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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   3849 6020 2299 3599
05.05   3770 5899 2249 3530
12.05   3849 6020 2299 3599
19.05   3849 5399 2299 3230
26.05   3899 6099 2320 3649
02.06   4049 6699 2420 3999
09.06   4520 7520 2699 4499
16.06   4849 7849 2899 4699
23.06   4930 7970 2949 4770
30.06   5049 8770 3020 5249
07.07   5699 9799 3399 5870
14.07   6099 10270 3649 6149
21.07   6099 10270 3649 6149
28.07   6099 10270 3649 6149
04.08   6199 10399 3699 6220
11.08   6199 9770 3699 5849
18.08   5570 8749 3330 5220
25.08   5020 8070 2999 4830
01.09   5020 8070 2999 4830
08.09   5020 8049 2999 4820
15.09   4970 7470 2970 4470
22.09   4749 * 2849 *
Dopłata za pok. 1 os. od  500 1000
Cena za dziecko (2-12 lat) już od 1299 1930
Cena za os. dorosłą na dost. już od 1699 2720
Dopłata do widoku na morze od  749 1498
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 położony na wzniesieniu, w pięknie utrzymanym ogrodzie, 
oddalony o ok. 5 km od centrum Budvy (w dzielnicy Budvy - Be-
cici), gdzie znajdują się liczne sklepy, bary, restauracje itp. W od-
ległości ok. 200 m od hotelu znajduje się przystanek autobusu 
komunikacji miejskiej, z którego można dostać się do Starego 
Miasta Budvy (ok. 1,5 EUR/bilet), można również zamówić taxi 
(ok. 8 EUR/kurs). Transfer z lotniska do hotelu trwa ok. 1,5 godz. 
(połączenie do Podgoricy), z lotniska w Dubrovniku (ok. 3 godz).
PLAŻA
Obiekt usytuowany ok. 200 m od piaszczysto-żwirowej plaży 
(dojście do plaży hotelową estakadą, do pokonania ok. 120 ni-
skich schodków). Leżaki i parasole na plaży - płatne (ok. 10 EUR/
komplet: 2 leżaki + parasol).
DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Recepcja 24h, restauracja główna (dostępne krzesełka dla dzieci 
– bezpłatnie), restauracja a’la carte(dodatkowo płatne), aperitif 
bar (serwujący napoje alkoholowe i bezalkoholowe, lekkie prze-
kąski; dodatkowo płatne), przy plaży restauracja z barem (do-
datkowo płatna), basen zewnętrzny z widokiem na morze, taras 
słoneczny (leżaki i parasole przy basenie bezpłatne), ręczniki 
kąpielowe (dostępne w SPA za kaucją), basen wewnętrzny, sala 
fitness, sauna, mini klub oraz plac zabaw dla dzieci, fryzjer, sklep 
z pamiątkami, bankomat, przechowalnia bagażu. Na terenie hote-
lu znajduje się centrum SPA (dodatkowo płatne). Hotel akceptuje 
karty płatnicze (Visa, Mastercard, American Express).
POKOJE
Hotel posiada 236 eleganckich i gustownie urządzonych pokoi 
2-osobowych (możliwość 1 dostawki w formie mniejszego łóżka 
lub łóżka polowego) z balkonami i łazienkami. W pokojach znajdują 
się: TV-sat, telefon, sejf (bezpłatny), mini bar (dodatkowo płatny), 
klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna). W łazience su-
szarka do włosów. Łóżeczko dla dziecka (płatne, ok. 5 EUR/dzień). 
Hotel oferuje również usługę room service oraz usługi pralni.
WYŻYWIENIE
Śniadania (7:00-10:00) i obiadokolacje (19:00-21:00) w formie 
bogatego bufetu.
PROGRAM SPORTOWY I ANIMACYJNY
Na terenie hotelu dostępne: wypożyczalnia samochodów, mini 
klub dla dzieci. W wybrane dni tygodnia hotel organizuje wieczo-
ry z muzyką na żywo. W hotelu znajduje się kasyno (dodatkowo 
płatne). Polecamy spacer nadmorską promenadą wzdłuż wy-
brzeża, prowadzącą do wyspy św. Stefana (ok.5 km).
INTERNET
W ogólnodostępnych częściach hotelu (również w pokojach) 
internet Wi-Fi - bezpłatny.
KATEGORIA LOKALNA: ****
www.queenofmontenegro.com

Elegancki, nowoczesny, ciekawy architektonicznie hotel oferuje usługi na najwyższym poziomie. 
Polecamy ze względu na wysoki standard usług i świetną lokalizację.royal
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