Maroko Agadir

od 1065

Atlantic Palace
Wyjazd z MIDGOLF do Agadiru
20.11.2018 - 27.11.2018

Typ oferty: Wyjazdy na Turnieje Golfowe

Atlantic Palace - Opis hotelu

Luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel Atlantic Palace znajduje się w pobliżu centrum miasta, jed
metrów od prywatnej plaży. Charakteryzuje się on połączeniem tradycyjnych marokańskich ele
wystroju oraz międzynarodowych standardów w zakresie komfortu oraz obsługi Gości. Po prze
progu hotelu podziwiać można piękny tradycyjny wystrój holu oraz eleganckie meble. Tutaj po
Państwa miły, przyjazny personel.
W pomieszczeniach ogólnodostępnych można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego łąc
internetowego.Pokoje w hotelu Atlantic Palace są przestronne oraz wygodne i zostały wyposaż
nowoczesne udogodnienia. Hotel oferuję 2 restauracje, bary, kasyno, spa i centrum masażu, ł
turecką, centrum fitness, pole do minigolfa oraz przepiękny odkryty basen. Hotel zapewnia tak
innych udogodnień typowych dla obiektów pięciogwiazdkowych, w tym sklep z pamiątkami,
wypożyczalnię samochodów, zaplecze konferencyjne oraz punkt informacji turystycznej.

Program oferty

AGADIR to nowoczesne miasto z licznymi luksusowymi hotelami i centrami wypoczynkowymi,
zbudowane wzdłuż piaszczystej plaży. Nazywany „białym miastem” w opinii turystów jest mias
pogody oraz przepięknych plaż. Typowo zachodni klimat miasta oraz zieleń przywołują skojarz
francuskim Cannes. Warto poznać jego uroki przechadzając się wąskimi uliczkami miasta w kt
kryją się liczne sklepy z pamiątkami oraz bary i restauracje. Agadir jest miejscem dla osób chc
spędzić wakacje z dala od zgiełku, korzystając z 9-kilometrowej piaszczystej plaży oraz licznyc
wydarzeń kulturalnych.

Pola w pakiecie

Golf de l’Ocean - najmłodsze pole w Agadirze, otwarte w 2009 roku. 27 dołków, wkomponow

Golf du Soleil – otwarte w 2000 roku, 27 dołków, 8936 m, 97 ha, par: 3x36, Handicap max: 3
Eksluzywne pole położone wśród palm i eukaliptusów, pomiędzy Oceanem Atlantyckim a pasm
Atlas. Obfituje w naturalne przeszkody takie jak bunkry i przeszkody wodne.
Golf les Dunes – pole otwarte w 1990 roku, 27 dołków, Długość: 18 dołków = 6243m, 27 dołk
9420m, Par: 72. Zaprojektowane przez architekt Cabell Robinson, obejmuje obszar łącznie 10
Położone jest wśród przepięknej zieleni, posiada doskonałe warunki do gry w golfa dla wszystk
zaawansowania (w tym pro-shop i miejsca do nauki).

Propozycje przelotów
WARSZAWA-AGADIR-WARSZAWA
20-27.11.2018
Linia
Odlot
Przylot
WYLOT
07:20
11:20
POWRÓT 12:00
17:50
CENA biletu już od 450 PLN

ZAPYTAJ NAS O PRZELOT W DOWOLNEJ DACIE Z DOWOLNEGO LOTNISKA. CHĘT
PRZYGOTUJEMY OFERTĘ I ZAREZERWUJEMY LOT

Udogodnienia hotelu
Bar
Całodobowa recepcja
Centrum biznesowe
Centrum Fitness
Klimatyzacja

Restauracja
Restauracja z wyborem dań z karty
Sklepy w hotelu
Telewizja
Telewizja satelitarna

Pokoje dla niepalących
Prywatna plaża

7 noclegów/HB/ cena w €/os

Usługi pralni

DBL Golfer

SGL Go

Atlantic Palace 5*
Cena od

1120.00 EUR

1310.00

Promocja do 10.09.2018

1065.00 EUR

1245.00

Oferta zawiera
7 noclegów w pokojach DBL lub
SGL,
Wyżywienie HB
Napoje do kolacji – ½ butelki wina,
woda lub piwo
Transfery lotniskowe oraz na pola
Pakiet 5 green fee 3x Ocean, 1x
Dunes 1x Solei
Ubezpieczenie KL, NNW i OC
Podatek i obsługę.

Oferta nie zawiera
Przelotu do Agadiru
Opłat za bagaże golfowe
Opłaty klimatycznej płatnej na
miejscu
Kosztów wizy

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

