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   CZARNOGÓRA

KOD IMPREZY: CZA
TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł)

TERMIN Cena katalogowa W promocji już od
 1 tydz. 2 tyg. 1 tydz. 2 tyg.
28.04   3199 4599 1899 2749
05.05   2999 4430 1799 2649
12.05   3070 4520 1830 2699
19.05   3099 3970 1849 2370
26.05   3470 5099 2070 3049
02.06   3730 5630 2230 3370
09.06   3730 5630 2230 3370
16.06   3730 5630 2230 3370
23.06   3799 6130 2270 3670
30.06   4349 6849 2599 4099
07.07   4430 6899 2649 4120
14.07   4430 6899 2649 4120
21.07   4430 6899 2649 4120
28.07   4430 6899 2649 4120
04.08   4470 6970 2670 4170
11.08   4470 6970 2670 4170
18.08   4470 6970 2670 4170
25.08   4399 6299 2620 3770
01.09   3849 5770 2299 3449
08.09   3849 5770 2299 3449
15.09   3849 5699 2299 3399
22.09   3599 * 2149 *
Dopłata za pok. 1 os. od  331 650
Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1270 1849
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1449 2199
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji w promocji gratis 
Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dostępność 
miejsc w cenach promocyjnych może być ograniczona.
Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty / wyjazdy z innych 
miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dostępne w punktach 
sprzedaży lub na R.pl

POŁOŻENIE
Hotel znajduje się w niedużym kurorcie Petrovac, ok. 20 min. 
jazdy od Budvy. W odległości ok. 400 m od hotelu znajduje się 
przystanek komunikacji miejskiej a także ożywająca wieczorem 
promenada biegnąca wzdłuż plaży. W pobliżu hotelu dostepne 
są sklepy oraz lokalne restauracje.Transfer z lotniska do hotelu 
trwa ok. 1 godz. (z Podgoricy), pozostałe transfery z lotniska 
w Dubrovniku, ok. 3 godz.
PLAŻA
Obiekt usytuowany ok. 300 m od plaży. Na wybranych odcinkach 
miejskiej plaży gościom hotelu przysługuje ok. 10% zniżki na 
wynajem leżaków i parasoli (ok. 9 EUR/dzień/zestaw).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Recepcja 24h z lobby, restauracja z otoczonym zielenią tara-
sem, bar z tarasem słonecznym, windy, basen zewnętrzny (woda 
słodka) z wydzieloną płytką częścią dla dzieci oraz basenowym 
jaccuzi, parking. Na terenie hotelu jest dostępna sieć Wi-Fi obej-
mująca swoim zasięgiem większość pokoi.
POKOJE
Hotel posiada 171 zupełnie nowych, komfortowych, pokoi 
2-osobowych rozlokowanych w kilku segmentach budynku oraz 
wydzieloną część z 14 apartamentami 2-pokojowymi. Cały hotel 
został gruntownie wyremontowany i rozbudowany latem 2014 r. 
i na nowo poddany kategoryzacji. 
Standardowe pokoje 2-osobowe ulokowane są w otoczeniu zie-
leni w ułożonych tarasowo budynkach. Wszystkie pokoje posia-
dają tarasy lub balkony. W skład wyposażenia pokoi wchodzą: 
łóżko francuskie, klimatyzacja indywidualna (bezpłatna), TV-sat 
z płaskim ekranem, lodówka, sejf, telefon, suszarka. Istnieje 
możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka - za opłatą (ok. 
7 EUR/dzień).
WYŻYWIENIE
Śniadania (7:00-10:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie 
bufetu. Dla chętnych opcja all inclusive (za dopłata 14 EUR /
os/dzień).
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
W wysokim sezonie w hotelu prowadzone są animacje dla dzieci 
dostępne w języku lokalnym. Mini centrum SPA z sauną i siłow-
nią(bezpłatnie). Kilka razy w miesiącu hotel organizuje występy 
artystów lokalnej estrady.
INTERNET
Na terenie hotelu internet Wi-Fi - bezpłatny, obejmujący swoim 
zasięgiem większość pokoi.
KATEGORIA LOKALNA: ****
www.hgbudvanskarivijera.com/index.php/en/hotel-castella-
stva

Gorąco polecamy! Hotel po generalnej przebudowie w 2014 roku zyskał zupełnie nowe, nowo-
czesne oblicze. Świetne pokoje, nowy basen oraz pięknie wystylizowane recepcja i restauracja 
spełnią oczekiwania wymagających klientów.

all inclusive za dopłatą

dla rodzin

od 1799 PLN

  PETROVAC CASTELLASTVA  


