
SUPER OFERTY DLA RODZIN Z DZIEĆMI 

*Gratisy i zniżki dotyczą pobytu, dzieci płacą autokar + ubezpieczenie + TFG       400 zł 

Queen Nelly *** All inclusive 
Dostawka - I dziecko do 11,99 lat                                                                                                                                 -50%* 
Dostawka - II dziecko do 11,99 lat                                                                                                                                -50%* 
3 i 4 os. w studio                                                                                                                                                              -20%* 

Hotel North Beach ^^^ + HB  
Dostawka (rozkładana pufa) - I dziecko do 8,99 lat                                                         GRATIS!* 

II dziecko do 8,99 lat (wspólne spanie z rodzicami)                                                          GRATIS!* 

Dostawka- dziecko 9-13,99 lat                                        -50%* 

Dostawka dla os. powyżej 14 lat (rozkładany fotel)                                                                                                   -30%* 

Troje dzieci  do 8,99 lat w apartamencie                               GRATIS!* 

Dwoje dzieci  do 8,99 lat w studio                                                                                                                          GRATIS!* 

Hotel Plamena Palace **** BB 
Dostawka  - I dziecko do 13,99 lat                            GRATIS!* 

Dostawka  - II dziecko do 13,99 lat                                       -50%* 
Dostawka dla os. powyżej 14 lat                                                                                                                                   -20%* 

Kompleks Wypoczynkowy Laguna HB 
Dostawka - I dziecko 3-11,99 lat w pok. standard                                                                                               GRATIS!* 
Dostawka - II dziecko 3-11,99 lat w pok. standard                                                                                                     -50%* 

Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym                                                                                             -40%* 

Dziecko 3-11,99 lat jako 3 lub 4 os. w pok. studio                                                                                                     -30%* 

Dziecko do 11,99 lat jako 2 os. w pok.                                                                                                                         -20%* 

Osoba powyżej 12  lat jako 3 lub 4 os. w pok. rodzinnym lub studio                                                                        -5%* 

Dostawka  - dziecko do 11,99 lat jako 5 os. w studio lub pok. rodzinnym                                                      GRATIS!* 

Family Club Alba 
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń)                                                                                                                         GRATIS!* 

Dostawka - I dziecko do 8,99 lat                                                                                                                            GRATIS!* 

Dostawka - II dziecko do 8,99 lat                                                                                                                                  -50%* 

Dostawka - I i II dziecko 9-13,99 lat                                                                                                                              -50%* 

Dostawka powyżej 14 lat                                                                                                                                               -25%* 

Dziecko do 13,99 lat jako 2 os. w pok.                                                                                                                        -25%* 

Pensjonat Katia 
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń)                         GRATIS!* 
Dostawka - dziecko 3-13,99 lat jako 3 i 4 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie     -40%* 
Dostawka powyżej 14 lat jako 3  i 4 os. w pok. lub jako 5 os. w apartamencie                     -20%* 

Studia Ivan 
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń)                       GRATIS!* 
5 i 6 os.                                                       -40%* 

Dom Eleni 
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń)                                       GRATIS!* 
Dostawka -dziecko 3-11,99 lat                           -50%* 
Dostawka dla os. powyżej 12 lat            -20%* 
Dom Majak 
Dzieci do 2,99 lat (bez świadczeń)                                        GRATIS!* 
Dostawka -dziecko 3-11,99 lat                           -20%* 
Dostawka dla os. powyżej 12 lat             -10%* 


