Hiszpania Andaluzja

od 1125

Iberostar Royal Andalus
AKADEMIA MARTINA HEJGERA W NOVO SANCI PETRI
17.11.2018 - 24.11.2018

Typ oferty: Wyjazdy z Pro

Iberostar Royal Andalus - Opis hotelu

Jest to 4 gwiazdkowy hotel położony w jednej z najlepszych lokalizacji turystycznych na Cost
la Luz, Novo Sancti Petri w pobliżu miejscowości Chiclana de la Frontera. W Royal Andalus na
Costa de la Luz, można spędzić niezapomniane wakacje w eleganckim i rozległym k
turystycznym wychodzącym na długie piękne, piaszczyste plaże wraz ze spektakularnymi
Hotel usytuowany niedaleko 36-dołkowego pola golfowego. Do miejscowości Chiclana de l
jest zaledwie 8 km. W niewielkiej odległości od hotelu znajdują się miasta takie jak Jerez,
także piękne ttradycyjne białe wioski Andaluzji.

Program oferty

Długie, piaszczyste plaże, bliskość najsłynniejszych hiszpańskich miast Sewilli, Cordoby i Mala
pobliski Gibraltar to tylko jedne z wielu powodów, aby odwiedzić ten region. Gdy raz zobaczy s
Andaluzję, chęć powrotu będzie nieodparta. Ponieważ Andaluzja to najbardziej południowa cz

Hiszpanii i leży bardzo blisko Afryki, klimat tam panujący zbliżony jest do krajów afrykańskich,
dodatkowy atut tego miejsca.

Opinia T&A

Hotel o bardzo atrakcyjnej lokalizacji. Polecamy zwłaszcza na wyjazdy w większej grupie. Wiel
golfowych w okolicy.

Pola w pakiecie

W klubie golfowym Novo Sancti Petri znajdują się dwa wspaniałe pola golfowe zaprojektow
słynnego Severiano Ballesteros. Obiekt jest uznawany za jeden z najlepszych ośrodków go
Europie. Pola, rozpościerają się wśród lasów. To również jeden z najlepiej wyposażonych t
ćwiczeń w Europie. 130 stanowisk na Draving range, Kilkanaście miejsc do krótkiej gry oraz
Pitch & Put.

Propozycje przelotów
LOTY z WARSZAWY do SEWILLI
17-24.11.2018
CENA biletu od 570 zł
CENA za bagaż golf od 290 zł

Udogodnienia hotelu
Bar
Całodobowa recepcja
Internet Wi-Fi
Klimatyzacja
Mini Bar
Obsługa pokoju
Prasa

Royal Andalus 4*

Przechowalnia bagażu
Restauracja
Restauracja z wyborem dań z karty
Sejf
Telewizja
Usługi pralni

DBL Golfer

SGL Golfer

Non G

7 noclegów / HB Ceny w € od osoby
17.11-24.11.2018

1125.00 EUR

1285.00 EUR

Oferta ważna przy min 8 os

Oferta zawiera

Oferta nie zawiera

635.00

7 nocy w pokoju DBL lub SGL
Standard,
Half Board bez napoi,
Pakiet 5 GF na 2 polach golfowych Golf Novo Sancti Petri
Wynajem samochodu wraz z
podstawowym ubezpieczeniem
(odbiór i oddanie na lotnisku)
Nielimitowane piłki na driving range
przez 2 godziny dziennie
Codzienna Akademia z Martinem
Hejgerem
Wózki golfowe
Ubezpieczenie Kl NNW z OC Golf
Podatek i obsługę

Przelot do Sewilli
Opłaty za transport sprzętu
golfowego
Opłat za club cary
Paliwa i kaucji za samochód

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

