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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   3699 5599 2199 3349
05.05   3499 5399 2099 3220
12.05   3549 5470 2120 3270
19.05   3570 4899 2130 2920
26.05   3699 5549 2199 3320
02.06   3799 5770 2270 3449
09.06   3849 5930 2299 3549
16.06   3970 6270 2370 3749
23.06   4220 6770 2520 4049
30.06   4549 7199 2720 4299
07.07   4549 7199 2720 4299
14.07   4549 7199 2720 4299
21.07   4599 7270 2749 4349
28.07   4630 7349 2770 4399
04.08   4720 7430 2820 4449
11.08   4720 7399 2820 4420
18.08   4699 7249 2799 4330
25.08   4470 6799 2670 4070
01.09   4299 6549 2570 3920
08.09   4199 6349 2499 3799
15.09   4049 5930 2420 3549
22.09   3949 * 2370 *
Dopłata za pok. 1 os. od  1121 2250
Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1449 2230
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1670 2699
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
Duży kompleks położony przy nadmorskiej promenadzie prowa-
dzącej do centrum Starego Miasta (ok. 15 min). Na terenie ośrod-
ka, jak i przy plaży mnóstwo atrakcji turystycznych. Ok. 200 m 
od hotelu znajduje się przystanek autobusowy. Na przełomie 
2012/2013 r. została kompletnie wyremontowana recepcja oraz 
wszystkie pokoje. Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. 
(połączenie do Podgoricy), z lotniska w Dubrovniku, ok. 3 godz.
PLAŻA
Obiekt położony tuż przy żwirowej plaży. Leżaki i parasole na 
plaży - płatne (ok. 8-15 EUR/dzień/komplet: 2 leżaki + parasol).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Recepcja 24h z lobby, restauracja główna z tarasem (dostępne 
bezpłatne krzesełka dla dzieci), bar all inclusive, basen zewnętrz-
ny z wodą morską, brodzik dla dzieci, taras słoneczny (leżaki 
i parasole bezpłatne – przy basenie), brak ręczników kąpielo-
wych, plac zabaw dla dzieci, przechowalnia bagażu, Wi-Fi w czę-
ściach ogólnodostępnych (płatne, ok. 3EUR/doba), parking (płat-
ny, ok. 4 EUR/doba). Na terenie kompleksu (dodatkowo płatne) 
restauracje, bary, sklepy z pamiątkami oraz market. W pobliżu 
hotelu wypożyczalnia samochodów i sprzętów wodnych.
POKOJE
Hotel posiada 865 komfortowych pokoi rozlokowanych w kil-
kunastu 3 piętrowych budynkach. Większość stanowią pokoje 
2 osobowe (z możliwością dostawki w formie łóżka polowego) 
z łazienkami (suszarka do włosów oraz zestaw kosmetyków 
na wyposażeniu). W pokojach znajdują się: TV-sat, lodówka 
(bezpłatna), klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna), 
sejf (bezpłatnie). Istnieje możliwość wypożyczenia łóżeczka dla 
dziecka - za opłatą (ok. 7 EUR/dzień). 
WYŻYWIENIE
All Inclusive zawierające: śniadania (07:00-10:00), obiady 
(12:00-14:00) i kolacje (18:00-21:00) w formie bogatego bufetu, 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne w barze All 
Inclusive (10:00-23:00). Dodatkowo podawane będą ciastka lub 
owoce, kawa i herbata (11:00-12:00 i 16:00-17:00).
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
Hotel położony jest na dużej zielonej przestrzeni, a na jego terenie 
znajdziemy mnóstwo wakacyjnych rozrywek: animacje dla do-
rosłych, muzyka na żywo, minigolf, plac zabaw dla dzieci, kino, 
dyskoteka. W pobliżu korty tenisowe, mini lunapark (dodatkowo 
płatny). Na plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych, szkółka nur-
kowania, rejsy statkiem oraz loty widokowe (dodatkowo płatne).
INTERNET
W pokojach internet Wi-Fi - płatny (ok. 3 EUR/doba). Przy plaży 
- kafejki internetowe - płatne (ok.1,5 EUR/30 min.).
KATEGORIA LOKALNA: ***
www.hgbudvanskarivijera.com

Doskonałe położenie przy plaży, szeroki wybór rozrywek, bliskość zabytkowego miasta Budva, 
to dobry wybór dla klientów, którzy nie chcą się nudzić. Świetne miejsce wypadowe do zobacze-
nia licznych atrakcji Czarnogóry. Dodatkowy plus za lokalizację oraz nowe pokoje.

fi t & fun

all inclusive

przy plaży

od 2099 PLN

BUDVA  MIASTECZKO TURYSTYCZNE SLOVENSKA PLAŻA +


