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Oferta 1

Wyżywienie Śniadania + Obiadokolacje
Zakwaterowanie Pokój 2 osobowy widok na morze
Organizator Oskar
Podróż tam Wyjazd z Legnica do Czarnogóra - Piękna Nieznajoma dnia 08.07.2022 godz. 03:30

- 10:00
Powrót Wyjazd z Czarnogóra - Piękna Nieznajoma do Legnica dnia 16.07.2022 godz. 16:00

- 22:30

Mala Plaza 
Czarnogóra / Riwiera Czarnogórska / Ulcinj



 PLN
za osobę

1669

Opis oferty

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Country: 
Ulcinj 
Dopłaty wymagane na miejscu: 
opłata klimatyczna 1€/os/dzień ; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze opłata klimatyczna 1,5€/os/dzień ; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w
autokarze 
Dostępne opcje zakwaterowania: 
Pokój 2 osobowy Pokój 2 osobowy z widokiem na morze Pokój 3 osobowy z widokiem na morze Dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 osobowy (dopłata) *
dokwaterowanie: osoby wybierające się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowanie z jedną lub
kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem
imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego wg cennika. Brak osoby na dokwaterowanie nie jest podstawą do anulacji rezerwacji. 
Przejazd Autokarem: 
Wszystkie wyjazdy organizowane przez Biuro Podróży OSKAR , realizowane są najnowocześniejszą flotą autokarową w Polsce, która spełnia wszystkie udogodnienia i standardy
oferty Premium . Gwarantujemy transport autokarami z roczników 2015-2021, z powiększoną przestrzenią między siedzeniami oraz najwyższej klasy fotelami W przypadku dużej
dostępności autokarów, należących do Biura Podróży OSKAR, w pierwszej kolejności realizujemy przejazdy autokarami kategorii ULTRAPREMIUM oraz PREMIUM . W przypadku
spiętrzenia sprzedaży konkretnych ofert, istnieje możliwość realizacji przewozu pojazdami wynajętymi od naszych partnerów i współpracujących z nami przewoźników.
Zapewniamy, iż autokary te spełniają standardy i wymogi Biura Podróży OSKAR. Dlaczego Nasza Autokary to najlepsze autokary pod słońcem? Posiadają najwyższej klasy
komfortowe fotele z możliwością regulacji oparcia oraz zagłówka Fotele wyposażone są w pasy bezpieczeństwa, składane stoliki, siatki na drobne przedmioty oraz regulowane
podnóżki pod stopy (niektóre z autokarów ULTRAPREMIUM posiadają podnóżki typu szezlong) Największa w Polsce przestrzeń między siedzeniami, umożliwiająca komfortową
podróż* Autokary posiadają zintegrowany system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, toaletę oraz cafe bar W autokarach ULTRAPREMIUM klienci mogą korzystać z
indywidualnego, mul�medialnego systemu rozrywki w postaci tabletów w zagłówkach foteli Gniazdka 230V i USB w fotelach* Połączenia antenowe Wszystkie wyjazdy
realizowane z miast, które nie znajdują się na głównej trasie przejazdu autokaru docelowego będą realizowane przy minimalnej liczbie 4 osób. Uruchomienie połączenia
antenowego zostanie potwierdzone na 2 dni przed dniem wyjazdu. 
Położenie: 
Doskonale usytuowana trzygwiazdkowa Willa Mala Plaza , wyremontowana w 2017 roku i położona w samym centrum, przy gwarnej promenadzie, zaledwie 70 m od słynnej
Małej Plaży, kusi komfortem i rodzinną atmosferą. Idealne miejsce dla osób lubiących plażowanie , ale miłośnicy zwiedzania również nie będą się nudzić! Oprócz plaż, na turystów
czekają zabytki oraz tawerny bałkańskie. Krótki spacer dzieli obiekt od Starego Miasta z lokalnymi zabytkami. 
Zakwaterowanie: 
Pokoje dwu i trzyosobowe z łazienkami wyposażone są w klimatyzację (bezpłatną) i WiFi, lodówkę, TV, ręczniki. Większość pokoi posiada balkon lub taras z widokiem na morze
lub na miasto. Pokoje w Willi Mala Plaza położne na parterze mogą mieć częściowe połączenie z tarasem restauracji. Na terenie obiektu do dyspozycji gości jest mały basen
zewnętrzny oraz restauracja. Jest to miejsce dla osób, które chcą mieć zapewniany standard i komfort wypoczynku w idealnej lokalizacji. 
Plaża: 
publiczna, piaszczysto-żwirkowo plaża "Mala Plaza" w odległości 70 m od willi serwis plażowy dodatkowo płatny ok 10 euro (2 leżaki i parasol) "Velika Plaza" w odległości ok. 5
km od obiektu 
Warto podkreślić: 
Obiekt położony w centrum przy samej plaży "Mala Plaza" Na terenie obiektu do dyspozycji mały basen zewnętrzny Bezpłatny Internet Wi-Fi i klimatyzacja Miejscowość Ulcinj o
orientalnym charakterze
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Cena obejmuje: 
przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC) zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego
Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji przejazd autokarem klasy PREMIUM (powiększona przestrzeń między siedzeniami, klimatyzacja, cafe-bar, DVD, WC)
zakwaterowanie: wg wybranej opcji opieka polskojęzycznego Rezydenta na miejscu wyżywienie: wg wybranej opcji 
Dostępne opcje wyżywienia: 
We własnym zakresie Śniadania (bufet; w godz. 08:00-10:00) Obiadokolacje (serwowane; w godz. 18:00-20:00) Śniadania i obiadokolacje (j.w.) 
Pakiet Komfort: 
Klientów, którym zależy na konkretnym miejscu w autokarze, zachęcamy do zakupu Pakietu Komfort. Pakiet Komfort - Wycieczki Weekendowe typu expres. Cena: 25 zł/os
gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (jednorazowo: 1x woda, 1x sok) torba materiałowa z logo Pakiet Komfort - Wycieczki Wycieczki
Weekendowe z noclegiem, Wycieczki Objazdowe oraz Wypoczynek. Cena: 50 zł/os gwarancja wyboru miejsca w autokarze docelowym napoje w autokarze w cenie (2x woda, 2x
sok) torba materiałowa z logo 
Ubezpieczenie: 
Każdy Uczestnik korzystający z imprez zorganizowanych przez Biuro Podróży Oskar jest objęty ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ., na podstawie
podpisanej umowy ubezpieczenia. Numer polisy ubezpieczeniowej: 201383. Ubezpieczenie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczone jest dla osób
wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych i obejmuje podstawowy pakiet gwarantujący: ubezpieczenie kosztów leczenia 15000 euro ubezpieczenie następstw
nieszczęsliwych wypadków 15000 zł ubezpieczenie bagażu (utrata 1000 zł) Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia ubezpieczenia: ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z
imprezy turystycznej: - 2,2% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, - 3,3% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i nowotworowych -
4,0% wartości rezerwacji przy standardowym ubezpieczeniu, + kwarantanna + COVID 19 - 5,9% wartości rezerwacji przy ubezpieczeniu od chorób przewlekłych i
nowotworowych + kwarantanna + COVID 19 UWAGA!! Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji to ochrona przed stratą finansową na wypadek zdarzeń losowych. Składka
ubezpieczenia odprowadzana jest bezpośrednio do ubezpieczyciela, tym samym nie podlega zwrotowi przez BP OSKAR w momencie anulacji/odwołania wyjazdu. Wszelkie
rozliczenia i roszczenia Klient może zgłaszać bezpośrednio do Ubezpieczyciela. ubezpieczenie od chorób przewlekłych - szczegóły u konsultantów ubezpieczenie rozszerzone KL
25 000 EUR, NNW 25 000 PLN, BP 1 000 PLN ubezpieczenie dotyczące sportów: Amatorskie Uprawianie Sportu, Sporty Zimowe, Sporty Wysokiego Ryzyka, Sporty Ekstremalne,
Wyczynowe Uprawienie Sportów - szczegóły u konsultantów Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami: Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże Signal Iduna ,
dokument do pobrania: Bezpieczne Podróże Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Rezerwacje Signal Iduna , dokument do pobrania: Bezpieczne Rezerwacje Warunki
Ubezpieczenia NNW na terenie Polski , dokument do pobrania: NNW na terenie Polski Umowa Generalna nr 201383 z dnia 20.03.2013r, z Signal Iduna TU S.A. 
Karta Dużej Rodziny: 
Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny możesz przez cały rok korzystać z rabatów na nasze wyjazdy: 5% na wszystkie wyjazdy organizowane przez biuro liczone od
podstawowych cen katalogowych 3% na wyjazdy first minute, last minute i inne w cenach promocyjnych liczone od zrabatowanych cen katalogowych 100 zł rabatu na obozy
młodzieżowe Więcej informacji: Karta Dużej Rodziny 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 
W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego każdy klient Biura Podróży Oskar zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i
Turystyski zobowiązany jest do zapłaty następującej kwoty: 15 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej lotniczej (czarterowej) za wyjątkiem krajów mających
granicę lądową z Polską; 10 zł/os. przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej autokarowej za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską; Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur
podróży, które utracą płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Kwota przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do wartości
rezerwacji (w momencie jej dokonania). Składka nie jest przychodem biura.. 
DEL ?Dopłaty wymagane na miejscu.: 
Ubezpieczenie podstawowe - Signal Iduna KL 15.000 euro, NNW 15.000zł (ubezpieczenie bagażu do 1000zł) - opłata automatycznie doliczana w momencie rezerwacji w
wysokości 7zł/dzień/osobę opłata klimatyczna 1,5 euro/os/dzień ; dzieci do 12 lat 50% kosztów - płatne u pilota w autokarze, czyli - 7 noclegów (8 dni) - 12 euro/os/pobyt - 9
noclegów (10 dni) - 15 euro/os/pobyt


