PROPOZYCJE WYJAZDÓW
Wczasy
Turcja, Finike

1.

5.0/6

z 294 opinii

Hotel Presa Di Finica (ex. Fun & Sun Club Di Finica)

Cena całkowita

So. 30.07.2022 — So. 06.08.2022 (8 dni)
Katowice — Antalya

Dorosły x 2:

- 17 %
4 149 PLN
3 419 PLN

Dziecko
(2011-06-01):

1 449 PLN

06.08.2022, godz. 11:45 — 06.08.2022, godz. 13:35

Dziecko
(2016-08-10):

1 449 PLN

All inclusive

Razem:

9 736 PLN

30.07.2022, godz. 07:05 — 30.07.2022, godz. 10:45
Antalya — Katowice

Pokój 2 os. + 2 dostawki, łóżko piętrowe

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

POŁOŻENIE

Ocena klientów

ok. 4 km od centrum FINIKE z restauracjami, barami i sklepami, ok. 67 km od Kemer; ok. 128 km od
lotniska w Antalyi; przystanek komunikacji lokalnej naprzeciwko hotelu (dolmusze; Finike,
Kumluca/kursy co 20 min).

5.0/6

PLAŻA

z 294 opinii

wystawiło opinię dobrą
93% klientow
lub bardzo dobrą

Wyżywienie

5.2

Obsługa hotelowa

5.1

HOTEL

Hotel

5.0

pięciogwiazdkowy, komfortowy, zbudowany w 2002 r., częściowo odnowiony w 2018 r., 297 pokoi, 2
budynki, 5 pięter, 5 wind, całodobowa recepcja, restauracja główna - dania w formie bufetu, kuchnia
międzynarodowa, dostępne menu dla dzieci, dania wegetariańskie, restauracje à la carte (wymagana
wcześniejsza rezerwacja): włoska, turecka i rybna, w restauracjach dostępne foteliki dla dzieci, bar z
przekąskami, bar w lobby, bar przy basenie, bar na plaży, bar w dyskotece; minimarket; centrum
konferencyjne dla 600 osób; bezpłatny internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych; za
opłatą: room-service, fryzjer, lekarz na wezwanie, pralnia, opiekunka do dziecka; akceptowane karty
kredytowe: Visa, MasterCard.

Animacje

4.9

Plaża

4.9

prywatna, piaszczysto-kamienista, ok. 800 m², przejście tunelem, bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki
za kaucją; bar objęty all inclusive.

POKÓJ

Klienci doceniają m.in.
Dobre wyżywienie
Obsługę hotelową
Standard hoteli

standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek - łóżko piętrowe), ok. 32 m², przyjemnie urządzony,
klimatyzowany, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, sejf, minibar
(na powitanie napoje bezalkoholowe, potem uzupełniany w wodę), zestaw do kawy/herbaty; bezpłatne
łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka).

SPORT I ROZRYWKA
baseny, słodka woda: główny, ok. 1100 m², gł. 1,5 m, brodzik, ok. 50 m², gł. 0,3 m, basen, ok. 450 m², 4
zjeżdżalnie, basen dla dzieci na plaży, ok. 50 m², gł. 0,3 m, basen relaksacyjny (dla osób powyżej 18.
roku życia), ok. 150 m², gł. 1,5 m, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki, cabany płatne; 3
korty tenisowe z płatnym oświetleniem i wypożyczalnią sprzętu (depozyt), tenis stołowy, piłka nożna,
minigolf, aerobik, gimnastyka w wodzie, step, rzutki, siłownia; miniklub (4-12 lat), minidisco dla dzieci,
kino dla dzieci, animacje dla dorosłych i dzieci, przedstawienia; za opłatą: nauka gry w tenisa, bilard,
pokój gier, dyskoteka; centrum spa: basen kryty, ok. 80 m², gł. 1,5 m, sauna, łaźnia turecka, płatne:
masaże i zabiegi pielęgnacyjne.

ALL INCLUSIVE 24H
śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-11.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (18.30-21.00) w
formie bufetu w restauracji głównej; raz na pobyt kolacja w restauracji à la carte (dla pobytów min. 7
nocy; wymagana wcześniejsza rezerwacja); przekąski w snack barze (12.00-16.00); ciasto, kawa, herbata
(16.30-17.30), nocna zupa (23.30-1.00); napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w
wyznaczonych barach (24h); wymagane noszenie opasek all inclusive.

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Gemini Park Tychy ul. Towarowa 2c Tychy, Tel: 32 780 31 44, E-mail: tychy.gemini@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 9.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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PROPOZYCJE WYJAZDÓW
KONTAKT
0090/2423237286, www.presadiﬁnica.com.tr

GRATIS
serwis plażowy
Wi-Fi
Zobacz więcej na www.itaka.pl

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Gemini Park Tychy ul. Towarowa 2c Tychy, Tel: 32 780 31 44, E-mail: tychy.gemini@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 9.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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PROPOZYCJE WYJAZDÓW
Wczasy
Turcja, Bodrum, Akyarlar

2.

4.8/6

z 592 opinii

Hotel Bendis Beach

Cena całkowita
- 18 %
3 799 PLN

Nd. 31.07.2022 — Nd. 07.08.2022 (8 dni)
Katowice — Bodrum

Dorosły x 2:

3 099 PLN

31.07.2022 — 31.07.2022

Dziecko
(2011-06-01):

1 449 PLN

Dziecko
(2016-08-10):

1 449 PLN

Razem:

9 096 PLN

Bodrum — Katowice
07.08.2022 — 07.08.2022
All inclusive
Pok. 2 os.+2 dost.

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

POŁOŻENIE

Ocena klientów

ok. 6 km od centrum TURGUTREIS ze sklepami, barami i restauracjami, ok. 24 km od Bodrum; ok. 55
km od lotniska Bodrum-Milas; przystanek autobusowy naprzeciwko hotelu (Turgutreis, Bodrum).

4.8/6

PLAŻA

wystawiło opinię dobrą
89% klientow
lub bardzo dobrą

publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, wyróżniona certyﬁkatem Błękitna Flaga, ok. 100 m od
hotelu, bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki.

HOTEL
czterogwiazdkowy, stylowy i nowoczesny, zbudowany w 1992 r., odnowiony w 2011 r., 166 pokoi, 7
budynków, 2 piętra, przestronne lobby, całodobowa recepcja, room-service, restauracja – dania w
formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie; bar w
lobby, bar przy basenie, ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy w lobby; za opłatą: fotograf, fryzjer,
pralnia, wypożyczalnia samochodów; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.

z 592 opinii

Obsługa hotelowa

5.1

Wyżywienie

5.0

Pokój

4.8

Komfort

4.8

Hotel

4.8

Klienci doceniają m.in.

POKÓJ
Obsługę hotelową
standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 26 m², elegancki i nowoczesny, indywidualnie
sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon,
minibar (uzupełniany w wodę); sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed
przyjazdem; balkon (krzesełka).

Dobre wyżywienie
Standard pokoi

SPORT I ROZRYWKA
basen, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 300 m², gł. 1,4 m, basen z 2 zjeżdżalniami, prostokątny
kształt, słodka woda, brodzik dla dzieci, słodka woda, gł. 0,5 m, przy basenie bezpłatne parasole, leżaki
i materace; rzutki, minipiłka nożna, centrum ﬁtness, koszykówka, bilard; plac zabaw dla dzieci, miniklub
(4-12 lat), amﬁteatr, animacje dla dorosłych i dzieci; za opłatą: centrum spa: sauna, łaźnia turecka,
jacuzzi; płatne: peeling, zabiegi na twarz i ciało, masaże.

ALL INCLUSIVE
śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-11.00), obiad (12.30-14.00), kolacja (19.30-21.30) w
formie bufetu w restauracji; przekąski w wyznaczonym miejscu restauracji (12.30-16.30); kawa, herbata
i ciastko w wyznaczonym miejscu (17.00-18.00); zupa w wyznaczonym miejscu (24.00-00.30); napoje
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w barze w lobby i barze przy basenie (10.00-24.00);
wymagane noszenie opasek all inclusive.

KONTAKT
0090/2523936787, www.bendisbeach.com

GRATIS
serwis plażowy
Wi-Fi

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Gemini Park Tychy ul. Towarowa 2c Tychy, Tel: 32 780 31 44, E-mail: tychy.gemini@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 9.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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PROPOZYCJE WYJAZDÓW
Zobacz więcej na www.itaka.pl

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Gemini Park Tychy ul. Towarowa 2c Tychy, Tel: 32 780 31 44, E-mail: tychy.gemini@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 9.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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PROPOZYCJE WYJAZDÓW
Wczasy
Turcja, Bodrum, Bitez

3.

4.9/6

z 305 opinii

Hotel Club Paloma Family

Cena całkowita
-8%
3 549 PLN

Nd. 31.07.2022 — Nd. 07.08.2022 (8 dni)
Katowice — Bodrum

Dorosły x 2:

3 249 PLN

31.07.2022 — 31.07.2022

Dziecko
(2011-06-01):

1 449 PLN

Dziecko
(2016-08-10):

1 449 PLN

Razem:

9 396 PLN

Bodrum — Katowice
07.08.2022 — 07.08.2022
All inclusive
Pok. 2 os.+2 dost.

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

POŁOŻENIE

Ocena klientów

ok. 1 km od centrum BITEZ, najbliższe sklepy ok. 300 m od hotelu; ok. 45 km od lotniska BodrumMilas; przy hotelu przystanek autobusowy (Bodrum).

4.9/6

PLAŻA

wystawiło opinię dobrą
92% klientow
lub bardzo dobrą

publiczna, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, ok. 250 m od hotelu, bezpłatne parasole i
leżaki.

HOTEL
trzygwiazdkowy, zadbany, zbudowany w 2001 r., odnowiony w 2014 r., 81 pokoi, 11 budynków, 2
piętra, lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna – dania w formie bufetu, kuchnia
międzynarodowa, dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, bar, snack-bar z przekąskami;
ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych; za opłatą: sejf w recepcji;
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.

z 305 opinii

Obsługa hotelowa

5.5

Komfort

5.1

Wyżywienie

5.0

Jakość do ceny

4.9

Hotel

4.9

Klienci doceniają m.in.

POKÓJ
Obsługę hotelową
standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 25 m², indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka
(wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, lodówka; bezpłatne łóżeczko dla
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik, krzesełka); rodzinny: 2-os. (możliwość
1 lub 2 dostawek), ok. 35 m², wyposażenie jak w pokoju standardowym.

Komfort podróży
Dobre wyżywienie

SPORT I ROZRYWKA
2 baseny, słodka woda, ok. 280 m² i 150 m², gł. 1,6-1,8 m, brodzik dla dzieci, słodka woda, gł. 0,4 m,
przy basenach bezpłatne parasole i leżaki, 1 zjeżdżalnia; tenis stołowy, bilard, szachy; plac zabaw dla
dzieci, okazjonalnie animacje.

ALL INCLUSIVE
śniadanie (8.00-10.00), późne śniadanie (10.00-11.00), obiad (13.00-14.30), kolacja (19.30-21.30) w
formie bufetu w restauracji głównej; przekąski (12.30-17.00) w barze; lody (12.30-14.00), kawa, herbata
i ciastko (17.00-18.00); lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10.00-23.00) w wybranym barze.

KONTAKT
00/90252363844142, www.palomabodrum.com

GRATIS
Wi-Fi
Zobacz więcej na www.itaka.pl

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Gemini Park Tychy ul. Towarowa 2c Tychy, Tel: 32 780 31 44, E-mail: tychy.gemini@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 9.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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