Bułgaria
Święty Włas k./Słoneczny Brzeg
Hotel Paradise Beach 4*
All Inclusive
wylot ze Szczecina:
10-17.09.21 -> 1889 zł/os. -> pok. standardowy
Możliwe inne pobyty 7 lub 14 dniowe w okresie: 11.06 – 17.09.2021
inne porty lotnicze: Poznań, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Katowice,
Bydgoszcz, Łódź, Rzeszów

Opis oferty:
Rodzinny hotel położony w spokojnej lokalizacji, w otoczeniu zieleni, blisko małej, turystycznej miejscowości
Sveti Vlas, tuż przy pięknej, długiej i piaszczystej plaży, do której zjeżdża się z hotelu panoramiczną windą.
Kompleks składa się z budynków położonych tarasowo z funkcjonalnymi pokojami standardowymi i wygodnymi
apartamentami. Na miejscu jest kompleks 3 basenów, na dzieciaki czeka miniklub i plac zabaw, a na całą rodzinę
ciekawe animacje. Mnóstwo rozrywki i piękne widoki gwarantowane! Doskonały, jako baza wypadowa do
zwiedzania Słonecznego Brzegu i zabytkowego Nesebaru.

Położenie:
Na wzniesieniu, ok. 2,5 km od centrum miejscowości SVETI VLAS, ok. 8 km od Słonecznego Brzegu, ok. 7 km
od aquaparku Action, ok. 13 km od Nesebaru; ok. 40 km od lotniska w Burgas, ok. 90 km od lotniska w Warnie;
przystanek autobusowy ok. 100 m od hotelu (Słoneczny Brzeg, aquapark).

Plaża:
Hotelowa, długa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, zjazd panoramiczną windą
i zejście schodami, płatne leżaki i parasole (ok. 8 BGN/leżak/dzień, 8 BGN/parasol/dzień).

Hotel:
Czterogwiazdkowy, zadbany, zbudowany w 2002 r., odnowiony na przełomie 2018/2019 r., 248 pokoi,
6 budynków: główny - 9 pięter, 5 wind, pozostałe - 4 piętra, przestronne lobby, całodobowa recepcja,
restauracja z panoramicznym widokiem na morze - dania w formie bufetu, kuchnia lokalna,
3 bary: snack bar, bar przy basenie, bar w lobby;
sklepy z artykułami spożywczymi, plażowymi i pamiątkami;
taras z widokiem na morze, zielony ogród,
bezpłatny internet bezprzewodowy w pobliżu lobby;
za opłatą: kawiarenka internetowa; występują różnice poziomów - nie jest polecany osobom z ograniczeniami
ruchowymi; akceptowane karty kredytowe: Visa, Mastercard;
przy zakwaterowaniu wymagany depozyt (płatny w gotówce) na poczet potencjalnych wydatków w hotelu:
ok. 40 BGN/20 EUR/os./pobyt.

Pokój:
Standardowy: w budynku 4-piętrowym, 2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 26-30 m² (powierzchnia z balkonem;
zależnie od dostawki), klimatyzowany, łazienka (prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon, lodówka,
internet bezprzewodowy, sejf; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon
(stolik i krzesełka; suszarka); widok na morze za dopłatą;
Apartament: 4-os., ok. 50 m², pokój dzienny i sypialnia oddzielone drzwiami, wyposażenie jak w pokoju
standardowym; widok na morze za dopłatą; apartament na zamówienie i za dopłatą.

Sport i rozrywka:
3 połączone baseny, nieregularny kształt, słodka woda: gł. 1,4 m, jacuzzi, 2 wydzielone części dla dzieci, jedna z
2 zjeżdżalniami, gł. 0,6-0,8 m;
przy basenach bezpłatne parasole i leżaki, ręczniki za kaucją (ok. 10 EUR); pokój zabaw dla dzieci, miniklub (4-12
lat),
amfiteatr, animacje dla dorosłych i dzieci;
za opłatą: kort tenisowy z oświetleniem i wypożyczalnią sprzętu, fitness, sauna; sporty wodne na plaży (oferta
zewnętrzna).

All inclusive: śniadanie (7.30-10.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (18.00-21.00) w formie bufetu w restauracji
głównej;
późne śniadanie (10.30-11.30) w wyznaczonym barze; lekkie przekąski (16.00-18.00), lody (10.00-17.30) w
wyznaczonym barze;
lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w wyznaczonych barach (10.00-22.30);
wymagane noszenie opasek all inclusive
Kontakt: 00359/55468251, www.paradisebeach.bg

Gratis: Wi-Fi

Szczegóły i rezerwacje w biurze:
KOTLA TRAVEL ul. Smolańska 3 / 110, 70-026 Szczecin
tel. 608 122 492, 501 357 034, biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

