WYJAZD z cyklu ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI

Hotel GRAND BLUE FAFA
(all inclusive) 5*
Albania Golem (przy plaży)
Wylot z Poznania, Warszawy, Wrocławia, Katowic
8 – 15.09.2020 / All inclusive
Cena: 2.789,00 zł

Opis oferty:
Elegancki i nowoczesny, jest doskonałą propozycją na wakacje w gronie rodziny i przyjaciół.
Położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży z bezpłatnym serwisem, oferuje przestronne i
komfortowe pokoje z widokiem na morze. Głównym punktem hotelu jest duży, fantazyjny basen z
tarasem słonecznym, a na najmłodszych wczasowiczów czeka brodzik i plac zabaw. W obiekcie są 2
restauracje i 2 bary. Na terenie całego hotelu można korzystać z bezpłatnego Internetu
bezprzewodowego.
Położenie:
W miejscowości GOLEM, najbliższe sklepy i bary ok. 100 m od hotelu; ok. 10 km od Durres; ok. 40
km od lotniska w Tiranie; przystanek autobusowy ok. 700 m od hotelu (Durres/ok. 0,5 EUR).
Miejscowość Golem położona jest w środkowej części wybrzeża Albanii.
Plaża:
Publiczna, wydzielona część dla gości hotelu, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio
przy hotelu, bezpłatne parasole i leżaki.
Hotel:
Pięciogwiazdkowy, elegancki i nowoczesny, otwarty w czerwcu 2018 r., 360 pokoi, 3 budynki, 6
pięter, 5 wind, przestronne, eleganckie lobby, całodobowa recepcja, restauracja - dania w formie
bufetu, kuchnia lokalna i śródziemnomorska, dania z grilla, restauracja á la carte - owoce morza, w
restauracjach dostępne foteliki dla dzieci, dania wegetariańskie, bar w lobby i bar przy plaży; parking,
centrum konferencyjne dla 120 osób; bezpłatny internet bezprzewodowy; za opłatą: room-service;
akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard.
Pokój:
Standardowy: 2-os. (możliwość 1 dostawki dla os. dorosłej lub 2 dzieci), ok. 30 m², elegancki i
nowoczesny, indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), Internet

bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, lodówka, sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat
na zamówienie przed przyjazdem; balkon, boczny widok na morze;
Junior suite (za dopłatą:
Dla maks. 4 os., ok. 42 m², wyposażenie jak w pokoju standardowym, widok na morze;

Sport i rozrywka:
Basen, nieregularny kształt, słodka woda, ok. 550 m², gł. 1,5 m, wydzielona część dla dzieci, brodzik z
wodnym placem zabaw, przy basenie bezpłatne parasole i leżaki, siłownia.
All inclusive:
Śniadanie (7.30-10.00), obiad (13.00-15.00), kolacja (19.00-21.00) w formie bufetu w restauracji;
przekąski (16.30-17.00) w wyznaczonym miejscu;
lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10.00-22.00) w wyznaczonym barze;
wymagane noszenie opasek all inclusive.
Kontakt:
www.fafa.al/web/grand-blue-fafa/
Gratis:
Serwis plażowy, Wi-Fi

Serdecznie zapraszamy na wspólny urlop
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3,

Szczecin

tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

