TURCJA – Riwiera
Lato 2019

Przelot:
Szczecin – Antalya - Szczecin
Termin:
26 czerwca – 03 lipca 2019 (26 czerwca – 10 lipca 2019)

Hotel

LTI SERRA RESORT *****

(AI24h)

2.730 zł

http://grupy.itaka.pl/hotel/index?user=MzMwMA==&hotel=AYTSERR
dopłata do 14 dni: 1.190 zł
1 i 2 dziecko 2-15 lat: 1290 zł
Ceny zawierają:

- przelot na trasie wybranej przez klienta,
- obowiązkowe opłaty lotniskowe,
- obowiązkową dopłatę transportową,
- transfery lotnisko – hotel – lotnisko klimatyzowanym autokarami,
- zakwaterowanie: 7 noclegów w wybranym hotelu *****, pokoje dwuosobowe standardowe,
- wyżywienie: formuła ultra all inclusive 24 godziny (UAi24h) lub all inclusive (Ai), wg
opisu hoteli na stronie www.itaka.pl,
- opieka polskiego rezydenta,
- co 39 osobę zakwaterowaną w pokoju dwuosobowym gratis,
- gwarancję niezmienności ceny,
- ubezpieczenie KL i NW – 20.000€/osoba,
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- Warunki Rezerwacji Grupowych.
Ceny nie zawierają:
- wizy tureckiej. Koszt wizy – 99 zł.
- wydatków własnych, wycieczek lokalnych i dodatkowych atrakcji na miejscu,

POŁOŻENIE: w Kizilot, ok. 14 km od centrum Manavgat, ok. 17 od centrum SIDE; ok. 80 km od
lotniska w Antalyi; przystanek autobusowy ok. 500 m od hotelu (Manavgat, Alanya), 2 razy w
tygodniu kursuje bus hotelowy (Manavgat, Side/ok. 7 EUR).
PLAŻA: hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu,
bezpłatne parasole, leżaki, materace i ręczniki, bar objęty formułą all inclusive.
HOTEL: pięciogwiazdkowy, rozbudowany w 2014 r. na bazie hotelu Club Calimera Serra Palace,
214 pokoi, 1 budynek, 5 pięter, 4 windy, przestronne lobby, recepcja, restauracja główna – dania
w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa, 3 restauracje à la carte – kuchnia włoska, turecka,
dania rybne, dostępne foteliki i menu dla dzieci, 3 bary: w lobby, przy basenie, przy plaży;
minimarket, jubiler, butik, sklep z galanterią skórzaną; taras, ogród, bezpłatny internet
bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych; za opłatą: fryzjer, pralnia, fotograf;
udogodnienia dla niepełnosprawnych; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club; możliwość korzystania z infrastruktury hotelu Club Calimera
Serra Palace.
POKÓJ:standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 28 m², klimatyzowany, łazienka
(prysznic, wc; suszarka), telewizja satelitarna, telefon; za opłatą: sejf, minibar (2 razy na tydzień
bezpłatnie uzupełniany wodą); bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat; balkon (stolik, krzesełka);
rodzinny: dla 4-os., ok. 38 m², 2 pomieszczenia; wyposażenie jak w pokoju standardowym;
pokoje rodzinne za dopłatą.
SPORT I ROZRYWKA: 4 baseny: słodka woda, ok. 400 m², 2200 m², 300 m², 1500 m², gł. 1-2
m, 5 zjeżdżalni, 2 baseny dla dzieci: słodka woda, ok. 350 m², 300 m² i 200 m², gł. 0,3-0,4 m, 7
zjeżdżalni dla dzieci, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i ręczniki; 2 korty tenisowe,
siłownia, piłka nożna, tenis stołowy, siatkówka plażowa; plac i pokój zabaw dla dzieci, miniklub
(4-12 lat), animacje dla dorosłych, dyskoteka, amfiteatr; za opłatą: bilard, sporty wodne (oferta
zewnętrzna); centrum wellness: kryty basen, słodka woda, ok. 250 m², gł. 1,4 m, bezpłatne:
łaźnia turecka, sauna; za opłatą: masaże, zabiegi pielęgnacyjne.
ALL INCLUSIVE 24H:śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-11.00), obiad (12.3014.00), kolacja (19.00-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej, raz w tygodniu kolacja w
restauracji à la carte (wymagana wcześniejsza rezerwacja); placki gozleme (12.00-15.00) w
restauracji głównej, przekąski w barze na plaży (12.00-15.00); kawa, herbata, ciastko w
wyznaczonych barach (16.00-17.00); nocny bufet (23.30-00.30); lokalne napoje bezalkoholowe i
alkoholowe (24h) w wyznaczonych barach.

Dofinansowanie z ZFŚS:
- 1350 zł dla osób z dochodami powyżej 2500 zł,
- 1400 zł dla osób z dochodami poniżej 2500 zł.
Dofinansowanie dla dzieci:
– 516,00 zł dla osób z dochodami powyżej 2500 zł,
- 580,50 zł dla osób z dochodami poniżej 2500 zł.

Zapisy na wycieczkę do 09.10.2018 r. w sekretariacie SOSW Tanowo.

