Hiszpania Andaluzja

od 555

Valle Del Este Hotel
Golf w Almerii Vale Del Este
01.05.2018 - 30.04.2019

Typ oferty: Oferta golfowa Low Cost

Valle Del Este Hotel - Opis hotelu

Valle Del Este Hotel 4* to luksusowy resort położony na wschodnim wybrzeżu Almerii, w A
samym sercu pola golfowego. Do dyspozycji gości są 142 elegancko urzadzone pokoje i apa
widokiem na pole golfowe oraz niesamowity wschód lub zachód słońca. Resort położony jes
Morza Śródziemnego i pobliskich miejscowości Mojacar, Garrucha, czy Vera.
Restauracje: Hotelowa restauracja Valle Del Este – która oferuje pokazy gotowania przez
mogą uczestniczyć w przygotowaniu części serwowanych potraw, Valle Del Este Beach Club –
połóżona tuż przy polu golfowym oferująca lunche oraz przekąski, ze szczególnym akcentem
ryżu. Pobliska miejscowość Garrucha słynie z restauracji serwujących doskonałe owoce morza
z najbardziej polecanych jest Puerto Pezquera.
Sport i rekreacja: Pole golfowe 18-dołkowe, Spa specjalizujące się w hydroterapii, sola
wellness room, 4 korty tenisowe, szkółka wind i kitesurfingowa, basen, siłownia, centrum
www.valledeleste.es

Pola w pakiecie

Resort golfowy posiada 18-dołkowe pole golfowe - VALLE DEL ESTE GOLF COURSE
5.715 m, par-71, pole zaprojektowane przez José Canalesa w 2003 roku przy zachowaniu nat
stepowego wyglądu i przyrody go otaczającej. Rejon ten oferuje najwięcej godzin światła słone
ciągu roku w całej Europie kontynentalnej. Pole posiada dodatkowo dobre zaplecze treningow

Propozycje przelotów
Loty bezpośrednie z WMI, POZ, KRK, WRO do Alicante
Ceny już od 450 zł!
Zapytaj nas o ofertę

Udogodnienia hotelu

VALLE DEL ESTE 4*

DBL Golfer

SGL Golf

7 noclegów/HB/auto/ cena w €/os
Cena od

555.00 EUR

750.00 EU

Oferta ważna od 2 os.

Oferta zawiera
7 nocy w pokoju DBL lub SGL
7 x HB - śniadania i obiadokolacje
Pakiet Golf Unlimited!
Auto na czas pobytu z podstawowym
ubezpieczeniem
Dostęp do SPA
Ubezpieczenie KL NNW z OC golf

Oferta nie zawiera
Przelotu do Alicante
Napoi do kolacji
Paliwa i kaucji za samochód (Karta
kredytowa; dodatkowe
ubezpieczenie)
Opłaty za transport sprzętu
golfowego

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

