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KOD IMPREZY: CSO
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

TERMIN Cena katalogowa W promocji już od
 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.
09.06   4220 6770 2520 4049
16.06   4349 7130 2599 4270
23.06   4699 7799 2799 4670
30.06   5099 8349 3049 4999
07.07   5099 8349 3049 4999
14.07   5099 8399 3049 5020
21.07   5199 8470 3099 5070
28.07   5199 8520 3099 5099
04.08   5349 8699 3199 5199
11.08   5349 8649 3199 5170
18.08   5270 8499 3149 5070
25.08   4970 7849 2970 4699
01.09   4770 7520 2849 4499
08.09   4630 7270 2770 4349
15.09   4520 * 2699 *
Dopłata za pok. 1 os. od  729 1481
Cena za dziecko (2-7 lat) już od  1099 1099
Cena za os. dorosłą na dost. już od 2399 3770
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji w promocji gratis
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność 
miejsc w cenach promocyjnych może być ograniczona.
Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych 
miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dostępne w punktach 
sprzedaży lub na R.pl

POŁOŻENIE
Hotel oddalony o ok. 1 km od centrum Orebića, gdzie znajdują się 
liczne sklepy, bary, restauracje itp. (dojście promenadą). Transfer 
z lotniska do hotelu trwa ok. 3 godz. W odległości ok. 1 km od 
hotelu (w centrum Orebića) znajduje się przystanek autobusu 
komunikacji miejskiej, z którego można dostać się do innych 
miasteczek wybrzeża.
PLAŻA
Obiekt położony tuż przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne (ok. 40 HRK/komplet: 2 leżaki + parasol).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Cały hotel został odnowiony w 2008 r. Recepcja z lobby 24 
- godz., przechowalnia bagażu (bezpłatna), klimatyzowana re-
stauracja główna (dostępne bezpłatne krzesełka dla dzieci), drink 
bar, bar przy basenie, duży basen oraz brodzik dla dzieci (ze 
słodką wodą), taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie 
- bezpłatne, brak ręczników kąpielowych, hotel akceptuje karty 
kredytowe. Na terenie hotelu znajduje się kantor.
POKOJE
Hotel posiada 184 elegancko urządzonych pokoi 2 -sobowych 
(w pokojach z widokiem na morze - możliwość 1 dostawki w for-
mie rozkładanego fotela, w pokojach z widokiem na ogród - brak 
możliwości dostawek, nie można tu również wstawić łóżeczka 
dla dziecka, łóżka tylko małżeńskie), z łazienkami (suszarka do 
włosów) i balkonami francuskimi. W pokojach znajdują się: TV-
-sat, telefon, sejf (bezpłatny), lodówka (bezpłatna), mini bar (do-
datkowo płatny), klimatyzacja (centralnie sterowana, bezpłatna). 
Łóżeczko dla dziecka do 2 lat - bezpłatne i na zamówienie (w mo-
mencie dokonywania rezerwacji).
WYŻYWIENIE
All Inclusive light: śniadania (07:00-10:00), lunch (12:00-14:00) 
i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bufetu. W trakcie trwania 
posiłków serwowane są bez ograniczeń napoje bezalkoholowe 
i alkoholowe: lokalne piwo i wino. Uwaga! W barze hotelowym 
przy recepcji All Inclusive light nie obowiązuje.
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
W wybrane dni tygodnia (3 - 4 x w tygodniu) program animacyjny 
dla dzieci i dorosłych (gry i zabawy, mini disco, badminton, aerobik, 
gra w kule tzw. boccia itp.). 2, 3 x w tygodniu hotel organizuje wie-
czory z muzyką na żywo. Dostępny jest również mini klub dla dzieci. 
W miejscowości Perna (oddalonej o ok. 3 km) znajduje się cen-
trum nurkowe. Istnieje możliwość korzystania z kortów tenisowych 
w hotelu Bellevue oddalonym o ok. 500 m (dodatkowo płatne).
INTERNET
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) 
internet Wi-Fi - bezpłatny, kącik internetowy - dodatkowo płatny 
(ok. 20 HRK/30 min.).
KATEGORIA LOKALNA: ****

Doskonała obsługa, wysoki standard usług oraz piękne położenie hotelu w lesie piniowym. Lo-
kalizacja sprzyja wypadom do Dubrovnika, czy Mostaru, gwarantując pełnię wakacyjnego wypo-
czynku! Hotel bardzo wysoko oceniany przez naszych stałych Klientów.
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