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Praia D'El Rey Golf & Beach Resort
Silver Coast w Portugalii
10.04.2018 - 30.10.2018

Typ oferty: Oferty Indywidualne

Praia D'El Rey Golf & Beach Resort - Opis hotelu

Praia D’El Rey Marriot *****
Eleganckie pokoje urządzone są w klasycznym stylu. Wszystkie posiadają balkon z widokiem
lub pole golfowe. Ośrodek ten oferuje 7 różnych restauracji, barów i brasserie. Lokale te mies
różnych częściach ośrodka i oferują widoki na ocean lub basen. Ośrodek Praia D´El Re
dysponuje ponadto doskonale wyposażoną siłownią ze sprzętem do ćwiczeń wysiłkowych, łaźn
oraz basenem krytym i odkrytym. Prowadzone są tu także zajęcia fitness.
Praia D’El Rey Residences
Resort Praya oferuje również możliwość wynajęcia apartamentów oraz willi z prywatnymi base
jednej do czterech sypialni z pełnym wyposażeniem, zapleczem kuchennym. Goście Residenc
korzystać zaplecza hotelu oraz wykupić śniadania w domku klubowym bądź hotelu.
www.praia-del-rey.com

Silver Coast

Silver Coast to region położony 75 km na północ od Lizbony. Mekka serferów ale także nowy g
region z pięcioma doskonałymi polami. Urokliwe miejscowości, dzika przyroda i możliwość upr
różnych sportów wodnych w rozległej Lagunie Obidos.

Opinia T&A

Praia D'El Rey to resort, który może się poszczycić wysoką jakoscią obsługi hotelowej. Nasi kl
ten resort również za dużą ilość dodatkowych oferowanych atrakcji i kilka możliwości zakwa
Wszystko to czyni ten resort idealnym miejscem wypoczynku zarówno dla indywidualnych goś
i rodzin wypoczywających z dziećmi.

Pola w pakiecie

Praia D’El Rey Golf
18-dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez amerykańskiego architekta Cabell’a B. Robins
jedno z najbardziej docenionych pól w Portugalii, gospodarz wielu turniejów i eventów golfowy
pola stanowi mix terenów linksowych położonych nad brzegiem morza i parklandowych.

West Clifs
Przepiękne 18-dołkowe pole golfowe zaprojektowane przez jedną z najlepszych na świecie firm
Design. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej spektakularnych projektów w Portugalii położ
nad brzegiem oceanu.

Przelot
Loty do Lizbony odbywają się linia Tap Portugal oraz Ryanair
Przelot z WAW, TAP Portugal:
Przykładowy rozkład i cena
WAW
1450
LIS
LIS
09:10 WAW
ceny od 800 zł

1810
14:05

Udogodnienia hotelu
Bar
Całoroczny basen
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja

Prywatna plaża
Restauracja
Restauracja z wyborem dań z karty
Sejf
Telewizja satelitarna

Żelazko i deska do prasowania
Śniadanie w pokoju
Mini Bar
Obsługa pokoju
Pokój z tarasem

Urządzenia do przyrządzania kawy i
herbaty
Usługi pralni
Usługi Spa & Wellness
Zaplecze bankietowe/konferencyjne

Praia D'el Rey

Golfer w DBL
Mariott 5*
805.00 EUR

Cena od

Oferta ważna przy 2 os.

Oferta zawiera
7 nocy w pokoju standard w hotelu,
śniadania
GOLF 3x Praia D'el Rey 3x West
Clifs
auto na czas pobytu
ubezpiecznie KL NNW z OC golf
podatek VAT

Oferta nie zawiera
przelotu do Lizbony
dodatkowej opłaty za bagaż golfowy
paliwa, dodatkowego ubezpieczenia
auta lub kaucji na samochód
dopłaty do HB 280€/pobyt, FB
535€/pobyt

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

