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HISZPANIA - Costa Blanca

COSTA BLANCA Low Cost

 Cena pakietu obejmuje: •
- transfery z/na lotnisko w Hiszpanii (Alicante)
- zakwaterowanie w wybranym hotelu 4* na Costa Blanca
- wyżywienie FB / z napojami (1/4 wino i 1/4 woda) 
- pakiet ubiezpieczeniowy (KL 10000 Euro, NNW 15 000 zł i bagaż 800 zł)
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- opiekę rezydenta

Cena nie obejmuje:
- kosztu biletu lotniczego - wg cennika linii lotniczych z dnia zakupu biletu

Przeloty do Alicante możliwe z następujących miast w Polsce:

    Warszawa Modlin (Ryanair): wtorek, sobota
    Warszawa (Wizzair) : sobota
    Kraków ( Ryanair): poniedziałek, środa, piątek, niedziela (od IV)
    Wrocław (Ryanair): środa, niedziela
    Gdańsk (Ryanair): środa, niedziela

OFERTA LOW COST

Oferta Costa Blanca Low Cost oparta jest na 
przelotach liniami rejsowymi. 
Bilet lotniczy kupowany jest oddzielnie. Klient 
może sam dokonać zakupu biletu lub biuro 
może pomóc zakupić bilet na wybranej trasie. 
Dzięki temu, iż przeloty odbywają się liniami 
rejsowymi (cena biletu wg aktualnego cennika 
linii lotniczych), macie Państwo ten przywilej, 
że możecie wybrać taki termin, gdzie cena bi-
letu będzie najkorzystniejsza!

HOTEL GRAN BALI 4* - BENIDORM
Położenie: Położony 5 min od plaży w dzielnicy La Cala. W promienu 3 km od 
hotelu znajduje się pole golfowe Real de Faula oraz park rozrywki Terra Mistica.
Hotel: Jest to najwyższy hotel w Europie - 52 piętra, 186 m wysokości. W hotelu 
znajduje się 18 wind w tym 2 panoramiczne.
Pokoje: z balkonami, w środku TV, sejf, minibar, 2 restauracje, bar przy basenie, 
kilka basenów odkrytych, dyskoteka Odpłatnie dla klientów: SPA, sala gier, tenis 
stolowy, bilard. W skład kompleksu hotelowego sklepy, salon piekności, fryzjer, 
kawiarnia, w holu znajduje się bezprzewodowy Internet.

HOTEL CAP NEGRET 4* - ALICANTE
Położenie: ok. 900 m od centrum miejscowości ALTEA. 
Plaża: publiczna, kamienista, długa i szeroka, łagodne zejście do morza, bezpo-
średnio przy hotelu, dojście przez teren hotelu.
Hotel: restauracja – kuchnia śródziemnomorska i międzynarodowa, bar przy 
basenie na tarasie; przechowalnia bagażu; duży taras z widokiem na basen i mo-
rze, bezpłatny internet bezprzewodowy, basen, brodzik dla dzieci, plac zabaw 
dla dzieci, miniklub, dyskoteka, animacje dla dorosłych i dzieci: aqua aerobik, 
aqua zumba, aqua pilates i inne, wieczorne show.
Pokoje:  klimatyzacja, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 
telefon, lodówka, sejf (płatny); balkon (stolik i krzesełka), boczny widok na mo-
rze. Możliwe jest bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat - na zamówienie, infor-
macja przed przyjazdem.

Terminy wylotu wg rozkładów linii lotniczych 
w okresie 03.04-26.06.18 i 11.09-30.10.18

Cena od 1360 zł
od osoby w pokoju 2-osobowym

Cena od 1260 zł
od osoby w pokoju 2-osobowym

Costa Blanca to środkowa część wybrzeża słonecznej Hiszpanii, region Alican-
te. Białe Wybrzeże jest tak nazywane ze względu na białe kwiaty migdałowca, 
bielone domki, wapienne skały oraz jasne światło słoneczne i czysty, biały piasek 
okolicznych plaż.
Costa Blanca to istny raj na ziemi. Reprezentuje całe bogactwo świata śródziem-
nomorskiego. Klimat jest tu niezwykle łagodny, a tereny górzyste zlewają się z 
dolinami i pięknymi plażami (ponad 218 km wybrzeża!).


