Pakiet HOTEL
Objazd po Lanzarote i Fuerteventurze
Celem były hotele stanowiące doskonałą bazę wypadową do zwiedzania wysp a w mniejszym
stopniu służące do wypoczynku na jego terenie lecz nadal znajdujące się w okolicach
wybrzeża. Plan podróży 10.03 przylot na Fuerteventurę, 13.03 prom z Fuerteventury
(Corralejo) na Lanzarote (Playa Blanca), 16.03 Lot powrotny z Lanzarote.
Liczba podróżnych: 2 osoby dorosłe.
Założony budżet: mniej niż 100zł/osoba noc.
Wymagania: pokój z własną łazienką, najlepiej posiadający również aneks kuchenny. Łatwy
dojazd i dobra lokalizacja do zwiedzania.
Zgodnie z planem podróży, uwzględniając terminy lotów i połączeo promowych:
Fuerteventura: 10-13.03.2019 (3 noce)
Lanzarote: 13-16.03.2019 (3 noce)

Fuerteventura:
Fuerteventura Beach Club
Link do strony obiektu
Link do opinii
Najważniejsze cechy:










Hotel zlokalizowany w Caleta de Fuste
bungalow (34m2) z własną kuchnią i tarasem
dogodna lokalizacja na „środku” wyspy
lokalizacja przy głównej drodze przecinającej całą wyspę (FV-2)
około 10 minut drogi do lotniska
około 40 minut drogi do portu w Corallejo
1,5km do plaży
obiekt sprawdzony posiadający bardzo dużo opinii
pod hotelem dużo miejsc parkingowych

Przygotowane dla: Imię i Nazwisko
Numer zamówienia: xxxx

kontakt: info@tworcypodrozy.pl

Koszty uwzględniające wszystkie opłaty dodatkowe:
Przy płatności z góry: 522zł za 3 doby, 87zł/osoba noc.
Przy płatności na miejscu i możliwością odwołania rezerwacji do 10 marca: 579zł za 3 doby,
96,5zł/osoba noc.

Link do rezerwacji w terminie 10-13.03.2019

Przygotowane dla: Imię i Nazwisko
Numer zamówienia: xxxx

kontakt: info@tworcypodrozy.pl

Apartamentos la Piramide
Link do strony obiektu
Link do opinii
Najważniejsze cechy:










Hotel zlokalizowany w Costa de Antigua
apartament (38m2) z własną kuchnią i tarasem
dogodna lokalizacja na „środku” wyspy
lokalizacja przy głównej drodze przecinającej całą wyspę (FV-2)
około 10 minut drogi do lotniska
około 40 minut drogi do portu w Corallejo
dojazd do plaży samochodem, około 3km
obiekt sprawdzony posiadający bardzo dużo opinii
w okolicy hotelu dużo miejsc parkingowych

Koszty uwzględniające wszystkie opłaty dodatkowe:
Przy płatności z góry: 567zł za 3 doby, 94,5zł/osoba noc.
Przy płatności na miejscu i możliwością odwołania rezerwacji do 10 marca: 592zł za 3 doby,
98,67zł/osoba noc.

Link do rezerwacji w terminie 10-13.03.2019

Przygotowane dla: Imię i Nazwisko
Numer zamówienia: xxxx

kontakt: info@tworcypodrozy.pl

Lanzarote:
Apartamentos Tabaiba
Link do strony obiektu
Link do opinii
Najważniejsze cechy:










Hotel zlokalizowany w Costa Teguise
duży apartament (50m2) z własną kuchnią i tarasem
dogodna lokalizacja na „środku” wyspy
łatwy dojazd z/do głównej drogi przecinającej całą wyspę (LZ-1)
około 15 minut drogi do lotniska i stolicy wyspy Arrecife
około 40 minut drogi do portu w Playa Blanca
na obrzeżach miasta, dojazd do centrum i plaży samochodem bądź darmowym
transferem hotelowym
obiekt sprawdzony posiadający bardzo dużo opinii
pod hotelem dużo miejsc parkingowych

Koszty uwzględniające wszystkie opłaty dodatkowe:
Przy płatności z góry: 507zł za 3 doby, 84,5zł/osoba noc.
Przy płatności na miejscu i możliwością odwołania rezerwacji do 10 marca: 563zł za 3 doby,
93,84zł/ osoba noc.

Przygotowane dla: Imię i Nazwisko
Numer zamówienia: xxxx

kontakt: info@tworcypodrozy.pl

Link do rezerwacji w terminie 13-16.03.2019

Przygotowane dla: Imię i Nazwisko
Numer zamówienia: xxxx

kontakt: info@tworcypodrozy.pl

Casa Salinas Playa
Link do strony obiektu
Link do opinii
Najważniejsze cechy:










apartament zlokalizowany w malutkiej miejscowości Orzola
dwupoziomowy duży apartament (60m2) z kuchnią tarasem i kilkoma sypialniami
lokalizacja na północy wyspy
łatwy dojazd z/do głównej drogi przecinającej całą wyspę (LZ-1)
około 40 minut drogi do lotniska i stolicy wyspy Arrecife
około 70 minut drogi do portu w Playa Blanca
obiekt położony w malowniczym miasteczku, z niesamowitą atmosferą
z miasteczka kursują promy na La Graciose
obiekt posiadający dużo opinii i bardzo wysoką ocenę gości na booking.com

Koszty uwzględniające wszystkie opłaty dodatkowe:
Przy płatności z góry i z możliwością zwrotu 50% kosztów przy odwołaniu rezerwacji do
27.02: 579zł za 3 doby, 96,50zł/ osoba noc.

Link do rezerwacji w terminie 13-16.03.2019

Przygotowane dla: Imię i Nazwisko
Numer zamówienia: xxxx

kontakt: info@tworcypodrozy.pl

