
Albania – GOLEM
Hotel Henry Resort **** + all inclusive

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kęty S. A.

CENA OD OSOBY
Członek związku i osoba towarzysząca – 2550 zł

Osoby niezrzeszone – 2790 zł

Cena dla dzieci (do 12 lat) 
• I dziecko w wieku 2 lat do 11, 99 lat - 1470 zł 
• II dziecko w wieku 2 lat do 2,99 lat – 1470 zł 

• II dziecko w wieku 3 lat do 11,99 lat – 2170 zł 
• dzieci powyżej 12 lat oraz osoby dorosłe na dostawce – 2470zł (tylko pokoje 2+1) 

Pokoje 2+2 to pokoje z wspólnym spaniem (łóżko małżeńskie + łóżko 1-osobowe, 
tylko dla dzieci do 12 lat, dzieci śpią razem na łóżku lub jedno dziecko śpi z rodzicami) 

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

PŁATNOŚCI:  I rata po podpisaniu umowy do 15 lutego 2022
500 zł osoba dorosła 100 zł dziecko (do 12 lat)

II rata do 15 kwietnia 2022 500 zł osoba dorosła 100 zł dziecko (do 12 lat)
III rata do 15 maja 2022 500 zł osoba dorosła 100 zł dziecko (do 12 lat)

Pozostała kwota płatna do 2 czerwca 2022

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

CENA ZAWIERA:
Noclegi w hotelu 4,5* z wyżywieniem All inclusive, przelot Katowice-Tirana-Katowice, transfer lotnisko/hotel/lotni-

sko, transfer na lotnisko z  zakładu pracy- Kęty, bagaż (rejestrowany 20kg, podręczny 5 kg), opiekę rezydenta 
podczas pobytu, opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, opłatę za Turystyczny Fundusz Pomocowy, podatek 

Vat, ubezpieczenie  KL 30 000€, NNW 3 000€, bagaż 200€ 

Termin 3.07 - 10.07 (7 nocy)



UDOGODNIENIA:
Basen, wi-fi, recepcja, restauracja główna, bar przy basenie,
restauracja a'la cart (płatna), pizzeria (płatna), lobby bar 
czynny do godz. 24.00 (płatny), plac zabaw, przechowalnia 
bagażu, parking, masaże (płatne), jacuzzi (płatne).

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kęty S. A.

NASZYM ZDANIEM:
Nowy hotel, otwarty w 2020r, bardzo nowocześnie urządzo-
ny, będzie doskonałym miejscem na wakacje zarówno dla 
par jak i rodzin z dziećmi. 

ATUTY:
Nowy hotel (otwarty w 2020 r.) nowocześnie urządzony, leżaki i parasole na plaży bezpłatne

POŁOŻENIE:
- ok. 150 m do najbliższej plaży
- ok. 1,5 metra do przystanku autobusowego
- ok. 1,5 km do centrum Golem
- ok. 45 km do lotniska Tirane

PLAŻA:
Piaszczysta plaża oddalona o ok 150 m od hotelu, 
leżaki i parasole bezpłatne. 

POKOJE:
Pokoje dwuosobowe pokoje z możliwością dostawki 2+1, 
o powierzchni ok 20-25m2. Łazienka (prysznic, WC, suszar-
ka), centralna klimatyzacja (włączana sezonowo), TV, 
minibar (płatny), sejf, Wi-Fi, telefon (połączenia poza hotel 
płatne), balkon. Pokoje z widokiem na ogród. 

WYŻYWIENIE:
All Inclusive: śniadanie (08:00-10:00), obiad (13:00-15:00), 
kolacja (19:00 - 21:00) w formie bufetu. Lokalne napoje 
alkoholowe (wino, piwo, cognac) i bezalkoholowe 10:00 - 
22:00 w barze przy basenie. 

CENA NIE ZAWIERA:
• Opłat klimatyczno-meldunkowych,
• Wycieczek fakultatywnych,
• Świadczeń nieprzewidzianych w ofercie
• Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji do 100%-aktualnie 
   w promocyjnej cenie tylko 25 zł/osoba. Promocja ważna 
   do 10.01.2022

DODATKOWO PŁATNE:
Taksa klimatyczna + Opłata meldunkowa  
10 EUR/os. płatne obowiązkowo raz na pobyt u rezydenta


