
Macedonia – OCHRYDA
Hotel Belleuve **** all inclusive

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracownik�w Grupy Kęty S. A.

TERMIN 9 - 20 lipca 2021

CENA OD OSOBY NA 9 NOCY (12 DNI)
Członek związku i osoba towarzysząca – 2050 zł

Osoby niezrzeszone – 2250 zł
Zniżki: trzecia osoba dorosła w pokoju zniżka – 350 zł;

Cena dla dzieci (do 12 lat) 
pierwsze dziecko – 499 zł (stała cena)

drugie dziecko do 12 lat (wsp�lne spanie) – 1259 zł

OBOWIĄZKOWE DOPŁATY:
10 €/os – opłata klimatyczno-meldunkowa (płatna raz na pobyt u rezydenta)

Dzieci do 12 lat nie płacą

PŁATNO�CI:

Zapisy przyjmujemy w biurze związku do dnia 15 lutego 2021 lub pod nr tel. 33 844 638

CENA ZAWIERA:
Nocleg oraz wyżywienie zgodnie z wykupioną ofertą, transport do miejsca docelowego, opiekę rezydenta podczas 
pobytu, opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, podatek Vat, ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 3000 EUR, 

I rata do 15 lutego 2021 po podpisaniu umowy - 500 zł osoba dorosła, 100 zł dziecko (do 12 lat)
II rata do 15 kwietnia 2021 - 500 zł osoba dorosła, 100 zł dziecko (do 12 lat)
III rata do 15 maja 2021 - 500 zł osoba dorosła, 100 zł dziecko (do 12 lat)
Pozostała kwota płatna do 18 czerwca 2021



UDOGODNIENIA:
Klimatyzacja i nawiewy, lod�wka, balkon/taras, ł�żeczko 
dla dziecka na życzenie, TV, mini bar dodatkowo płatny, 
recepcja lobby, pok�j bagażowy przy recepcji, internet, 
prywatna plaża z bezpłatnym serwisem, basen z brodzi-
kiem, boiska wielofunkcyjne, dwie restauracje, 2 bary all 
inclusive, bar przy recepcji i na plaży dodatkowo płatny, 
plac zabaw, podjazdy i windy, kantor

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracownik�w Grupy Kęty S. A.

NASZYM ZDANIEM:
Ten otoczony zielenią hotel położony jest na brzegu 
jeziora. Prywatna plaża, hotelowy basen i spokojna okolica 
to wszystko składa się na wymarzony wypoczynek z rodziną 
lub przyjaci�łmi. Do tego oferowane są wygodne pokoje 
i hotelowa restauracja. Hotel w pierwszej linii brzegowej 
gwarantuje piękne widoki na jezioro Ochrydzkie i Albanię.

ATUTY:
50 m do najbliższej plaży, serwis plażowy gratis
duży basen z bezpłatnymi leżakami i parasolem

polski program animacyjny dostosowany dla każdego w miesiącach lipiec/sierpie�
otoczony zielenią, posiada duże zaplecze sportowo-rekreacyjne

POŁOŻENIE:
- ok. 50 m do najbliższej plaży i ok. 6 km od miasta Ochryda
- ok. 100 m do najbliższego przystanku autobusowego
- ok. 17 km od lotniska �więtego Pawła w Ochrydzie
- ok. 170 km od stolicy Macedonii Skopje
- ok. 100 m do najbliższego minimarketu

PLAŻA:
Hotel położony ok. 50 metr�w od prywatnej żwirkowej 
plaży, wej�cie do wody łagodne, z betonowych platform. Na 
plaży do dyspozycji bar (płatny), toalety i przebieralnie. 
Serwis plażowy gratis, dostępny w godzinach 10.00-18.00. 
Zalecamy korzystanie z obuwia ochronnego w wodzie.

DO DYSPOZYCJI GO�CI:
Bezpłatnie - recepcja 24 h, taras, wi-fi w całym budynku, 
restauracja, boiska do koszyk�wki, siatk�wki, piłki nożnej, 
siatk�wki plażowej, basen zewnętrzny (ok. 210 m2, głębo-
ko�� 1,6 m) z czę�cią brodzikową, leżaki przy basenie, mini 
klub dla dzieci, kantor wymiany walut, bankomat ATMDo-
datkowo płatne - beach bar (10.00-18.00), centrum SPA, sejfy 
dostępne w recepcji (ok. 1 €/dzie�)

DLA DZIECI:
Plac zabaw w budynku hotelu, basen z czę�cią brodzikową, 
animacje dla dzieci jak i dla dorosłych, klub RegoMeli.

POKOJE:
Zakwaterowanie - 14.00 Wykwaterowanie – 10:00
Hotel posiada pokoje 2-osobowe z możliwo�cią dostawki 
(ok. 21m2 plus balkon). Pokoje z opcją 2+2 to zawsze 
wsp�lne spanie (dzieci �pią razem na jednej dostawce lub 
jedno z nich �pi z rodzicami na ł�żku małże�skim – tylko dla 
dzieci do 12 roku życia), wyposażone w łazienkę, bezpłatną 
klimatyzację indywidualnie sterowaną, lod�wka, TV/SAT, 
telefon, balkon lub taras. Możliwo�� skorzystania z pralni 
i prasowania (zakaz używania żelazek na terenie komplek-
su). Pokoje posiadają widok na g�ry lub jezioro (dodatkowo 
płatne) - wyb�r przy rezerwacji.

DODATKOWE INFORMACJE:
Hotel posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych pod 
postacią podjazd�w oraz wind, na życzenie pok�j z niskim
brodzikiem. Wypożyczalnia samochod�w znajduje się na 
miejscu, wypożyczalnia rower�w kontakt telefoniczny. 
Kantor znajduje się na recepcji hotelu Bellevue. Bank 
w Ochrydzie, bankomat wypłaca pieniące w denarach 
macedo�skich.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive w formie bufetu - �niadanie 7.00-10.00 (W sali 
"Ohrid Room"), lunch 12.30-15.00 (w restauracji gł�wnej), 
obiadokolacja 19.00-21.00 (w sali gł�wnej) 
Przekąski serwowane w VIP Taboo 11.00-12.00 
oraz 16.00-18.00 
Napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe serwowa-
ne w trzech miejscach - w sali �niadaniowej Ohrid (7.00-
-10.00 - tylko napoje bezalkoholowe), VIP Taboo (11.00-
-18.00) oraz w Lobby Barze (18.00- 22.00). Napoje w cenie. 
Restauracja na tarasie hotelu Bellevue oraz na plaży jest 
dodatkowo płatna.


