Grecja Mesenia

od 1335

The Westin Resort, Costa Navarino
Golf na antycznym Peloponezie
01.05.2017 - 30.04.2018

Typ oferty: Oferta DElux

The Westin Resort, Costa Navarino - Opis hotelu

Wymarzone miejsce na wypoczynek z rodziną. Wachlarz atrakcji gwarantuje niezapomniany
cały pobyt. Budynek hotelu został zainspirowany antyczną willą, do budowy użyto n
materiałów, pochodzących z okolicy dzięki czemu jest harmonijnie wkomponowany w otocze
luksusowym hotelu znajduje się 445 pokoi typu deluxe i apartamentów. Pokoje są ume
zaprojektowane w nowoczesnym stylu. W łazienkach znajduje się zestaw kosmetyków,
ręczniki. W każdym pokoju jest bezprzewodowy dostęp do Internetu, telewizor, telefon i sejf.
hotelu znajduje się SPA (z zabiegami opartymi na starożytnych praktykach leczniczych
wewnętrzne, gym, aquapark, bogaty program dla dzieci w różnym wieku, prywatna plaża
sportami. Dodatkowo Goście mogą wziąć udział w: spacerach filozoficznych (prowadzon

profesorów filozofii), zbieraniu oliwek i produkcji oliwy, lekcjach nurkowania, przejażdżkach ro
czy rejsie jachtem.
STRONA HOTELU

Alternatywnie zakwaterowanie w The Romanos Resort 5* - Luxury Collection Resort. Zapyta
STRONA HOTELU

MESENIA

Historyczna kraina w południowo - zachodniej części Peloponezu słynąca z żyznej
której do dziś uprawia się oliwki. W czasach antycznych w Messeni znajdowało rozb
miasto o tej samej nazwie – Messenia, po którym dziś pozostały dobrze zachowane
fortyfikacji, a także działa tam muzeum archeologiczne. Klimat Meseni sprzyja
aktywnemu jak i biernemu wypoczynkowi. Ciepła wiosna i jesień, słoneczne lato ora
zima sprawiają, że ten region jest atrakcyjny dla turystów przez cały rok.

Opinia T&A

Według nas to jeden z najlepszych resortów rodzinnych na świecie. Każdy detal dopra
najmniejszym szczególe, świetny serwis, bogata oferta, doskonała kuchnia i dwa wybitne pola
kolejne inwestycje golfowe!

Pola w pakiecie

The Dunes Course – pole, którego projektantem był Bernhard Langer. Jest to pierwsze 1
pole typu „signature” w Grecji. Dołki rozmieszczone są blisko brzegu morza, a także w gł
otoczeniu gajów oliwnych i drzew cytrusowych podkreślających grecki krajobraz. Ukształtow
jest dość urozmaicone – składają się na nie płaskie tereny zieleni i strome pagórki.

The Bay Course – obiekt projektu Roberta Trenta Jonesa Jr. Znacząco różni się od The Dun
Jest krótsze i większy nacisk trzeba położyć tam na grę strategiczną i pozycyjną. Powieszan
tak zaprojektowana by tworzyć wiele kontrastów dla grających i czynić tym grę bardziej nieza
Pole jest idealne do gry zarówno dla amatorów jak i profesjonalistów. Z pola rozpościera się m
widok na morze i góry.

Propozycje przelotów

Bezpośrednie loty do Kalamaty z WAW od 10.06-07.10. Linia Travel Service. Każdy piąte
Warszawa

Odlot

Przylot

WYLOT
0705
POWRÓT
1145
Cena od 1145 zł/ os.

1055
1335

W innych okresach lot z przesiadką w cenie od ok 1750 zł!

Udogodnienia hotelu
Bar
Całoroczny basen
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja
Masaż
Obsługa VIP
Odtwarzacz CD, DVD
Opieka nad dziećmi

Pokoje dla niepalących
Prywatna plaża
Restauracja
Restauracja z wyborem dań z karty
Sejf
Suszarka
Telewizja satelitarna
Usługi Spa & Wellness

The Westin Resort, Costa Navarino 5*

Golfer DBL

7 nocy / HB ceny w € od osoby
1735.00 EUR

Cena od

7 nocy / BB / ceny w € od osoby
1335.00 EUR

Cena od

Oferta zawiera
7 noclegów w pokojach DBL lub SGL
Deluxe Garden,
IV-V, X-XI –śniadania, od VI-IX HB:
śniadania i obiadokolacje (opcja Dine
Around),
Pakiet 5 GF na polach: 3 x Dunes,
2x Bay,
1/2 melexa na polu The Bay,
Piłki na DR w dniu gry,
Transfery lotniskowe i na pola
golfowe,
Ubezpieczenie KL NNW z OC
golfowym,
Podatek VAT,

Oferta nie zawiera
Przelotu do Kalamaty
Dopłaty do HB w okresie kw-maj,
wrz-paz: 250€, dziecko 4-12 lat 50%,
Upgrade do pokoju deluxe sea view
od 180-380€/ tydz/ pokoj,
Opłat za club cary, wózki
Dopłata do pokoju Superior Garden
(2+2): 245-835€,
Dziecko do 3,99 lat na dostawce
gratis, przy 2ce dzieci wymagany
pokój co najmniej Superior, dopłata
w zależności od okresu (kw-maj,
paz-lis: bez dopłaty,

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

