POZNAJ CHORWACJĘ
Hotel ALBA 3* - Sveti Filip & Jakov
Hotel ALBA 3* otoczony jest zieloną roślinnością
śródziemnomorską, a znajduje się nie daleko
miasta Zadar. O d morza hote l oddalony zaledwie
100 m od morza i plaży żwirowo-kamieniste j, a
300 m od centrum miasta Sve ti Filip i Jakov.
Hotel posiada 34 pokoje i 21 apartamentów typu
studio. Pokój 2-osobowy o pow. 19m2 (z
możliwością
dostawk i):
te lefon,
TV-SAT,
łazienka/WC, balkon. Pokój 2-osobowy o pow.
19m 2 (z możliwością dostawk i), strona morska:
te lefon,
TV-SAT,
łazienka/WC ,
balkon.
A partament A 2 typu studio o pow. 19m 2 (z
możliwością dostawk i), strona morska: m inikuchnia,
TV-SAT,
łazienka/WC,
balkon.
W yżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie
bufe tu.
Hotel dysponuje k limatyzowaną restauracją z tarasem , ape ritif bar, wym ianą walut, se jfem w
re ce pcji (odpłatnie), park ingiem (w ce nie ), animacjami i mini-klubem dla dzie ci (w sezonie ). Plaża
znajduje się bezpośrednio prze d hote lem ALBA (100 m), plaża żwirowa, parasole słone czne za
dodatkową opłatą, leżak i za dodatkową opłatą.

Sport: odpłatnie/w pobliżu: korty te nisowe , siatkówka plażowa, wypożyczalnia rowe rów, możliwość
sportów wodnych.
Podane ce ny w EUR za 7 dni pobytu dla je dne j osoby
Rodzaj zakwaterowania

19.04.- 10.06.2017
16.09.- 06.10.2017

10.06.- 24.06.2017
09.09.- 16.09.2017

24.06.- 01.07.2017
26.08.- 09.09.2017

01.07.- 22.07.2017
19.08.- 26.08.2017

22.07.- 19.08.2017

Pok .2-os. balkon HB
210,- EUR
256,- EUR
292,- EUR
375,- EUR
393,- EUR
Pok .2-os balkon
229,- EUR
274,- EUR
311,- EUR
393,- EUR
412,- EUR
od morza HB
Studio 2-os balkon
238,- EUR
285,- EUR
320,- EUR
403,- EUR
424,- EUR
od morza HB
Zwie rzę ta są nie dozwolone w obiek cie .
Godzina zak wate rowania 16:00, godzina wyk wate rowania 9:00.
Dostawk i dostępne jedynie na zapytanie , po je dne j w pokoju.
Taksa turystyczna w wysokości 1,- EUR /dzień/osoba dorosła płatna przy reze rwacji. Dzie ci do 12
rok u życia nie płacą taksy turystyczne j, w wie ku 12-18 lat 50% stawk i.
Dostęp do W i-Fi w ce nie.
Program animacyjny w te rm inie 03.06.-01.09.2017.
W te rm inie 17.06.-09.09.2017 pobyt na 7 nocy. W pozostałych te rminach pobyt min. 3 noce , na
zapytanie .
W cenie:

7 noclegów w hote lu 3* ze śniadaniam i i obiadokolacjam i w form ie bufe tu wg. wybrane j
kategorii zak wate rowania i te rm inu,

ubezpie czenie Signal Iduna „Bezpie czne Podróże ”, wariant Standard, k tóry można rozsze rzyć o
ubezpie czenie następstw choroby prze wlek łe j/nowotworowe j, a również kosztów rezygnacji z
im prezy,

taksa turystyczna i sk ładka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Dojazd autokarem w te rminie 28.04.-29.09.2017, wyjazd z Warszawy w piątki (o 9:00), przyjazd do
Sve ti Filip & Jakov w sobotę (6:40). W yjazd ze Sve ti Filip & Jakov w soboty (21:15), przyjazd do
Warszawy w niedzie lę (ok . 18:00). Ce na za prze jazd z Warszawy w obie strony 474,- PLN.

ALPEN T OUR Biuro T urystyczne,  22/371-59-60,  691-032-018, info@alpentour.pl, www.alpentour.pl

