lokalne
alkoholowe w godzinach 10.00-22.00 w ramach opcji All Inclusive serwowane w barze przy basenie. Dieta dla alergików, bezglutenowa, wegetariańska po uzgodnieniu.
DLA DZIECI:
Basen z wydzieloną strefą brodzikową, krzesełka dla dzieci, Klub RegoMeli
POLSKIE ANIMACJE:
Zajęcia animacyjne przy basenie i na plaży przeznaczone są zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie. Wśród zajęć animacyjnych
znajdują się np. aerobik w wodzie, rozciąganie, lekcje tańca, siatkówka wodna, waterpolo i wiele innych ciekawych aktywności. RegoMeli - klub animacyjny dla dzieci, czyli
malowanki, gry i zabawy, konkurencje sportowe. Termin animacji dla dzieci i dorosłych 01.07.2022-31.08.2022.
UDOGODNIENIA:
* Suszarka * Klimatyzacja centralna * Lodówka * Balkon * Tv * Łóżeczko dla dziecka * Wi-ﬁ * Wymienianie ręczników i pościeli do 2 dni * Miejsca wspólne - restauracja, bar,
ogród * Basen z brodzikiem * Serwis plażowy ok.5-6 EUR 2 leżaki i parasol
DODATKOWE INFORMACJE:
O wypożyczeniu samochodów można zaczerpnąć informacji w hotelu, w okolicy wypożyczalnia rowerów. Hotel nie posiada udogodnień dla niepełnosprawnych. Najbliższy
bankomat 1,5 km, wypłata pieniędzy lek albański. Hotel akceptuje karty płatnicze.
OBOWIĄZKOWE OPŁATY:

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

Biuro Podróży ELŻBIETA P. Kot
NMP1
59-220 Legnica
Tel.: 76 722-31-00
SAMOLOT: Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa 10 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta AUTOKAR / DOJAZD WŁASNY: Taksa klimatyczna + Opłata
meldunkowa 15 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta
CENA ZAWIERA:
- Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, - Transport do miejsca docelowego (nie dotyczy ofert z dojazdem własnym). - Bagaż - Opiekę rezydenta podczas pobytu
(nie dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, - Opłatę na Turystyczny Fundusz Pomocowy, - Podatek Vat, - Ubezpieczenie (nie dotyczy
ofert z dojazdem własnym) W przypadku lotów czarterowych (LOT Charters, Bulgarian Air, Enter Air) bagaż podręczny (5 kg) oraz rejestrowany (20 kg) jest w cenie.
CENA NIE ZAWIERA:
- Opłat klimatyczno-meldunkowych, - Wycieczek fakultatywnych, - Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie, - Transportu (dotyczy oferty z dojazdem własnym) - Ubezpieczenia
(dotyczy oferty z dojazdem własnym - możliwość dokupienia w datach pobytu)
DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK KWARANTANNY LUB IZOLACJI:
Pomoc w przypadku izolacji W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego konieczności poddania się izolacji z powodu nagłego zachorowania na Covid-19 podczas pobytu za
granicą zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową izolacją, jeżeli izolacja
nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy turystycznej. W
takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany umową
związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki. Pomoc w
przypadku kwarantanny W przypadku nałożenia na Ubezpieczonego przez lokalne służby sanitarne konieczności poddania się kwarantannie w związku z Covid-19 podczas pobytu
za granicą, zgodnie z przepisami kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, Centrum Alrmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty związane z obowiązkową kwarantanną, jeżeli
kwarantanna nie może się odbyć w dotychczasowym miejscu zakwaterowania Ubezpieczonego lub czas jej trwania przekracza zaplanowany czas pobytu w ramach imprezy
turystycznej. W takim przypadku Centrum Alarmowe zorganizuje i pokryje dodatkowe koszty zakwaterowania i wyżywienia w standardzie nie wyższym niż wcześniej przewidziany
umową związaną z podróżą, z wyłączeniem napojów alkoholowych oraz koszty transportu powrotnego do Polski lub kraju rezydencji jeżeli przekraczają pierwotnie przewidziany
czas podróży, maksymalnie do limitu 1.000 euro na osobę. Ubezpieczenie dostępne jest po opłaceniu dodatkowej składki.
OFERTA TESTÓW PCR/ANTYGEN DLA KLIENTÓW REGO-BIS:
Wszyscy Klienci Rego Bis mogą skorzystać ze specjalnej oferty testów PCR lub antygenowych na SARS-CoV-2 przed wylotem lub po powrocie do kraju. Test można wykonać w
jednym z wymienionych na stronie Organizatora punktów ALAB Laboratorium. Wynik do pobrania ze strony www.alablaboratoria.pl, również w języku angielskim. lub w jednym z
wymienionych na stronie Organizatora punktów Diagnostyka (dostępne testy antygenowe na wylocie lub powrocie). Wynik do pobrania ze strony h ps://wyniki.diag.pl/, również
w języku angielskim. Aby skorzystać z oferty, należy przy rezerwacji wybrać jeden ze składników, w zależności od wybranej metody testowania oraz momentu wykonania testu
(przed wylotem lub po powrocie do kraju) oraz opłacić test u Organizatora. Klienci korzystający z oferty proszeni są o pobranie i wypełnienie skierowania dostępnego na stronie
Organizatora. Albania - test PCR/szczepienie/ozdrowieniec Bośnia i Hercegowina - test antygenowy lub PCR//szczepienie/ozdrowieniec Bułgaria - test antygenowy lub
PCR//szczepienie/ozdrowieniec Chorwacja - test PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Czarnogóra - test PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Hiszpania - test
PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Macedonia Pólnocna - test PCR lub antygenowy/szczepienie/ozdrowieniec Turcja - test PCR lub antygenowy/ozdrowieniec
Aktualne przepisy wjazdowe dostępne na stronie Organizatora.
WAŻNE INFORMACJE:
Zawarte w Serwisie informacje dotyczące imprez turystycznych REGO-BIS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są
zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Prosimy o zapoznanie się z przepisami wjazdowymi dotyczącymi danego kraju.
INFORMACJA DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z DZIEĆMI:
Informacja dla podróżujących z dziećmi do 18 lat - Pisemna zgoda na podróż osoby małoletniej jest potrzebna. Dokument taki powinien zawierać termin pobytu dziecka na
terenie danego kraju, dane osobowe i numer paszportu dziecka oraz dane osobowe i numer paszportu osoby, pod której opieką znajduje się dziecko na wycieczce. Taki sam
dokument powinien mieć ze sobą jeden z rodziców, jeżeli drugi rodzic nie bierze udziału w podróży. (Za polakzagranica.msz.gov.pl)

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

