UKRAINA – BUKOVEL HIT SEZONU 2019 TANIE NARTY!!!

Bukovel - nowoczesny kompleks narciarski w Karpatach Ukraińskich. Ponad 65 km dobrze przygotowanych tras,
16 wyciągów. Stacja narciarska zaprojektowana tak, by wsiadając w dowolnym miejscu można było cały dzień
jeździć po wszystkich trasach nie zdejmując nart. Bardzo dobrze przygotowane stoki.

Pensjonat w Polanicy, Villa Leku*** to obiekt położony w Karpatach, w miejscowości Polanica. Komfortowe
pokoje są urządzone w rustykalnym stylu i wyposażone w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów
satelitarnych. W każdym pokoju znajduje się łazienka z prysznicem. Ośrodek narciarski Bukowel 2km. W
pensjonacie sauna i basen.
Apartament, dwie oddzielne sypialnie. Jedna z łóżkiem małżeńskim, jedna z kanapą dla dwóch osób. Łazienka.
Sprzedawane, jako oddzielne sypialnie.
Apartament dla 3 osób, duży pokój składający się z łóżka dla dwóch osób i łóżka pojedynczego. Łazienka.
Pokój 2 osobowy, pokój dla 2 osób, łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze, łazienka.
Wyżywienie: regionalne, HB – śniadania i obiadokolacje, Restauracja w budynku Villa Leku serwuje dania kuchni
ukraińskiej.

SPRAWDZONY PENSJONAT, GWARANCJA JAKOŚCI NA 100%
UWAGA: obowiązkowy paszport, ważny min 6 miesięcy od dnia wyjazdu z Ukrainy!
Narty w Bukovelu

Wyżywienie HB – sypialnia dla 2
osób

Wyżywienie HB – sypialnia 2
osobowa dla SGL

Pensjonat: 3 noce 27.02-02.03.2019

699 zł/os.

999 zł/os.

Pensjonat: 5 nocy 16.02-21.02.2019

999 zł/os.

1499 zł/os.

Cena za osobę w pokoju.
Wyjazd z Kraśnika, godz. 7.00, wyjazd z Lublina godz. 8.00. Przyjazd do Bukovel, ok 20.00. Wyjazd w OSTATNIM DNIU po
nartach

Cena zawiera:
- zakwaterowanie w pensjonacie
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- przejazd komfortowym autokarem AGAT
- ubezpieczenie SKI KL, NNW, OC
- transfer do/z wyciągów
- opiekę wykwalifikowanego pilota z Biura AGAT

Cena nie zawiera:
- napojów do kolacji
- obiadu w ostatnim dniu, ok 200 UAH/os.
- korzystania z sauny i basenu, 100 UAH/godz/os.
- skipassu (3 dni-2855 UAH, 5 dni-4705 UAH, 6 dni-5175 UAH)
- możliwości przedłużenia doby w hotelu, na zapytanie podczas
pobytu

