Hotel Akapulco - pokój 3 os. z balkonem
WCZASY W CZARNOGÓRZE - SUTOMORE HOTEL AKAPULCO***
Program
WCZASY W CZARNOGÓRZE - SUTOMORE HOTEL AKAPULCO***
Sutomore - popularna miejscowość wczasowa położona w południowej
części Czarnogóry, nad Morzem Adriatyckim, na zboczach gór Rumija,
oddalona ok. 10 km od Baru i ok. 50 km od Podgoricy, stolicy Czarnogóry.
Miejscowość posiada piaszczysto-żwirkową plażę z łagodnym wejściem
do morza. Wzdłuż plaży równolegle biegnie nadmorska promenada. Przy
promenadzie znajdują się liczne restauracje, bary, kawiarnie i sklepy. Jest
to również doskonałe miejsce wypadowe, gdzie w czasie wycieczek
można zobaczyć m.in.: Bokę Kotorską, Jezioro Szkoderskie, Bar, Budvę i
wiele innych miejsc wartych odwiedzenia.
Hotel Akapulco*** - trzypiętrowy, klimatyzowany budynek oddalony ok.
1.000 m od plaży głównej, miejskiej piaszczysto-żwirkowej i ok. 700 m od
centrum miejscowości. Hotel oferuje swoim gościom pokoje 2-, 3- i 4osobowe oraz 2-osobowy apartament. Do dyspozycji gości jest basen oraz
restauracja znajdująca się na parterze budynku. Obiekt posiada bezpłatną
strefę Wi-Fi.
Pokój 3-osobowy z balkonem – dwupokojowy z łazienką. W jednym
pokoju łóżko małżeńskie lub dwa pojedyncze (pokój przechodni), w drugim
pokoju łóżko pojedyncze.
Wyposażenie pokoi: w pokoju jest łazienka z pełnym węzłem sanitarnym
(kabina, umywalka, toaleta, suszarka do włosów). Każdy pokój
wyposażony jest w łóżka, krzesła, szafę, TV-SAT, lodówkę, sejf.
Wyżywienie 2 x dziennie:
• śniadanie 8:00 - 10:00 – w formie bufetu
• obiadokolacja 19:00 – 21:00 – bufet, do wyboru, 1 lub 2 zupy, 4 dania
główne, deser, woda mineralna. Istnieje możliwość wykupienia lunchu w
cenie 5 €. Pierwsze świadczenie – obiadokolacja w dniu przyjazdu,
ostatnie świadczenie – śniadanie w dniu wyjazdu.
Dodatkowe informacje:
• opłata za serwis plażowy (2 leżaki + parasol) - ok. 10 €/dzień (ceny w
zależności od terminu)
• opłata klimatyczna ok. 1,50 €/dzień (dzieci w wieku do lat 12 ok. 1
€/dzień)
• dojazd własny - 100 PLN
Ramowy program imprezy:
1. DZIEŃ – wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Słowację, Węgry i
Serbię do Czarnogóry.
2. DZIEŃ – przejazd do Vranijna, REJS PO JEZIORZE SZKODERSKIM.
Odpoczynek na plaży, obiad w restauracji rybnej. Rejs powrotny do
miejscowości Vranijna. Następnie przejazd do hotelu w miejscowości
Sutomore, zakwaterowanie, obiadokolacja.
3. – 10. DZIEŃ - pobyt wypoczynkowy, możliwość skorzystania z
wycieczek fakultatywnych.
11. DZIEŃ – wykwaterowanie z hotelu do godz. 9:00 (zdeponowanie

11. DZIEŃ – wykwaterowanie z hotelu do godz. 9:00 (zdeponowanie
bagaży). Wyjazd w drogę powrotną w godzinach popołudniowych (dokładna
godzina wyjazdu jest ustalona po przyjeździe autokaru z Polski).
12. DZIEŃ – powrót do Polski na miejsca wyjazdów w godzinach
południowych.
Informujemy, że na trasie Gliwice – Bielsko, Kraków – Bielsko oraz Rybnik
- Bielsko przejazd może być realizowany innymi środkami transportu. W
Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.
Wycieczki fakultatywne:
• Montenegro Tura – ok. 25 €
• Rafting rzeką Tarą – ok. 65 €
• Boka Kotorska – ok. 30 €
• Klasztor Ostrog – ok. 12 €
• Kaniony Czarnogóry – ok. 40 €
• Stary Bar i Ulcinj – ok. 25 €
• Kruje, Tirana, Durres – ok. 40 €
Ceny wycieczek fakultatywnych są orientacyjne. Wycieczki fakultatywne
organizowane są przez czarnogórskie biura podróży, dlatego ich programy
oraz ceny mogą się różnić. Wycieczki fakultatywne są realizowane przy
min. 20 osobach chętnych.
Zakwaterowanie
Hotel AKAPULCO*** w Sutomore
Cena zawiera
Świadczenia:
• przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
• 9 noclegów w hotelu Akapulco*** w Sutomore, zakwaterowanie w pok. 2-,
3- i 4-os. oraz w 2-os. apartamencie
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)
• rejs po Jeziorze Szkoderskim wraz z obiad
• klimatyzacja w cenie
• opieka pilota podczas przejazdu, rezydenta na miejscu
• ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe), NNW, bagaż
• pościel, ręczniki, sprzątanie końcowe
Cena nie zawiera
• opłata klimatyczna ok. 1,50 €/dzień (dzieci w wieku do lat 12 ok. 1
€/dzień)

