Apartamenty na Wyspie Brać
Chorwacja 2018
Serdecznie zapraszamy na wyspę Brać w Chorwacji. Oferta
skierowana jest dla osób lubiących cisze i spokój oraz rodzinna
atmosferę. Villa posiada własny basen z hydromasażami, wiatę
grillową, siłownię, klimatyzację w pokojach. Villa znajduje się w
miejscowości Povlja zaledwie 200 m od plaży i 250 m od publicznej
plaży oraz centrum miejscowości.
Do dyspozycji gości są 3 apartamenty do wyboru:
Ap. nr 1 przeznaczony jest dla 4-5 osób – 2 sypialnie ( 2 osobowa z
łazienką oraz 2+1 osobowa z łazienką) oraz kuchnia
Ap nr 2 przeznaczony jest dla 4-7 osób – 2 sypialnie ( 2 osobowa z
łazienką oraz 2+1 osobowa z łazienką) kuchnia z rozkładaną kanapą (
dla 1 max 2 osób)
Ap nr 3 przeznaczony jest dla 6-9 osób – 3 sypialnie ( 2 sypialnie 2
osobowe z łazienką oraz 2+1 osobowa z łazienką) kuchnia z
rozkładaną kanapą ( dla 1 max 2 osób) dodatkowa łazienka.
Dostępne terminy:
Sezon średni: 02-9.06.2018r , 9-16.06.18r, 16-23.06.18r, 2330.06.18r , 01-08.09.18r, 08-15.09.18r, 15-22.09.18r, 22-29.09.18r
Sezon wysoki: 30.06-07.07.18r, 07-14.07.18r, 14-21.07.18r, 2128.07.18r, 28.07-04.08.18r, 4-11.08.18r, 11-18.08.18r, 18-25.08.18r.
25.08-01.09.18r
Ceny first minute przy rezerwacji do końca grudnia 2017:
Ceny sezon średni:
Apartament nr 1 i 2:
Koszt wynajmu 1 tygodnia 2400 zł 2200 zł
Koszt wynajmu 2 tygodni 3900 zł 3700 zł
Apartament nr 3:
Koszt wynajmu 1 tygodnia 3200 zł 3000 zł
Koszt wynajmu 2 tygodni 5400 zł 5200 zł
Ceny sezon wysoki:
Apartament nr 1 i 2:
Koszt wynajmu 1 tygodnia 2800 zł 2500 zł
Koszt wynajmu 2 tygodni 4300 zł 4000 zł
Apartament nr 3:
Koszt wynajmu 1 tygodnia 3600 zł 3300 zł
Koszt wynajmu 2 tygodni 5800 zł 5500 zł

Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•
•

zakwaterowanie zgodnie z wybranym apartamentem
korzystanie ze wszystkich atrakcji Villi LUNA: basen z
hydromasażami, wiata grillowa, siłownia,
taksę klimatyczną
klimatyzację w pokojach
korzystanie z mediów (prąd/woda)
pościel oraz ręczniki
sprzątanie końcowe

Cena nie zawiera:
• świadczeń nie wymienionych w ofercie
• transportu
• dodatkowego ubezpieczenie NNW i KL ( płatne dodatkowo
0,5 Euro za dzień/ osobę)
• wyżywienia
Doba hotelowa rozpoczyna się o 16:00 w dniu przyjazdu a
kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
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