FUERTEVENTURA- SZKOLENIE KITESURFINGOWE-21-28.08.2017
Termin imprezy:
21.08.2017 - 29.08.2017 (8 dni / 7 nocy )
21.08.2017 Warszawa - Fuerteventura (WAWFUE)
28.08.2017 Fuerteventura - Warszawa (FUEWAW)
Możliwe również wyloty z KTW, POZ, GDN, WRO.
Ceny na wyloty z innych miast mogą być różne od tych podanych w tabeli poniżej.
Cennik:
21-28 sierpnia 2017

Melia Gorriones 4*/HB-2 posiłki/ wylot z
WAW

Cena za os. w pok. dwuosobowym

3270 PLN

Cena za os. w pok. jednoosobowym

3920 PLN

Dopłata do all inclusive

620 PLN

Obowiązkowa opłata TFG*

15 PLN

Szkolenie kitesurfingowe z naszym instruktorem- 10 h ( sprzęt i rescue
w cenie)

1390 PLN

Dopożyczenie naszego sprzętu po szkoleniu

650 PLN

Wypożyczenie naszego sprzętu kite na 6 dni

1200 PLN

*TFG- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ( obowiązek opłaty od 26.11.2016)
Wyloty z innych miast na zapytanie ( możliwa dopłata)
Pobyt, cena zawiera:
-przelot w dwie strony zgodnie z planem lotu
-7 noclegów w hotelu Melia Gorriones
-wyżywienie HB ( 2 posiłki), opcja All Inc za dopłatą
-transfery osób: lotnisko-hotel-lotnisko
- ubezpieczenie podstawowe
Szkolenie kite 10 h z naszym instruktorem w grupach 2-3 os.
Uwaga! Instruktor poleci z grupą, gdy zbierze się min. 5 osób na
szkolenie.

Hotel : Melia Gorriones ****
Położenie: w cichym i spokojnym miejscu.
Między hotelem a oceanem leży szeroka i piaszczysta,
wielokilometrowej długości plaża. To tu, ok. 4 km od miejscowości
Costa Calma, znajduje się eldorado dla surfingowców, amatorów
plażowego wypoczynku i rodzin. Regularne połączenia autobusowe z
hotelu do okolicznych miejscowości.
Opis: hotel został całkowicie wyremontowany wiosną 2006 r.

Klimatyzowana recepcja z terminalami internetowymi, lobby-bar, salon z barem, 3 windy, bar przekąskowy, Fun Pub, pokój Play
Station (czynny od 17:00) 2 klimatyzowane restauracje dla niepalących (jedna z bufetami, druga à la carte), pokój do gier w karty,
kiosk, sala konferencyjna i minimarket.
W dużym, osłoniętym od wiatru ogrodzie znajdą Państwo małe obserwatorium, 3 baseny (1 z morską i 2 ze słodką wodą), prysznice,
duży taras do opalania się ze wspaniałym widokiem na ocean i plażę oraz bar z przekąskami przy basenie. Leżaki w cenie, ręczniki
kąpielowe za kaucją.
Liczba pokoi: 418.
Karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express.
Kategoria lokalna: 4 gwiazdki.
Pokoje: przestronne pokoje 2-osobowe DZX1 z łazienką/WC, suszarką do włosów, klimatyzacją, telefonem, sejfem do wynajęcia,
TV-sat. i umeblowanym balkonem. Dostępne są również pokoje z widokiem na ocean (DZM1).Komfortowe pokoje pokoje DZM2
leżą na najwyższych piętrach i mają wliczone w cenę - oprócz wspaniałego widoku na ocean - dodatkowe świadczenia "The Level".
W ograniczonej liczbie dostępne są tzw. best-price-rooms (DZZ1), czyli pokoje dowolnej kategorii i w dowolnej lokalizacji, ale z
gwarantowaną najniższą ceną.
Wyżywienie: 2 posiłki lub "all inclusive". Przy 2 posiłkach rano i wieczorem obfite bufety z show-cooking. Przy "all inclusive"
pełne wyżywienie, przekąski od 10:00 do 17:00 w barze przy basenie, krajowe napoje alkoholowe i bezalkoholowe do posiłków i w
barach na terenie hotelu (z karty "all inclusive").
Sport i rekreacja w cenie: sala fitness, gimnastyka, strzałki, tenis stołowy, siatkówka i łucznictwo. Dla gości z "all inclusive" 2
korty tenisowe.
Sport i rekreacja za opłatą: 2 korty tenisowe z oświetleniem, bilard, masaże, sauna, łaźnia parowa, wypożyczalnia rowerów
górskich.
Wellness: centrum SPA z 2 jacuzzi, sauną, łaźnią parową, prysznicami Vichy i masażami.
Rozrywka: codziennie program animacyjny, wieczorne przedstawienia.
Dla dzieci: miniklub (5-12 lat), plac zabaw, oddzielny basenik

