HISZPANIA - COSTA BLANCA✈
1 921,00 PLN

Ważne informacje
Ceny są prawidłowe i obowiązują w momencie
rezerwacji. W porównaniu z innymi touroperatorami,
dzięki nowoczesnej technologii dynamicznego
pakietowania , ceny są odświeżane 24h/7.
Potwierdzamy cenę niezwłocznie tego samego dnia (dni
robocze).
Położenie
Hotel położony w Alicante, zaledwie 500 m od plaży
Albufereta i około 2 km od centrum miasta z licznymi
sklepami i butikami. W okolicy znajduje się również
wiele restauracji i barów, które oferują ekscytujące życie
nocne. Transport publiczny znajduje się około 200
metrów. to jest 15 km od lotniska w Alicante. Adres:
Hotel Best Western Albahia (ex Albahia Tennis &
Business) Calle Sol Naciente, 6 (La Albufereta) 03016 Alicante - Spanien Tel: +34 965 155 979 Web:
www.albahia.com
Wyposażenie
Hotel zbudowany został w roku 1976. Serdecznie
zapraszamy naszych gości do łącznie 93 pokoi. W
obiekcie do dyspozycji gości jest czynna 24 godziny na
dobę recepcja oraz 24-godzinny check-out-service.
Budynek dysponuje windą, za pomocą której można
dostać się na niemal wszystkie piętra. Na miejscu
znajduje się szatnia i sejf. Wi-Fi w pomieszczeniach
ogólnodostępnych (odpłatnie) zapewnia stały dostęp do
sieci. Do dyspozycji gości jest restauracja, kawiarnia i
bar. Dzieci mogą bawić się do woli na placu zabaw. Na
terenie obiektu znajduje się również sala telewizyjna.
Auto pozostawić można w garażu (odpłatnie) oraz na
parkingu. Do pozostałych oferowanych na miejscu usług
należą: opieka medyczna, serwis pokojowy i pralnia.
Pokoje
Pokoje wyposażone są w klimatyzację, centralne
ogrzewanie i łazienkę. Balkon należy do standardowego
wyposażenia większości pokoi. Urzekającą atmosferę
wielu kwater podkreśla widok na morze. Pomieszczenia
mieszkalne i sypialne dysponują łóżkiem podwójnym. W
pokoju znajduje się sejf. Elementami podwyższającymi
komfort pobytu są internet, telefon, telewizor, radio i

Wi-Fi. Łazienki wyposażone są w prysznic i wannę. W
łazience goście znajdą suszarkę do włosów. Rodziny z
dziećmi zamieszkać mogą w przygotowanych specjalnie
z myślą o nich pokojach rodzinnych.
Wyżywienie
Przygotowaliśmy dla Państwa zróżnicowane warianty
żywieniowe. Dostępne opcje to nocleg ze śniadaniem,
wyżywienie częściowe i wyżywienie pełne. W ofercie
gastronomicznej znajdują się śniadanie, obiad i kolacja.
Dostępne są również dania specjalne, w tym dania
dietetyczne.
Oferta sportowo-rozrywkowa
Hotel oferuje basen i basen otwarty. Położone w cieniu
parasoli leżaki idealnie nadają się na chwilę relaksu. Na
miejscu dostępny jest ponadto bar z przekąskami. W
czasie wolnym poza golfem, windsurﬁngiem,
nurkowaniem i studiem ﬁtness zapraszamy również do
skorzystania z tenisa ziemnego (za dodatkową opłatą).
Karty kredytowe
W obiekcie akceptowane są następujące karty
kredytowe: American Express, Visa, Diners Club i
MasterCard.
Informacje odnośnie przelotów samolotem
Wszystkie przeloty na destynacjach oferowanych przez
TOP Touristik odbywają się zgodnie z Ogólnymi
Warunkami Przewozu Pasażerów i Bagażu danego
przewoźnika. ++++ W przypadku tanich linii lotniczych
oraz regularnych linii lotniczych na krótkich dystansach
cena zawiera tylko bagaż podręczny. Istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego za dodatkową opłatą
(*).
- ryanair (fr)
55x40x20 , 10 kg - przekazany do luku bagażowego ( od
15.01.2018, wyjątkiem rezerwacji z pierwszeństwem
wejścia ) oraz mała torebka 35x20x20 , *Bagaż
rejestrowany: 20 kg, cena 265 – 400 PLN.
- wizz air (w6)
55x40x23 , 10 kg. *Bagaż rejestrowany: 20kg, cena 200
– 450 PLN.
- norwegian (dy)
55x40x23 , 10 kg. *Bagaż rejestrowany: 20 kg, cena

230 – 300 PLN.
- easyjet (u2)
55x40x23 , *Bagaż rejestrowany: 20 kg, cena 250 – 300
PLN.
- lot (lt) / tap (tp) / british airways (ba) / alitalia
(az) / el al (ly)
55x40x23 , 8 kg. *Bagaż rejestrowany: 23 kg, cena 280
- 400 PLN.
- w przypadku czarterów (np. small planet (p7),
smart wings (qs), enter air (e4) )
cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż
rejestrowany 15 kg. Cena bagażu może ulec zmianie
jeżeli zostanie on dodany już po potwierdzeniu
rezerwacji. ++++ Serwis pokładowy - napoje, przekąski
zwyczajowo nie jest zawarty w cenie przelotu. Wszelkie
informacje odnośnie limitów bagażu oraz serwisu
pokładowego w cenie przelotu wszystkich linii
lotniczych, z którymi współpracuje TOP Touristik
znajdziecie Państwo na naszej stronie
www.TOPtouristik.pl w zakładce Wszystko o
lataniu/bagaż :
www.vcms.eu/upload/getbyid/104390/Dok1.pdf

Hotel:

HOTEL ALBAHIA ALICANTE*** HB

Pobyt:

8 DNI

Termin:

09.05. - 16.05.2018

Wylot:

POZNAŃ - ALICANTE

