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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   2999 4220 1799 2520
05.05   2849 4070 1699 2430
12.05   2899 4299 1720 2570
19.05   3070 3930 1830 2349
26.05   3170 4699 1899 2799
02.06   3349 4749 1999 2820
09.06   3230 4699 1930 2799
16.06   3299 4899 1970 2920
23.06   3499 5270 2099 3149
30.06   3770 5549 2249 3320
07.07   3770 5549 2249 3320
14.07   3770 5599 2249 3349
21.07   3799 5630 2270 3370
28.07   3799 5699 2270 3399
04.08   3849 5770 2299 3449
11.08   3849 5720 2299 3420
18.08   3849 5599 2299 3349
25.08   3699 5299 2199 3170
01.09   3549 5130 2120 3070
08.09   3499 4970 2099 2970
15.09   3399 4699 2020 2799
22.09   3199 * 1949 *
Dopłata za pok. 1 os. od  371 740
Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1230 1830
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1399 2170
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
Kompleks Otrant położony przy morzu, znajduje się ok. 4,5 km 
od centrum i Starego Miasta Ulcinj, oferującego liczne atrakcje 
takie jak bary, restauracje, sklepy, kluby i dyskoteki oraz zabyt-
kową twierdzę - mury Starego Miasta (dojazd taksówką, ok. 
6 EUR/1 strona lub sezonowym minibusem ok. 1,5 EUR/os., 
przystanek znajduje się ok 300 m od hotelu). Transfer z lotniska 
do hotelu trwa ok. 1,5 godz.(z Podgoricy), pozostałe transfery 
z lotniska w Dubrovniku, ok. 4,5 godz.
PLAŻA
Obiekt usytuowany na samym początku malowniczej, szerokiej 
piaszczystej „Velikiej Plaży” o długości ok.14 km, jednej z głów-
nych atrakcji Ulcinja. Leżaki i parasole na plaży (dodatkowo 
płatne ok. 6EUR/komplet)
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Hotel składa się z budynku głównego oraz Villi Otrant, które 
zostały wyremontowany na przełomie 2012/2013 r. Recepcja 
24 - godz., klimatyzowana restauracja „Montenegro” z tarasem 
(dostępne bezpłatne krzesełka dla dzieci), restauracja a la carte 
serwująca dania kuchni międzynarodowej (dodatkowo płatna), 
drink bar w hotelu i bar plażowy (dodatkowo płatne), basen 
zewnętrzny, basen kryty, brodzik dla dzieci, parasole i leżaki na 
tarasie - bezpłatne, centrum spa, minigolf i boisko wielofunkcyj-
ne. Hotel akceptuje karty płatnicze.
POKOJE
132 pokoje rozlokowane w 2-poziomowych bungalowach na 
terenach zielonych otaczających hotel. Nowocześnie urządzone 
pokoje dostępne w 2 wielkościach: pokoje standardowe - 2-oso-
bowe (możliwość dostawki w formie rozkładanego fotela dla 
dziecka do 10 lat) oraz większe pokoje z możliwością zakwatero-
wanie max. 4 osób dorosłych (dostępne również w opcji 2 osoby 
dorosłe i 2 dostawki dla dzieci). Wszystkie pokoje wyposażone 
są w: TV-sat z płaskim ekranem, balkon, balkon francuski lub 
taras, łazienkę (prysznic, suszarka do włosów) oraz klimatyzację.
WYŻYWIENIE
All Inclusive zawierająca: śniadania (07:00-09:30), lunch (12:00-
14:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie bogatego bufetu, 
napoje bezalkoholowe i alkoholowe lokalne dostępne w barze All 
Inclusive (12:00-22:30). Dodatkowo o godz. 17:00 podawane 
będą ciastka lub owoce, kawa i herbata.
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
Na Wielkiej Plaży wypożyczalnia sprzętów wodnych (dodatkowo 
płatna). Ponadto do dyspozycji nasz własny, doskonale zorga-
nizowany Figloklub oferujący animacje, gry i zabawy dla dzieci 
w języku polskim.
INTERNET
W lobby internet Wi-Fi - bezpłatny.
KATEGORIA LOKALNA: ****

Gorąco polecamy! Najlepsza cena w stosunku do standardu oferowanych usług. Zupełnie nowe, 
ładnie wystylizowane pokoje, świetne położenie i dużo atrakcji dla dzieci. Obiekt zdecydowanie 
prorodzinny. Zapraszmy!

przy plaży

all inclusive dla rodzin

pokoje 2+2 rodzinne

od 1699 PLN

  ULCINJ VILLE OTRANT  


