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ALICANTE

19-26 PAŹDZIERNIKA 2019

Hiszpania i jej niepowtarzalne widoki na wybrzeże Costa Blanca zapraszają na wyjazd integracyjny

“Alicante miasto światła”
Wspaniały klimat Benidorm, towarzystwo Morza Śródziemnego i piękne plaże to coś,
co zapamiętasz na długo, jeśli nie na zawsze.

BENIDORM

19-26.10.2019

ZAPRASZA
Gdy już raz było się w tym miejscu, trudno się w nim nie zakochać.
Alicante to miasto, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać.
Tahe Polska zaprasza na 7 niezapomnianych dni pełnych słońca,
wypoczynku i uśmiechu do Costa Blanca, nazywanej też „Białym
Wybrzeżem”. To jeden z najpiękniejszych regionów turystycznych
położonych nad Morzem Śródziemnym, a na jego niezwykłość składają
się piękne plaże, wspaniałe krajobrazy, liczne jaskinie, zatoczki, ruiny
zamków oraz historyczne miasteczka.
Do najwyższego hotelu w całej Europie, który zapewni niesamowite,
panoramiczne widoki zaprasza Tahe Polska. Podczas tej niesamowitej
wycieczki do Benidorm nieopodal Alicante będziesz mógł odpocząć
w Hotelu Gran Bali jak również aktywnie spędzić czas. Możesz tutaj
skorzystać ze strefy wellness z sauną i ofertą zabiegów kosmetycznych,
czy też poćwiczyć na siłowni lub skorzystać z atrakcji hotelowych. Taras
oraz baseny pozwolą Ci na rozkoszowanie się urokami słońca.
Posiłkami w formie bufetu Goście mogą delektować się w 2 hotelowych
restauracjach. Do dyspozycji jest również bar przy basenie i dyskoteka
z barem. Hotel Gran Bali oferuje różnorodne występy rozrywkowe, a
także pokój gier, gdzie można grać w ping ponga i bilard.
Gran Bali znajduje się w spokojnej dzielnicy miasta Benidorm - La Cala
i jest oddalony o zaledwie 5 minut spacerem od plaży Poniente ( ok.
200 m od plaży). Benidorm w dzień jest pełen życia, ale dopiero w nocy
rozkwita i pokazuje swoje wspaniałe oblicze. Cudownie oświetlony
deptak wzdłuż morza, który stanowi idealne miejsce na długie spacery,
pozwala wieczorem się zrelaksować i odprężyć.
Już niedługo będziecie mieć świetną okazję zakosztowania tych atrakcji
z Tahe Polska......
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PROGRAM

19 października
- Wylot z lotniska Modlin w Warszawie
- Przylot do Alicante i transfer do hotelu
- Zakwaterowanie w pokojach Gran Hotel Bali
- Kolacja i nocleg w hotelu.

20-25 października
- Pobyt w hotelu w opcji Śniadanie, obiad i kolacja
wliczone w cenę.
- Czas wolny, na relaks i wycieczki fakultatywne.
(Resort oferuje liczne zajęcia sportowe, rozrywki i
animacje)

26 października
- Śniadanie w hotelu.
- Transfer i wylot do Polski na lotnisko Modlin

Program szczegółowy wyjazdu zostanie podany w późniejszym
terminie. Liczba miejsc ograniczona. Rezerwacje miejsca
przyjmujemy do 30.06.2019
Nie obejmuje:
- Wycieczek fakultatywnych oraz dojazdów.
- Wyżywienia podczas wyjazdów poza hotel.
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Cena 2990 pln
ZAREJESTRUJ SIE NA STRONIE
https://tahe.pl/tandem-tahe/
I JUŻ DZIŚ ZBIERAJ PUNKTY W
WEŹ UDZIAŁ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM TANDEM TAHE
SKORZYSTAJ Z OPCJI:

2990
punktów
Tandem Tahe

Cena Obejmuje:
- Przeloty Warszawa - Modlin- Warszawa
- Dojazd do hotelu Gran Hotel Bali
- Nocleg w pokoju dwuosobowym
- Wyżywienie w hotelu śniadania, obiady i
kolacje.
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