Hiszpania Marbella

od 490

Alcaidesa Vista Real
Alcaidesa Vista Real, Golf Unlimited
01.05.2017 - 30.04.2018

Typ oferty: Oferta golfowa Low Cost

Alcaidesa Vista Real - Opis hotelu

APARTAMENTY ALCAIDESA VISTA REAL
Ośrodek Alcaidesa położony jest w cichej i spokojnej okolicy, zapewniającej Gościom bezpie
spokój i wypoczynek. Apartamenty znajdują się 1,5 km od Alcaidesa Links Golf Resort
kompleksu łączą nowoczesną konstrukcję z andaluzyjskim stylem. Vista Real Alcaidesa skła
budynków mających łącznie 44 apartamenty. Każdy z nich posiada balkon lub taras z wi
morze i pola golfowe. Pomieszczenia zostały zaprojektowane w stylu kolonialnym, wystrój
przyjemną atmosferę. Na ich wyposażenie składają się: klimatyzacja, telewizja satelitarna, po
Internetem, darmowy sejf i suszarkę. Kuchnia posiada wentylator, płytę grzewczą,
mikrofalową, lodówkę, przybory do gotowania, naczynia i sztućce. Apartamenty na parterze
prywatne ogrody i leżaki.

Program oferty

MARABELLA
Apartamenty Alicaidesa Vista Real położone są zaledwie 65km od znanego kąpieliska m
ośrodka wypoczynku – Marabelli. Marabella położona jest w prowincji Malaga (Andaluzja)
wymarzonym miejscem do wypoczynku o każdej porze roku. Specyficzny mikroklimat
śródziemnomorską pogodę przez cały rok, nawet zimą średnia temperatura oscyluje w okolic
stopni, natomiast lata są suche i upalne, ale niska wilgotność i suchy klimat sprawiają,
temperatury przekraczające 30 stopni nie doskwierają wypoczywającym turystom. Miasto op
zabytków oferuje odwiedzającym wiele rozrywek, restauracji, kafejek, ekskluzywnych sklepów
plaż, ciągnących się nieprzerwanie przez 26km.

Pola w pakiecie

Alcaidesa Links – jedyne pole golfowe typu links w południowej Europie. 18 dołkowe pole zos
zaprojektowane przez Petera Ellisa i Clivea Clarka, otworzone w 1992r. Topografia pola chara
się łagodnymi stokami schodzącymi w stronę morza. Większość dołków umiejscowione są prz
skąd rozciąga się niesamowity widok na Morze Śródziemne, Giblartar i Afrykę. W 2011 roku zo
wpisane na listę 20. najlepszych pól golfowych typu links w Europie przez prestiżowy magazyn
World”. Par 72.

Alcaidesa Heathland – 18 dołków, par 72. Zaprojektowane przez byłego zawodnika Ryder C
Davea Thomasa. Pole to oferuje grę w różnorodnym krajobrazie: przypominającym wrzosowis
szerokim fairwayami z widokiem na Morze Śródziemne oraz z licznymi przeszkodami wodnym

Propozycje przelotów
Linia Norwegian – loty 2x tygodniu
Linia
Odlot
Przylot
WYLOT
1125
1525
POWRÓT 0700
1050
CENA za przelot od 500 PLN
Bagaz rejsowy 20 kg od 150 PLN
Bagaż golfa od 244 PLN
Alternatywnie loty z Waw Modlin.

Udogodnienia hotelu
Bar
Całoroczny basen
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja
Mini Bar
Pokój z tarasem

Sejf
Suszarka
Telewizja
Telewizja satelitarna
Urządzenia do przyrządzania kawy i
herbaty
Usługi pralni

Apartamenty Vista Real Pakiet bez lotu

Golfer DBL

7 nocy/ cena w €/os
490.00 EUR

Cena od

Cena przy min 2 os!
Zapytaj o dokładną cene w konkretnym termnie

Oferta zawiera
7 nocy w pokoju DBL lub SGL lub w
apartamencie z 1 sypialnia
Pakiet 5 dni Golf Unlimited na 2
polach,
Auto ekonomiczne dla 2 osoób na
czas pobytu,
Ubezpieczenie KL NNW z OC
Podatek i obsługę.

Oferta nie zawiera
Przelotu do Malagi
Wyżywienia, śniadania 85€, HB
205€,
Opłaty za transport sprzętu
golfowego (ok. 50 €/ 1 strona), lub
Wynajem sprzętu 50-60€/ tydz/ cały
set,
Opłat za club cary, wózki,
Paliwa, opłat za ubezpieczenie od
uszkodzeń, kaucji,

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

