Informacje o imprezie
Oferta 1
Kierunek
Maroko
Saidia

Hotel
Oasis Blue Pearl

Kategoria

Wylot
Katowice

Termin
14.09.2020
21.09.2020

Cena za os.
2934.00 PLN

Suma
5868.00
PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 2934 PLN (30.01.1990) Dorosły: 2934 PLN (30.01.1990)
Zgodnie z ustawą z dn. 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do rezerwacji
dodano składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Podróż tam:
Wylot z: Katowice do Wadżda
dnia: 14.09.2020 godz. 00:00**
Powrót:
Wylot z: Wadżda do Katowice
dnia: 21.09.2020 godz. 00:00**
Zakwaterowanie: Pok. superior 2 os.
Wyżywienie:
All inclusive
** Czas przybliżony

Opis oferty:: Stylowy wybór zarówno na romantyczny urlop we dwoje, jak i aktywne rodzinne wakacje! Całkowicie odnowiony w 2019 r. hotel prestiżowej
sieci Oasis czaruje eleganckimi wnętrzami i doskonałą jakością serwisu. Całe dnie można spędzić na położonej bezpośrednio przy hotelu piaszczystej plaży
lub pluskając się w basenach. Szeroka oferta rekreacyjno-sportowa na pewno spodoba się miłośnikom odpoczywania w ruchu, a bogata formuła all
inclusive przypadnie do gustu wakacyjnym smakoszom! Prezentowany materiał graficzny przedstawia wizualizację obiektu.
Położenie:: nad morzem, ok. 8 km od centrum Saidia, droga lokalna ok. 500 m od hotelu, najbliższe sklepy i bary ok. 1 km od hotelu, ok. 1 km od mariny
Saidia; ok. 50 km od lotniska Wadżda-Angads.
Plaża:: hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście przez teren hotelu, bezpłatne parasole, leżaki i materace,
ręczniki za kaucją (depozyt: ok. 10 EUR); bar Chiringuito (objęty all inclusive).
Hotel:: pięciogwiazdkowy, zbudowany w 2007/2008 r., całkowicie odnowiony w 2019 r., 307 pokoi, 3 budynki, 2 piętra, windy, przestronne i eleganckie
lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna - dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, snack bar - dania w formie bufetu, 2 restauracje á la
carte - kuchnia śródziemnomorska i marokańska, w restauracjach dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, 4 bary, w tym Chiringuito na plaży;
sklepy, butiki, parking, kantor; centrum konferencyjne, taras z widokiem na morze, ogród, bezpłatny internet bezprzewodowy; za opłatą: room service,
pralnia, wypożyczalnia samochodów i rowerów, fryzjer, lekarz na wezwanie; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express.
Pokój:
Standardowy:: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej lub 2 dzieci - sofa), indywidualnie sterowana klimatyzacja, (prysznic, wc; suszarka), internet
bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, sejf, minibar (na powitanie: butelka wody), zestaw do kawy/herbaty; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat
na zamówienie przed przyjazdem; balkon (stolik i krzesełka); widok na pole golfowe, ogród lub morze za dopłatą.
Sport i rozrywka:: 3 baseny, słodka woda, nieregularny kształt, gł. 1,6 m, brodzik dla dzieci, ok. 20 m2, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i materace,
ręczniki za kaucją (depozyt: ok. 10 EUR); sala fitness, tenis stołowy, 2 korty do paddle'a, 2 korty tenisowe z oświetleniem i wypożyczalnią sprzętu (płatne),
boisko wielofunkcyjne; plac i pokój zabaw dla dzieci, codzienne występy na żywo, animacje dla dorosłych i dzieci (w terminie: 08.06-31.10); za opłatą: pole
golfowe przy hotelu, łucznictwo, petanka, sporty wodne; centrum spa (płatne): basen kryty, zabiegi pielęgnacyjne, hammam; 1 w tygodniu bezpłatny
wstęp (wymagana wcześniejsza rezerwacja).
All inclusive:: śniadanie (7.00-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (19.00-22.00) w formie bufetu w restauracji głównej; przekąski w wyznaczonych barach
(8.00-2.00), napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe dostępne całodobowo w barze w lobby lub w pozostałych barach (10.00-19.00); raz w
tygodniu kolacja w restauracji á la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja); wymagane noszenie opasek all inclusive.
Kontakt:: 00212/536630064, www.oasisatlantico.com
Gratis:: serwis plażowyWi-Fi

Ofertę przygotował(a): Anna Płonka
Oferta z dnia 30.01.2020r.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a
dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.
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