Maroko Marakesz

od 845

Be Live Collection Marakesz
Nowy Hotel w Marakeszu All Inc i 4 pola golfowe
01.11.2018 - 30.04.2019

Typ oferty: Oferty Indywidualne

Be Live Collection Marakesz - Opis hotelu

Be Live Collection Marakesz to nowy hotel znajdujący się w doskonałej lokalizacji tuż na
Marakeszu. Dojazd z lotniska zajmuje jedynie 15 minut a wszystkie pola golfowe oddalone są
drogi od hotelu. Cały obiekt otwarty w 2017 roku dysponuje tylko 212 pokojami i jest prz
wyłącznie dla osób dorosłych. Urządzony w bardzo nowoczesnym stylu może poszczycić
ofertą All Inclusive. Na gości czeka bardzo dobrze wyposażone Spa z szerokim wachlarzem
nowoczesne centrum fitness. Hotel posiada 2 restauracje, 2 bary, restauracje a la card, 2 ba
tenisowy, stoły bilardowe, boisko do siatkówki i koszykówki.

Program oferty

Marakesz uznawany jest za kulturowo-historyczną stolicę Maroka. Warto poznać jego uroki po
spacerów po ciasnych uliczkach miasta i licznych targowiskach. W powietrzu można poczuć za
pieczonego chleba, herbaty z miętą, a kolorowe od owoców stragany z pewnością przykuwają

Wieczorami ulice miasta wypełniają się artystami, wróżbitami i kuglarzami. Można wówczas go
podziwiać występy artystów i akrobatów. Marakesz to również doskonałe miejsce do gry w gol
najbliższym regionie znajduje się aż 13 pól golfowych gwarantujących wysoką, jakość usług.

Opinia T&A

Bardzo nowoczesny hotel z dobrą ofertą All Inclusive. Wspaniała lokalizacja tuż obok 4 pól gol
zaledwie 8 km od centrum Marakeszu. Polecamy

Pola w pakiecie

Le Golf Palmeraie - pole golfowe Palmeraie zaprojektowane przez Roberta Tent Jones o pow
całkowitej 77 ha. Wybudowane w pięknej okolicy w otoczeniu 7 jezior i gór Atlas. Jest jednym z
najlepszych pól golfowych w Maroku.
AMELKIS Golf - wybudowane w 1995 roku zostało zaprojektowane z myślą o dużych,
międzynarodowych turniejach, które kilkakrotnie gościło. 27 dołków otoczone ekskluzywnymi
rezydencjami rozpościera się na aż 450 ha.
ROYAL Golf – to najbardziej legendarne pole w Maroku. Otwarte w 1927 roku znajduje się w
botanicznym, w którym ponad 90 lat temu zasadzono 15000 drzew.
AL MAADEN Golf – zaprojektowane przez znanego Kyle Philipsa - specjalisty od pól typu lin
uważane za najbardziej strategiczne w Maroku. Pole jest posłużyło jako wystawa dla monume
rzeźb które możemy podziwiać grając na każdym dołku

Propozycje Przelotów
Ryanir z KRAKOWA i WARSZAWY do Marakeszu
KRK
WYLOT
POWRÓT

Odlot
06:25
10:30

Przylot
10:05
16:00

Cena biletu od
zł z bagażem podręcznym, 270 zł - dopłata za bagaż rejsowy
284 zł – bagaż golf

Udogodnienia hotelu
Bar
Bar z przekąskami
Całodobowa recepcja
Centrum biznesowe
Centrum Fitness
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja

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

Masaż
Obsługa pokoju
Pokój z tarasem
Pokoje dla niepalących

Usługi pralni
Usługi Spa & Wellness
Wymiana walut
Zaplecze bankietowe/konferencyjne

Be Live Collection 5*

DBL Golfer

SGL Go

7 noclegów / ALL / cena w EURO od osoby
845.00 EUR

01.11.2018-23.04.2019 Cena od

1140.00 E

Oferta ważna przy min 2 os.

Oferta zawiera
7 noclegów pokoju delux DBL
Wyżywienie All Inclusive
Pakiet 5 GF: do wyboru na
Palmeraie Golf, Amelkis Golf, Royal
Golf Marakesz, Al. Maaden
Transfer z i na lotnisko
Transfery na pola golfowe
Hotelowy bus do Marakeszu
Opieka lokalnego partnera
Ubezpieczenie golfowe z OC
Podatki

Oferta nie zawiera
Przelotu do Marakeszu
Opłat za bagaż golfowy
Opłat za Ceddiego lub Buggie
Piłki na driving range

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

