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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   3799 5899 2270 3530
05.05   3699 5899 2199 3530
12.05   3899 6520 2320 3899
19.05   4299 6430 2570 3849
26.05   4299 7270 2570 4349
02.06   4699 8020 2799 4799
09.06   5230 8849 3130 5299
16.06   5470 9099 3270 5449
23.06   5520 9520 3299 5699
30.06   6020 10570 3599 6320
07.07   6520 11020 3899 6599
14.07   6520 11020 3899 6599
21.07   6520 11020 3899 6599
28.07   6520 11020 3899 6599
04.08   6549 11149 3920 6670
11.08   6549 11149 3920 6670
18.08   6549 11020 3920 6599
25.08   6299 10020 3770 5999
01.09   5630 9349 3370 5599
08.09   5630 8799 3370 5270
15.09   5099 7520 3049 4499
22.09   4999 * 2999 *
Dopłata za pok. 1 os. od  350 719
Cena za dziecko (2-7 lat) już od  649 649
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1549 2499
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 hotelowy składający się z trzech budynków, po-
łożony w doskonale utrzymanym ogrodzie, ok. 3 km spacerem 
nadmorską promenadą do magicznego Starego Miasta. Budva 
jest największym i najbardziej znanym kurortem w Czarnogórze, 
oferującym wszelkie możliwe wakacyjne rozrywki. Znajdziemy tu 
liczne bary, restauracje, sklepy oraz dyskoteki. Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 1,5 godz. (połączenie do Podgoricy), pozosta-
łe transfery z lotniska w Dubrovniku ok. 3 godz.
PLAŻA
Obiekt położony tuż przy pięknej, piaszczystej plaży - Becici. Le-
żaki i parasole na plaży - dodatkowo płatne (ok. 10 EUR/komplet).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Recepcja 24h (w każdym budynku), restauracje główne – „Grand” 
oraz „Terasse” (obowiązuje stroje formalne, dostępne bezpłatne 
krzesełka dla dzieci), kilka barów (w wyznaczonych godzinach 
dostępne w ramach formuły AI). Basen wewnętrzny, dwa baseny 
zewnętrzne (z wodą słodką), taras słoneczny (leżaki i parasole 
przy basenie bezpłatne), ręczniki kąpielowe (dostępne za kaucją), 
brodzik dla dzieci z wodą słodką, plac zabaw. Na terenie hotelu 
znajduje się centrum SPA&Wellness (dodatkowo płatne).
POKOJE
Obiekt posiada 567 nowoczesnych i przestronnych pokoi 2-oso-
bowych (z możliwością dostawki) z balkonami lub tarasami oraz 
łazienkami W pokojach znajdują się: TV-sat, telefon, klimatyzacja 
(centralnie sterowana, uruchamiana w lipcu i sierpniu, bezpłat-
nie), sejf (dodatkowo płatny 3,5 EUR/dzień). W łazience suszarka 
do włosów. Możliwość wstawienia mini-baru na życzenie (dodat-
kowo płatne). Łóżeczka dla dzieci bezpłatnie
WYŻYWIENIE
All Inclusive: śniadania (07:00-10:00), obiady (12:00-14:00), 
kolacje (18:30-21:30) w formie bogatego bufetu. Snack bar 
(12:30-18:00) serwuje przekąski (pizza, show cooking) oraz 
słodycze (w wyznaczonych godzinach lody, naleśniki, ciasta). 
Napoje bezalkoholowe, alkoholowe oraz kawa i herbata podawa-
ne są w wybranych barach hotelowych (10:00-23:00).
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
Bogaty program animacyjny dla dzieci oraz dorosłych (siatków-
ka, darts, zajęcia w basenie), animacje wieczorne: mini disco dla 
dzieci, pokazy folklorystyczne oraz tematyczne. Na terenie hotelu 
boiska sportowe: do koszykówki, siatkówki plażowej oraz korty 
tenisowe (w wyznaczonych godzinach bezpłatnie w ramach for-
muły AI). Wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo płatne).
INTERNET
Kącik internetowy - za dodatkową opłatą (ok. 3,5 EUR/godz.), 
w pokojach internet Wi-Fi - dodatkowo płatny (ok. 7 EUR/dzień).
KATEGORIA LOKALNA: ****+
www.iberostar.com/en/hotels/budva/iberostar-bellevue

Obiekt ten posiada wszelkie atuty do spędzenia idealnych wakacji: przepiękna plaża, bliskość 
kurortu, bogata infrastruktura hotelowa zapewniająca liczne atrakcje. Dodatkowo sieć Iberostar 
gwarantuje serwis na najwyższym poziomie.
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