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WYCIECZKA TENERYFA 

ZAKWATEROWANIE: HOTEL BLUE SEA PUERTO 
RESORT**** PO�O�ENIE w pó�nocnej cz��ci 
wyspy, w turystycznej miejscowo�ci PUERTO DE 
LA CRUZ z niezliczon� liczb� sklepów, restauracji i 
klubów; ok. 3,5 km od Loro Park; ok. 100 km od 
portu lotniczego Reina Sofia; ok. 300 m                        
od przystanku komunikacji lokalnej; bezp�atny 
bus hotelowy do centrum. PLA�A: Playa 
Martianez, publiczna, ciemny piasek  z 
kamieniami, ok. 1,5 km od hotelu, bezp�atny bus 
hotelowy (kursuj�cy od poniedzia�ku do pi�tku), 
zagospodarowana, parasole i le�aki p�atne (ok. 11 
EUR/dzie�); Playa Jardin, publiczna, piaszczysta, 

�agodne zej�cie do morza, ok. 3 km od hotelu, parasole i le�aki p�atne (ok. 12 EUR/dzie�). HOTEL: 
czterogwiazdkowy, zbudowany w 1973 r., odnowiony w 2006 r., 390 pokoi, 6 pi�ter, 5 wind, 2 budynki 
– Canarife i Bonanza, du�y i elegancki hol, ca�odobowa recepcja, restauracja g�ówna – dania w formie 
bufetu, dost�pne foteliki dla dzieci; 2 bary (czynne sezonowo), punkt wymiany walut; 3 sale 
konferencyjne dla maks. 250 os., ogród i taras z le�akami i parasolami; za op�at�: punkt internetowy 
(ok. 1 EUR/10 min), internet bezprzewodowy (ok. 6 EUR/dzie�), serwis medyczny, pralnia, 
wypo�yczalnia samochodów; akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, American Express, 
Diners Club. POKÓJ: standardowy 2 osobowy (mo�liwo�� 1 dostawki), ok. 27 m², praktycznie i 
gustownie urz�dzony, zakwaterowanie w cz��ci Canarife i Bonanza, klimatyzowany (w wyznaczonych 
przez hotel godzinach), �azienka (wanna z prysznicem, wc; suszarka), telewizja, telefon, sejf (p�atny: 
ok. 3 EUR/dzie�); bezp�atne �ó�eczko dla dziecka do 2 lat; balkon lub taras (stolik i krzese�ka);	
SPORT I ROZRYWKA:  
2 baseny, ok. 90 m² i 60 m², brodzik dla dzieci, ok. 15 m², s�odka woda, przy basenach bezp�atne 
parasole i le�aki, r�czniki za kaucj� (ok. 10 EUR); basen kryty; obok hotelu ogólnodost�pne boisko do 
pi�ki no�nej, siatkówki i koszykówki, tenis sto�owy, sauna; plac zabaw dla dzieci, miniklub Bee Club 
(4-12 lat), w ci�gu dnia i wieczorem animacje dla dzieci i doros�ych; za op�at�: kort tenisowy, bilard, 
�a�nia parowa, salon urody, masa�e. WY�YWIENIE: ALL INCLUSIVE- �niadanie (7.30-10.30), obiad 
(12.00-14.15), kolacja (18.00-21.45) w formie bufetu; przek�ski mi�dzy posi�kami, ciasta, lody (11.00-
19.00); nielimitowana ilo�� napojów ch�odz�cych, ciep�ych oraz lokalnych napojów alkoholowych 
(11.00-23.30). 

 

 

 
 
 
ZNI�KI: 
Dziecko do 14 lat na dostawce – 1600 z� 
3 osoba doros�a na dostawce – 100 z� zni�ki od ceny oferty. 
 
CENA ZAWIERA: zakwaterowanie 7 noclegów w Hotelu Blue Sea Puerto Resort ****, pokój 2 
osobowy standardowy, przelot na trasie Katowice – Teneryfa – Katowice, op�aty lotniskowe, 
dop�at� transportow�, wy�ywienie ALL INCLUSIVE, transfery lotnisko – hotel – lotnisko 
klimatyzowanymi autokarami, opiek� polskiego rezydenta, ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple – do 
15 000 Euro/osob�, gwarancj� niezmienno�ci ceny. 
 
CENA NIE ZAWIERA: wycieczek fakultatywnych, dop�aty do pokoju 1-osobowego, ubezpieczenia od 
chorób przewlek�ych. 
 
INFORMACJE DODATKOWE: 
Ø Rozk�ady lotów zostan� podane w pó�niejszym terminie. 

LP. TERMIN 
CENA OD OSOBY  

8 DNI 
1. 29.09 – 06.10.16    2 790 z� 
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Oferta wa�na do 25.03.2016r 


