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Opis wycieczki
POŁOŻENIE:
Hotel położony jest blisko starego miasta Nessebar, w odległości 500 m od malowniczej plaży. Lotnisko znajduje się ok 30
km od obiektu. W pobliżu znajduje się wiele atrakcji: restauracji, barów, sklepów.

HOTEL OFERUJE:
Ten nowoczesny hotel składa się z siedmiopiętrowego budynku głównego wyposażonego w windy. Do dyspozycji Gości jest
restauracja główna, Lobby bar (07.00-23.00), sala konferencyjna (może pomieścić do 100 osób). Internet Wi-Fi w lobby jest
bezpłatny. W hotelu znajduje się duża dyskoteka. W sezonie letnim przy basenie na dachu czynny jest Sky bar.

POKOJE:
Obiekt dysponuje 85 komfortowymi pokojami standardowymi o pow. 26 m² i 16 apartamentami o pow. 48 m². Wszystkie
pokoje wyposażone są w klimatyzację, telefon, telewizor, mini bar, sejf (płatny), łazienkę, suszarkę do włosów, balkon i
darmowe łącze internetowe (za pomocą kabla). Apartamenty składają się z pokoju dziennego i sypialni.

WYŻYWIENIE:
BB – śniadania i HB – śniadania (08.00-10.00) i kolacje (18.00-20.00) w restauracji głównej w formie bufetu.

SPORT I ROZRYWKA:
Goście mogą korzystać z basenu zewnętrznego z jacuzzi znajdującego się na dachu, skąd roztacza się fantastyczny widok
na okolicę. Odpłatnie można korzystać z centrum fitness, kręgielni (6 torów), a także grać w rzutki i bilard. Po pełnym wrażeń
dniu można zrelaksować się w hotelowym centrum SPA (jacuzzi, łaźnia turecka, sauna, 7 gabinetów masażu, solarium) lub
rozerwać się w dyskotece.

DZIECI:
Dla najmłodszych hotel przygotował brodzik i wewnętrzny plac zabaw.

NASZYM ZDANIEM:
Hotel ma bardzo ładne, czyste pokoje i dobrą obsługę. Polecamy ten obiekt dla osób rozrywkowych, które lubią korzystać z
atrakcji życia nocnego i codziennych zakupów, a jednocześnie są nastawione na dobry standard usług w hotelu.

Biuro Podróży Hawajskie Aloha posiada pozwolenie Organizatora Imprez Turystycznych na cały świat, numer ewidencyjny 8300,
zaświadczenie 1399 dokument wydany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Posiadamy również aktualną gwarancje
ubezpieczeniową spełniająca rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2010r. w sprawie sumy gwarancji ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jako Organizator Usług Turystycznych. Dokumenty firmy są
dostępne na stronie internetowej www.hawajskiealoha.pl zakładka firma / dokumenty.
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