Dzień dobry pani Magdaleno,

W nawiązaniu do Pani zapytania przedstawiam najbardziej rekomendowane oferty
odpowiadające Pani oczekiwaniom.
Przygotowałam dla Pani oferty wylotowe 30 lub 31 lipca 2022. Niestety w zakładanym
budżecie, na all inclusive i blisko plaży Grecja jest nieosiągalna.
Szczególnie polecam Hotel Senza Garden Holiday Club. Obiekt położony jest tuż przy
piaszczystej, prywatnej plaży, w odległości kilku kilometrów od centrum Konakli i Alanyi.
Na miejscu goście skorzystają z 5 basenów, w tym 2 dla dzieci i 1 ze zjeżdżalniami. Na
dzieci czekają zajęcia w miniklubie i plac zabaw. Dopełnieniem całości jest oferta all
inclusive i możliwość skorzystania z aż 7 barów.
Podane ceny są już kompleksowe i zawierają:
* Przelot
* Ubezpieczenie Zdrowotne Optymalne PLUS All Inclusive bez limitów kosztów leczenia dzięki któremu będziecie Państwo mogli czuć się spokojnie i bezpiecznie na wakacjach
(również koszty leczenia w przypadku zachorowania na Covid-19), a także pokryje ono
koszty ewentualnej kwarantanny na miejscu wypoczynku
* Turystyczny Fundusz Gwarancyjny + Turystyczny Fundusz Pomocowy - obowiązkową
składkę za wyjazd, zgodnie z ustawą
* Transfer Standardowy
* Bagaż rejestrowany 20 kg na każdego pasażera
* Gwarancję miejsc obok siebie w samolocie, co w czasach epidemii jest bardzo istotne
*** Ceny aktualne są na moment prezentacji oferty ***
Dodatkowo rekomenduję wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji - gwarantuje
ono Państwu zwrot 100% kosztów w przypadku, gdy będą Państwo zmuszeni
zrezygnować z wyjazdu, zwłaszcza że termin wylotu jest jeszcze odległy. Ubezpieczenie
takie pozwala nam zrezygnować z powodów dotyczących zarówno nas samych, jak i
naszych bliskich, takich jak: nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, zdarzenia
losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego lub członka rodziny wymagające
obecności ubezpieczonego na miejscu czy utratę dokumentów.
W razie pytań pozostaję do dyspozycji.
Przedstawiona oferta jest aktualna w momencie jej prezentacji. Dostępność miejsc w

podanych cenach jest ograniczona.
Niezbędne informacje o wymaganych dokumentach do realizacji wyjazdu w związku z
Covid-19, znajdą Państwo pod adresem www.tui.pl/warunki-podrozy.
Jesteś zainteresowany ofertą - kliknij aby powiadomić specjalistę

1
Senza Garden Holiday Club
Turcja / Riwiera Turecka / Türkler-Alanya

basen ze zjeżdżalniami
strefa spa i oferta sportowa
dogodna lokalizacja

6490,00

ZŁ

za 2 osoby dorosłe

Data wyjazdu:

31-07-2022

Długość pobytu:

7

Lotnisko wylotowe:

Katowice-Pyrzowice

Zakwaterowanie:

Pokój 2-osobowy DZX2

Wyżywienie:

All Inclusive

Zobacz szczegóły oferty

2
Cleopatra Golden Beach Hotel
Turcja / Riwiera Turecka / Alanya

ostatni całkowity remont w 2019 r.
strefa spa
2 restauracje i 3 bary

5604,00

ZŁ

za 2 osoby dorosłe

Data wyjazdu:

31-07-2022

Długość pobytu:

7

Lotnisko wylotowe:

Katowice-Pyrzowice

Zakwaterowanie:

Pokój 2-osobowy DZX1

Wyżywienie:

All Inclusive

Zobacz szczegóły oferty

3
Summer Garden Suites & Beach
Turcja / Turcja Egejska / Bodrum - Bitez

kameralny hotel
brodzik ze zjeżdżalnią

5604,00

ZŁ

za 2 osoby dorosłe

Data wyjazdu:

31-07-2022

Długość pobytu:

7

Lotnisko wylotowe:

Katowice-Pyrzowice

Zakwaterowanie:

Pokój 2-osobowy DZL1

Wyżywienie:

All Inclusive

Zobacz szczegóły oferty

4
Club Müskebi Bodrum
Turcja / Turcja Egejska / Bodrum - Ortakent

bezpośrednio przy plaży oznaczonej Niebieską Flagą
przyjazny dla rodzin z dziećmi
bezpłatny serwis plażowy

6516,00

ZŁ

za 2 osoby dorosłe

Data wyjazdu:

31-07-2022

Długość pobytu:

7

Lotnisko wylotowe:

Katowice-Pyrzowice

Zakwaterowanie:

Pokój 2-osobowy DZL1

Wyżywienie:

All Inclusive Light

Zobacz szczegóły oferty

5
Big Blue Sky Hotel

Ocena TripAdvisor

Turcja / Riwiera Turecka / Alanya

udogodnienia dla rodzin z dziećmi
dogodna lokalizacja
komfortowe pokoje

6022,00

ZŁ

za 2 osoby dorosłe

Data wyjazdu:

31-07-2022

Długość pobytu:

7

Lotnisko wylotowe:

Katowice-Pyrzowice

Zakwaterowanie:

Pokój 2-osobowy DZX1

Wyżywienie:

All Inclusive

Zobacz szczegóły oferty

6
Aparthotel Süral Garden

Ocena TripAdvisor

Turcja / Riwiera Turecka / Side-Colakli

hotel polecany rodzinom z dziećmi
urozmaicona oferta sportowa
przedstawienia i muzyka na żywo

6178,00

ZŁ

za 2 osoby dorosłe

Data wyjazdu:

31-07-2022

Długość pobytu:

7

Lotnisko wylotowe:

Katowice-Pyrzowice

Zakwaterowanie:

Pokój 2-osobowy DZX1

Wyżywienie:

All Inclusive

Zobacz szczegóły oferty

