Organizator Hawajskie Aloha
www.HawajskieAloha.pl
Facebook.com/hawajskiealoha

06-500 Mława, ul. Długa 9A, tel. + 48 881-520-850
NIP: 566-169-28-36, REGON: 141986500
WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER EWIDENCYJNY: 8300

Opis wycieczki
Położenie:
• Hotel położony jest w Słonecznym Brzegu, w południowej, spokojniejszej części kurortu, ok. 800 m od centrum i 35 km
od lotniska w Burgas; ok. 3 km. do Nessbaru.

Plaża:
• 100 m od szerokiej piaszczystej plaży (przejście przez wydmy); leżaki i parasole na plaży są płatne dodatkowo.

Zakwaterowanie:
• 324 pokoje na sześciu piętrach;
• Typy pokoi: Standard (25 m²), Junior Suite (48 m², z aneksem kuchennym) i Suite (ok. 70 m², 2 pokoje oddzielone
drzwiami, widok na morze, aneks kuchenny);
• Wyposażenie: elegancko urządzone pokoje z balkonami, wyposażone w klimatyzację, telefon, mini bar, TV Sat, sejf (za
dodatkową opłatą), lodówkę, łazienkę (WC, prysznic, suszarka do włosów).
Restauracje i bary:
• Restauracja główna, Pub Bułgarski (może być nieczynny z początkiem i końcem sezonu);
• 2 bary: lobby bar, bar przy basenie.

Wyżywienie:
• All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w postaci bufetu, przekąski, podwieczorek (ciasteczka i kawa); lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 10.00–23.00.
Sport i rozrywka:
• 2 baseny - wewnętrzny i zewnętrzny (leżaki i parasole są bezpłatne), zjeżdżalnie;
• Bezpłatnie: centrum fitness, tenis stołowy, badminton, aerobik, rzutki;
• Odpłatnie: sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaże i zabiegi w centrum Spa, bilard; w pobliżu hotelu dostępne są: mini golf,
kort tenisowy, wypożyczalnia rowerów; można uprawiać sporty wodne na plaży.
Dla dzieci:
• Basen dla dzieci, zjeżdżalnie, mini klub (4-12 lat), animacje dla dzieci i całych rodzin.
Pozostałe udogodnienia:
• Lobby i recepcja (możliwość wymiany walut, możliwość wypożyczenia samochodu), punkt medyczny, kącik internetowy,
mini market, fryzjer.
Naszym zdaniem:
• Hotel oferuje wspaniały wypoczynek dla rodzin z dziećmi, spokojną lokalizację, smaczne wyżywienie i bogaty program
animacyjny dla całych rodzin.

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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