Bulharsko

Hotel Dolphin Marina ****

Kód: Neckermann 1141
Odlety:
24.06.-01.07.2016
30.06.-07.07.2016
08.07.-15.07.2016

all inclusive
all inclusive
all inclusive

15.776,-Kč/osoba
17.004,-Kč/osoba
17.939,-Kč/osoba

Poloha: klidná část letoviska. Hotel je součástí komplexu Grand Hotel Varna Resort. Centrum letoviska Sveti Konstantin
cca 200 m. Řada obchodů a restaurací v blízkém okolí hotelu. Autobusová zastávka cca 400 m od hotelu. Letiště Varna cca
20 km. Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je od hotelu vzdálena cca 150 m. Lehátka, slunečníky a osušky na pláži
zdarma. Bar a restaurace na pláži.
Vybavení: hotel s 215 pokoji rozdělenými do čtyřpodlažní budovy s výtahy. K dispozici recepce, hlavní restaurace, lobby
bar s krásnou terasou s výhledem na moře. Ve venkovním areálu bazén s barem u bazénu a opalovací terasa. Lehátka,
slunečníky a osušky u bazénu zdarma. WiFi v celém hotelu zdarma.
Pokoje: dvoulůžkové pokoje (A1A/A2A/A3A): cca 30 m2, s klimatizací, satelitní TV, telefonem, trezorem, fénem, sprchou
nebo vanou, WC a balkonem s výhledem na moře. Rodinné pokoje (A2B/A3B/A4B): cca 60 m2, 2 dvoulůžkové pokoje se
spojovacími dveřmi, jinak stejné vybavení jako A2A. Rodinné pokoje (A2C/A3C): bez určení velikosti, 1 místnost, balkon bez
určení výhledu, jinak stejné vybavení jako A2A. Joker pokoje (A2S): výběr vybavení a polohy pokoje přenecháte hoteliérovi.
Stravování: all inclusive. Snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů. 4 tematické restaurace na oběd a večeři v
rámci komplexu (jen za vhodného počasí, rezervace na večeři nutná). Místní alkoholické a nealkoholické nápoje, káva a čaj
24 hodin v lobby baru. Velký výběr barů - Noodle Bar, Hot Dog Bar, ovocný bar a zmrzlinový dům. Během dne nápoje ve 2
plážových barech a v baru u bazénu. V poledne hamburgery na pláži. Odpoledne snacky, sendviče, zákusky. Půlnoční
občerstvení v Grand Hotel Varna.
Sport/zábava: aerobic, plážový volejbal, biliár, stolní tenis, šipky a aqua aerobic. Animační program. Za poplatek: tenis a
fitness v Grand Hotelu Varna. Wellness za poplatek: Spa centrum v Grand Hotelu Varna.
Děti: vestavěný dětský bazén, miniklub v komplexu (červen-srpen), animační program v češtině, dětské menu v restauraci,
miniklub (od 3 do 12 let). Miniaquapark a dětský Adventure Park v hotelovém komplexu. Dětské židličky a postýlky na
vyžádání zdarma.
INFO
místní kategorie: 4;
platba kartou: VISA, MasterCard, American Express, Diners.
UŠETŘETE
• 25% sleva z ceny ubytování při rezervaci do 31.1., 20% sleva z ceny ubytování při rezervaci do 29.2., 15% sleva z ceny
ubytování při rezervaci do 30.4.
• Joker pokoje

DĚTSKÁ SLEVA
A2A/A4B - 1 až 2 děti (do 13,9 let) 100% sleva na ubytování a stravu. A2B - 2 až 4 děti (do 13 let) 100% sleva na ubytování
a stravu. Další dětské slevy dle rezervačního systému.
www.settour.cz/detail/3289
tel.č.: 371 001 001
email: sales@settouronline.cz

