Hiszpania

od 590

Barcelo Montecastillo
Golf w Cadiz na polu Nicklausa
01.09.2018 - 30.05.2019

Typ oferty: Oferty Indywidualne

Barcelo Montecastillo - Opis hotelu

Obiekt Barceló Montecastillo Resort położony jest na terenie pola golfowego Montecastillo i dy
zaledwie 162 pokojami. Stanowi on doskonały wybór dla wszystkich miłośników golfa. Goście m
dyspozycji korty tenisowe, 2 baseny i centrum spa. Spa obejmuje zaplecze do hydroterapii, sa
łaźnię turecką. Restauracja El Lagar oferuje dania kuchni międzynarodowej i hiszpańskiej. Nie
hotelu znajduje się tor wyścigowy Formuły 1! Miasto Jérez oddalone jest od obiektu zaledwie o
jazdy. Dojazd do Sewilli zajmuje godzinę.Łazienka z wanną i przysznicem. Hotel posiada małe
które jednak ma bardzo szeroki zakres usług.

Program oferty

Gdy raz zobaczy się Andaluzję, chęć powrotu będzie nieodparta ponieważ Andaluzja to
południowa część Hiszpanii i leży bardzo blisko Afryki, klimat tam panujący zbliżony jest
afrykańskich, co stanowi dodatkowy atut tego miejsca! Słońce, które świeci tutaj przez 310
sprawiają, że nie sposób jest się nudzić. Andaluzja to również wspaniałe pola golfowe których
hotelu jest aż 15.

Opinia T&A

Nieduży hotel położony przy miejscowści Jerez niecałą godzinę drogi od lotniska w Sewilli. Bar
polecamy.

Pola golfowe

MONTECASTILLO – malownicze, 18-dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez Jacka Nick
położone przy hotelu. Uznawane za jedno z najlepszychw Hiszpanii. Gościło takie turnieje jak
Masters oraz Peugeot Tour
Istnieje możliwość gry na polu SHERRY GOLF JEREZ – bardzo ciekawe pole golfowe poło
obrzeżach miejscowości Jerez. Pole o dużym zróżnicowaniu terenu na pierwszych dziewięciu
oraz licznymi przeszkodami wodnymi na drugiej połowie.

Propozycje przelotów
BEZPOŚREDNIE LOTY RYANAIR Z
WARSZAWY MODLINA, KRAKOWA,
BERLINA DO SEWILLI
Linia Ryanair
Odlot
Przylot
WYLOT (WMI – SVQ) 15:25
19:20
POWRÓT (SVQ – WMI) 19:50
23:40

Cena za bilet lotniczy od 620 PLN
(Cena biletu obejmuje bagaż podręczny oraz rezerwację miejsc standardowych)
Bagaż rejestrowany 20kg od 210 PLN
Bagaż golfowy 20kg od 288 PLN

Udogodnienia hotelu
Bar
Całodobowa recepcja
Całoroczny basen
Centrum biznesowe
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja
Masaż
Obsługa pokoju
Restauracja

Restauracja z wyborem dań z karty
Sejf
Sklepy w hotelu
Suszarka
Telewizja
Telewizja satelitarna
Usługi Spa & Wellness
Wymiana walut
Zaplecze bankietowe/konferencyjne

Barcelo Montecastillo / Ceny bez lotu

Golfer DBL

Golfer

7 nocy / BB / cena w € / os.
Cena od

590.00 EUR

Cena aktualna przy min. 2 osobach
Zapytaj o dokładną cene w konkretnym termnie

870.00

Oferta zawiera
7 nocy w pokoju DBL lub SGL
standard,
Wyżywienie BB
Pakiet 5 GF na Montecastillo GC
Auto klasy ekonomicznej dla 2 os na
czas pobytu
Ubezpieczenie KL NNW z OC golf,
Podstawowe ubezpieczenie auta
Podatek i obsługę

Oferta nie zawiera
Lotu do Sewilli,
Opłaty za transport sprzętu
golfowego
Opłat za club cary, wózki, transfer na
pole Campano
Dopłata do All Inclusive: 220 €,
Paliwa i kaucji za samochód
Wymaganej dopłaty do kolacji 24 i
25.12.2018 – 145€ os.
Wymaganej dopłaty do Sylwestra –
245€ od os. w terminie 31.12.201802.01.2019

Katarzyna Bobińska
tel: +48 600 88 55 44
e-mail: kbobinska@travel

