Maroko Agadir

od 860

Hyatt Place Taghazout Bay
Hyatt Place pod Agadirem i 3 pola golfowe
01.11.2018 - 30.09.2019

Typ oferty: Oferty Indywidualne

Hyatt Place Taghazout Bay - Opis hotelu

Położony 15 km na północ od Agadiru, oraz 40 min od lotniska. Do dyspozycji gości
przestronne pokoje, zaprojektowane w nowoczesnym stylu, wykończone drewnem oraz s
terenie obiektu znajduje się też SPA, sauny, baseny oraz siłownia. Hotelowa restauracj
niesamowitych śniadań oraz deserów, zawierających mnóstwo świeżych owoców. W okol
można również odwiedzić największy w Maroku rezerwat ptaków czy surfować w zatoce Tagh

Program oferty

Agadir to nowoczesne miasto, z licznymi luksusowymi hotelami i centrami wypoczynkowymi,
zbudowane wzdłuż piaszczystej plaży. Warto poznać jego uroki podczas przechadzania się po
uliczkach, w których kryją się liczne sklepy z pamiątkami oraz bary i restauracje. Agadir jest m
dla osób chcących spędzić wakacje z dala od zgiełku, korzystając z 9-kilometrowej piaszczyste
oraz licznych wydarzeń kulturalnych. W pobliżu miasta znajdują się trzy pola golfowe gwarant

wysoką jakość. Są to: Royal Golf Club d’Agadir, Golf les Dunes i Golf du Soleil.

Pola w pakiecie

Tazagout Golf Club
18-dołkowe pole golfowe, zaprojektowane przez architekta Kylea Philipsa. Rozciąga się po po
ponad 165 hektarów położonych na wybrzeżu, wzdłuż 4,5 km linii urokliwych plaż zatoki i hote
Taghazout.
Golf de L’Ocean - 27 dołków, wkomponowane w naturalny krajobraz lasów sosnowych i wydm
oceanem.
Golf du Soleil – bardzo interesujące 18-dołkowe pole z klasycznym układem terenu wśród lic
palm.

Propozycje przelotów
Bezpośrednie lot z Warszawy, Katowic, Berlina do Agadiru
Przykładowy
Odlot

Przylot

07:20

11:20

POWRÓT 12:10

17:50

WYLOT

Ceny od 700 zł , bagaż golf od 264 zł
bagaż 20 kg od 290 zł
Godziny lotu do potwierdzenia.

Udogodnienia hotelu

7 noclegów / HB Ceny w EURO od osoby

DBL Golfer

SGL Golfer

Hyatt Place 5*
Cena od

Oferta zawiera
7 nocy w pokoju DBL lub SGL
standard
Śniadania i obiadokolacje
Pakiet 5 GF: 3xUnlimited Tazegzout,
1xSoleil, 1xL’Ocean

860.00 EUR

1295.00 EUR

Oferta nie zawiera
Przelotu do Agadiru
LOKALNEGO PODATKU ok 3€,
dzień
Opłat za bagaż golfowy
Napoi do kolacji

Transfer z lotniska,
Transfery na pola
Ubezpieczenie Kl NNW z OC Golf

Opłat za melex, wózki

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

