Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

OW VICTORIA w Grzybowie

Numer oferty: 391

Grzybowo położone w sąsiedztwie Kołobrzegu to wspaniałe miejsce na rodzinne wczasy. Panujący tu
mikroklimat, ciepła morska woda z małymi falami i pięknymi, szerokimi plażami zadowoli amatorów morskich i
słonecznych kąpieli. Udany urlop zapewni też sporo atrakcji turystycznych w okolicy.
Zakwaterowanie w nowych apartamentach oferujących bogate wyposażenie. Wszystkie oferują piękne,
nowoczesne wnętrza, mini aneks kuchenny wyposażony w lodówkę, płytę indukcyjną, pochłaniacz, czajnik,
komplet naczyń stołowych, TV oraz łazienkę z kabiną prysznicową.
Wykwintne posiłki podawane są w pobliskiej, kameralnej restauracji, posiadającej również bar, w którym przy
nastrojowej muzyce serwuje się pyszne drinki.
Doba hotelowa:rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00 i kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00
Obiekt dodatkowo oferuję:
• strefę relaksu
• saunę
• natrysk doznań
• fontannę lodową
• podgrzewane leżanki
• bazę odnowy biologicznej ( okłady borowinowe, masaże, elektroterapia, światłolecznictwo oraz krioterapia)
• wypożyczalnia rowerów
• wypożyczalnia go-kartów
• sprzęt do Nordic Walking
• w bezpośrednim sąsiedztwie ogólnodostępny Zespół Boisk Sportowych wraz z placem zabaw
ILOŚĆ NOCY
DATA
CENA ZŁ/OS

7
20-27.06.2020
1085

27.06-04.07.2020
1085

11-18.07.2020
1085
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15-22.08.2020
1085

22.29.08.2020
1085

14
08-22.08.2020
2170

15-29.08.2020
2170

22.08-05.09.2020
2170
Dostępne także terminy poza wysokim sezonem tj.:
• wrzesień:
1) pobyty 7- dniowe: 1012 zł/os.
2) pobyty 14- dniowe: 2023zł/os
• październik, listopad, grudzień:
1) pobyty 7- dniowe: 867 zł/os.
2) pobyty 14- dniowe: 1733 zł/os
W miesiącach poza terminami wakacyjnymi możliwość rozpoczęcia turnusów 7 i 14- dniowych w inne dni
tygodnia niż sobota.
Cena zawiera:
• noclegi w nowoczesnych apartamentach
• śniadania w formie bufetu 8.00 - 10.00
• obiadokolacje serwowane 16.30 - 18.00
• dostęp do strefy SPA basen, sauna, natrysk doznań
• leżaki
• parawan
• maty na plażę
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• Wi-Fi
Cena nie zawiera- płatne w hotelu:
- Opłaty za parking monitorowany: 20,00 zł / doba
- Opłaty klimatycznej: 2,00 zł / os/ doba
- opłaty za zwierzęta: 40,00 zł / doba
UWAGA! Brak możliwości rezerwacji pokojów 1-osobowych.

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Strona 3/3

