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BIURO OBSŁUGI KLIENTA

CALL CENTER

40-031 Katowice,
ul. Henryka Sienkiewicza 33/2

T: +48 032 / 776 05 00
E: rezerwacja@rego-bis.pl

www.rego-bis.pl

facebook.com/regobis

www.trendycamp.pl

instagram.com/regobis
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ALBANIA

TURCJA

18

LEONARDO

68

KATE

112

ALVA DONNA WORLD PALACE

148

ORFEUS PARK HOTEL

19

SUN

69

IVAN

113

VIKING NONA BEACH HOTEL

149

ALBA RESORT HOTEL

20

ELESIO

70

MIHALJEVIC

114

VIKING STAR HOTEL

150

ALBA ROYAL HOTEL

21

ONUFRI

71

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

115

CRYSTAL DE LUXE RESORT & SPA

151

ALBA QUEEN HOTEL

22

MEL HOLIDAY

72

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

116

CRYSTAL FLORA BEACH RESORT BELDIBI

152

CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA

73

SIRENA

117

SAILORS BEACH CLUB

153

CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA

118

PGS ROSE RESIDENCE BEACH

154

PALM WORLD RESORT & SPA

119

LIMAK LIMRA HOTEL & RESORT

155

SEADEN VALENTINE RESORT & SPA

120

VIKING SUITE OTEL

157

KIRMAN SIDERA LUXURY & SPA RESORT

TATJANA

121

CRYSTAL AURA BEACH RESORT & SPA

158

REMI

DELPHIN DIVA PREMIERE HOTEL

159

TAC PREMIER
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WYCIECZKI FAKULTATYWNE

24

MONTE CARLO

25

PRINCESS JEROLDA

26

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

30

APARTAMENTY HOTELU DRILON

31

DRILON

79

ARIA

123

32

6 MILJE

80

LUKA

124

DELPHIN BE GRAND RESORT

160

ASRIN BEACH

33

IONIAN

81

HOTEL M

125

CLUB HOTEL SERA

161

CLUB MERMAID VILLAGE

34

JONI

82

MAKSIM

126

GRAND PARK LARA

162

TIMO RESORT

35

JONI PREMIUM

83

MARGOT

127

LIMAK LARA DE LUXE HOTEL & RESORT

163

CLUB PARADISO

36

ABEDINI

84

JOVANA

129

CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA

164

GRAND KAPTAN

37

SHPETIMI

85

MAXI

130

BELCONTI RESORT HOTEL

165

HAYDARPASCHA PALACE

38

MEDITERRANE

86

MEDITERAN IGALO

131

ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL BELEK

166

LONG BEACH RESORT & SPA

39

SELVIA

87

KASMI

132

GRANADA LUXURY BELEK

167

LONG BEACH HARMONY HOTEL

40

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

88

PRIMAFILA

133

CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA

168

KIRMAN HOTELS ARYKANDA DE LUXE

89

VILLA AMA

134

CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA

169

MESUT HOTEL

90

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

135

INNVISTA HOTELS BELEK

170

ALAIYE KLEOPATRA HOTEL & SPA

136

LIMAK ARCADIA GOLF RESORT & SPA

171

ALAIYE RESORT & SPA HOTEL

137

LIMAK ATLANTIS DE LUXE HOTEL & RESORT

172

SAPHIR HOTEL &VILLAS

138

CRYSTAL BOUTIQE BEACH RESORT

173

KLEOPATRA ADA BEACH HOTEL

BELLEVUE

139

TITANIC DELUXE GOLF BELEK

174

KLEOPATRA ROYAL PALM HOTEL

SEADEN COROLLA HOTEL

175

DELPHIN DELUXE RESORT HOTEL

BUŁGARIA

4

CHORWACJA

46

JASMINE

47

GRAND HOTEL OASIS

48

AVALON

CZARNOGÓRA
78

MACEDONIA PÓŁNOCNA
96

49

AVLIGA BEACH

97

TOURIST

141

50

DIAMOND

98

FILIP

142

SEADEN SWEET PARK

176

LONICERA RESORT & SPA HOTEL

51

FLAMINGO

99

INEX OLGICA

143

PARK SIDE HOTEL

177

LONICERA WORLD HOTEL

52

IMPERIAL PALACE

100

UNIQUE RESORT & SPA

144

SIDE TOWN BY Z HOTELS

178

GRANADA LUXURY OKURCALAR

ALVA DONNA BEACH RESORT COMFORT

179

GRANADA LUXURY BEACH

53

PALMA

101

LAKI HOTEL & SPA

145

54

RIVA

102

DESARET

146

MIRAMARE BEACH HOTEL

180

LITORE RESORT HOTEL & SPA

55

RIVA PARK

103

DRIM

147

MIRAMARE QUEEN HOTEL

181

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

56

SUN PALACE

104

TINO

57

TIA MARIA

105

TINO SVETI STEFAN

58

AQUAMARINE

106

AQUALINA

59

COOK’S CLUB

107

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

60

DOLPHIN

61

MARINA SANDS

62

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

182

197

WYCIECZKI
OBJAZDOWE

MAJÓWKI
EXPRESS
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H o t e l e z animacjami
A L BA N I A
27.06 - 03.09.2020

HOTEL PRINCESS JEROLDA

01.07 - 31.08.2020

HOTEL ONUFRI

11.06 - 15.09.2020

HOTEL MEDITERRANE

02.07 - 25.08.2020

HOTEL SELVIA

B UŁGA R I A
30.06 - 06.09.2020

HOTEL PALMA

30.06 - 06.09.2020

HOTEL GRAND HOTEL OASIS

M AC E DO N I A PÓŁ N O CNA
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30.06 - 06.09.2020

HOTEL BELLEVUE

30.06 - 06.09.2020

HOTEL TOURIST
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POLSKA

MACEDONIA PÓŁNOCNA

TURCJA

KATOWICE: PONIEDZIAŁEK,
PIĄTEK
WARSZAWA: PONIEDZIAŁEK

KATOWICE: ŚRODA SOBOTA
WARSZAWA: ŚRODA, SOBOTA
POZNAŃ: ŚRODA

BUŁGARIA

KORFU

KATOWICE: PONIEDZIAŁEK,
CZWARTEK

KATOWICE: ŚRODA
WARSZAWA: ŚRODA

ALBANIA

CZARNOGÓRA

KATOWICE: WTOREK, PIĄTEK
WARSZAWA: WTOREK

KATOWICE: NIEDZIELA
WARSZAWA: NIEDZIELA

Dokąd latamy?
POZNAŃ
WARSZAWA

CZARNOGÓRA
TIVAT

MACEDONIA
PÓŁNOCNA

BUŁGARIA
BURGAS

OCHRYDA

ALBANIA
TIR ANA

TURCJA
ANTALYA

KATOWICE

GRECJA
KORFU

WYLOTY / PRZYLOTY:
SAMOLOT

KATOWICE / WARSZAWA / POZNAŃ

MIASTA WYJAZDOWE AUTOKAROWE:
AUTOKAR
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KATOWICE / BIELSKO BIAŁA / CHRZANÓW / CIESZYN / CZECHOWICE / CZĘSTOCHOWA / GLIWICE / KRAKÓW / ŁÓDŹ
OPOLE / PIOTRKÓW / PSZCZYNA / RYBNIK / RZESZÓW / TARNÓW / TYCHY / WARSZAWA / WODZISŁAW / WROCŁAW
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Świetna okazja dla dużych grup na dobrze zorganizowane
wakacje w ulubionym towarzystwie!

SAMOLOT

AUTOKAR

DOJAZD
WŁASNY

OV

BB

HB

ALL INCLUSIVE

SOFT
ALL INCLUSIVE

ULTRA
ALL INCLUSIVE

ULTIMATE
ALL INCLUSIVE

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
REGO-MELI

ANIMACJE
HOTELOWE

BASEN

AQUAPARK

Podróż komfortowym autokarem WC/Barek/DVD
Grupowe miejsca w autokarze
Wycieczka fakultatywna wliczona w cenę
Ciepły posiłek w drodze powrotnej
Bezpłatna zmiana uczestników do 7 dni przed wyjazdem
Najlepsza zabawa i odpoczynek połączone w jednym wyjeździe
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DZIECKO
GRATIS

DLA
DOROSŁYCH

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania
oferty (kierunek i termin wyjazdu, typ grupy, rodzaj
wyżywienia) należy kierować na adres mailowy
grupy@rego-bis.pl

13

PIĘK N E
KRA J O B RA ZY I
C UD OWN E P L A ŻE
Albania to niewielki kraj, ale oferujący wiele do zrobienia i zobaczenia. To
państwo o powierzchni zaledwie 10% terytorium Polski może poszczycić się pięknymi krajobrazami i cudownymi plażami,
a jej długie wybrzeże należy do najpiękniejszych na świecie. Graniczy z Macedonią Północną, Kosowem, Czarnogórą oraz
Grecją.
Ciągle nieodkryta i prawie całkowicie
nieskażona, z roku na rok zyskuje coraz
większą popularność.

CO ZATE M WA RTO
ZO BACZYĆ?
Za wizytówkę Albanii uznaje się górskie
pejzaże i dziką naturę. Góry na północy
kraju są skaliste, surowe, mieszkańcy nazywali je Górami Przeklętymi. Krajobrazową
atrakcją jest również z pewnością przełęcz
Llogara - dawny trakt Juliusza Cezara. Tą
właśnie drogą cesarz rzymski przemieszał
się na podbój Pompei. Dziś jest to ulubiona trasa widokowa motocyklistów z całego
świata.
Albania pełna jest zabytkowych miast, za
jedno z najstarszych uznawany jest Berat.
Zlokalizowany w samym sercu kraju, nazywany „Miastem Tysiąca Okien”, łączy w
sobie mieszankę architektury osmańskiej i
albańskiej.
Gjirokastra – „miasto muzeum”, wpisane
na listę UNESCO. Unikalna architektura
okresu osmańskiego z domami niczym
małe zamki przenosi w czasie!
Butrint, miasto, które jest stanowiskiem
archeologicznym. Można podziwiać w nim
pozostałości po wielkich antycznych kulturach – greckiej i rzymskiej.
Poza licznymi zabytkami i starożytnymi
miastami Albania to ojczyzna jednego z
piękniejszych i dłuższych wybrzeży morskich. Natomiast najważniejszym punktem
Albańskiej Riwiery są Albańskie Karaiby.
Jest to grupa trzech małych wysepek, na
które można dostać się wyłącznie łodzią
z małego miasteczka Ksamil. Będąc już w
tym miejscu koniecznie zobaczyć trzeba
również Blue Eye, którego lazur zachwyca
oczy.
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ALBANIA

RIWIERA
ALBAŃSKA
Zlokalizowany w północnej części kraju obszar obejmujący swoim zasięgiem popularne turystycznie miasto Durres oraz
jego okolice. Z lotniska w Tiranie z łatwością można dostać się do Durres zarówno samochodem, taksówką czy mikrobusem, a podróż nie trwa dłużej niż jedną godzinę. Poruszanie się po mieście jest bardzo proste, można z łatwością obejść
je na własnych nogach, jednakże warto również wybrać się na przejażdżkę miejską komunikacją.
To, co czeka tam na turystów to piaszczyste plaże, gorące słońce, wiele restauracji i barów, ale również kilka ciekawych i
wartych uwagi zabytków. Jeśli Durres, to i Golem. Mówi się, że Golem to hotelowe zaplecze Durres, jednakże dziś to nie
do końca prawda, ponieważ Golem funkcjonuje jako samodzielna jednostka. Na Riwierze Albańskiej odnajdzie się każdy
typ turysty.
Chcąc się rozerwać i spędzić niezapomniane wakacje wybierz centrum miasta Durres, tętniące życiem i zachęcające do
zabawy. W poszukiwaniu spokojniejszego czasu, przy plaży na kierunek wyjazdu obierz Golem. Jednakże bez względu na
to, gdzie ostatecznie się wybierzesz, z pewnością nie pożałujesz wyboru Albanii na wakacyjny odpoczynek.

ALBANIA

DURRES
To największy albański kurort oraz drugie co do wielkości miasto
i największy port. Ważny węzeł komunikacyjny i miejscowość
wypoczynkowa. Posiada promowe połączenia z Bari, Triestem
i Ankoną. Miasto jest oddalone od międzynarodowego lotniska
w Rinas i od Tirany o zaledwie około 30 km.
Poruszanie się po mieście jest bardzo proste, wzdłuż głównych
ulic znajdują się liczne knajpki, gdzie można skosztować lokalnych przysmaków w atrakcyjnych cenach. Samo centrum miasta
nie jest duże, można je z łatwością obejść na własnych nogach.
Warto zobaczyć Rzymski amfiteatr z czasów cesarza Hadriana,
Forum rzymskie z VII, Wieżę wenecką i fragment murów obronnych nieopodal portu, pałac króla Zoga, w którym w czasie
zimnej wojny wizytował m.in Nikita Chruszczow.
Jako cel turystyczny Durres zaoferować może również szerokie
plaże i malowniczą dzielnicę portową. Ten najchętniej wybierany kurort na albańskim wybrzeżu stanowi idealną propozycję
dla turystów znudzonych typowymi kierunkami. Najładniejsze
plaże usytuowane są na północ i południe od centrum miasta,
warto się tam wybrać, aby zakosztować komfortowego i błogiego lenistwa. Natomiast blisko portu biegnie nadmorska promenada, która podczas trwania sezonu turystycznego tętni życiem
i dzięki licznym inwestycjom dziś bardzo dobrze się prezentuje.

W LO RA
Miejsce odznaczające się szczególnym położeniem geograficznym, gdzie przebiega umowna granica między Morzem Jońskim
i Adriatykiem. Miejscowość oddalona od stolicy kraju Tirany o
jakieś 160 km, ale równie ciekawa i rozrywkowa. Miasto, gdzie
można wypocząć na piaszczystej plaży, kąpiąc się w wodach
Adriatyku oraz bawić się wieczorami w restauracjach i klubach
poznając lokalną kuchnię i kulturę.
We Wlorze znajdują się także liczne hotele o wysokim standardzie świadczonych usług. Obiekty oferujące Gościom pobyty w
formule All Inclusive, przy basenie oraz z darmowym serwisem
plażowym. Poza plażowaniem i relaksem przy hotelu Wlora to
także świetna baza do poznawania wszystkich atrakcji Albanii.
Warto wybrać się na spacer po głównej ulicy miasta, która
swój początek ma przy porcie i ciągnie się wzdłuż morskiego
wybrzeża. To właśnie przy niej zlokalizowane są restauracje i
bary, gdzie odbywa się całe nocne życie miasta. Niecodzienną
atrakcją natomiast będzie wybranie się w rejs statkiem na pobliską wyspę Sazan, która razem z półwyspem Karaburun tworzy
Morski Park Narodowy i stanowi świetne miejsce dla miłośników
nurkowania.
Będąc we Wlorze należy także wybrać się w podróż na Przełęcz
LLogara – jest to jedna z piękniejszych dróg w Europie, gdzie na
całej trasie rozciągają się niebywałe widoki gór i morza. Wakacje
we Wlorze z pewnością nie zaliczają się do nudnych i nieudanych, dlatego warto obrać ten kierunek na letni urlop.
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ALBANIA

Durres

ALBANIA

Durres

Leonardo

Sun

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
70M

ATUTY:

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

SAMOLOT

MMblisko piaszczystej plaży (ok. 70 m), łagodne
zejście do morza
MMserwis plażowy gratis
MMpokoje z bezpłatną klimatyzacją i lodówką
MModnowione wnętrze (lobby, bar, restauracja,
recepcja, toalety w lobby)

•• ok. 15 metrów od najbliższego sklepu
•• ok. 100 metrów do najbliższego przystanku
autobusowego (autobus co 30 min)
•• ok. 35 km do stolicy Albanii, Tirany
•• ok. 32 km od lotniska w Tiranie
•• ok. 2 km od tętniącej życiem nocnym dzielnicy
Plazh

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel oferuje swoim Gościom pobyt w klimatyzowanych i ciekawie urządzonych pokojach. Wyżywienie
All Inclusive oraz hotelowy basen uświetniają pobyt.
Bliskość centrum turystycznego kurortu Durres zapewnia rozrywkę w kawiarenkach, ale także w atrakcyjnych klubach. Oferta idealna dla osób kochających
miasta tętniące życiem.

Oddalona o około 70 metrów publiczna, piaszczysta
plaża. Oferuje darmowy serwis plażowy (parasole i
leżaki bezpłatne, ograniczona ilość 2 leżaki i parasol
na pokój). Prowadzi do niej asfaltowa ulica.
Plaża jest o długości ok. 5 km i szerokości ok. 40 m z
łagodnym zejściem do morza.
Przy plaży znajdują się bary i restauracje oraz istnieje
możliwość skorzystania ze sportów wodnych, około
400 metrów od plaży.

POŁOŻENIE:
•• ok. 70 metrów do najbliższej plaży
•• ok. 8 km od centrum Durres
•• ok. 5 km od centrum handlowe ze sklepami,
kafejkami, straganami
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HB

DO PLAŻY
30M

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie – 14:00
Wykwaterowanie – 10:30
Hotel posiada 110 pokoi, z możliwością dostawki
oraz pokoje rodzinne typu suite (2+2). Średnia wielkość to 25m2. Wszystkie pokoje wyposażone są w
łazienkę z prysznicem, suszarkę, TV, telefon, klimatyzacje (w pokojach typu suite klimatyzacja tylko w
jednym pomieszczeniu), lodówkę. Dostępne łóżeczka
dla dzieci. Część pokoi posiada balkon (dwuosobowe
stolik i krzesła). Pokoje sprzątane codziennie, ręczniki
wymieniane codziennie, pościel wymieniana 2 x razy
na tydzień.

MMok. 30 metrów do najbliższej plaży
MMok. 5 km do centrum Durres
MMok. 300 metrów do ulicy z restauracjami,
kawiarniami i sklepami
MMWi-Fi w lobby i w pokojach

WYŻYWIENIE:
All Inclusive. Śniadanie: 7:30-9:30; Obiad: 12:3014:30; Przekąski: 16:30-17:00; Kolacja: 19:00-21:00.
Napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w
godz. 10:00-22:00
Dostępna dieta wegetariańska.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

SERWIS
GRATIS

••
••
••
••

Nowoczesny obiekt, oddalony 30 metrów od piaszczystej plaży. Zlokalizowany blisko centrum miasta
Durres. Pyszne hotelowe wyżywienie HB, bliskość
sklepów i knajpek składają się na świetny wakacyjny
pobyt.
•• ok. 30 m do najbliższej plaży
•• ok. 300 m do ulicy pełnej restauracji, knajpek,
sklepików
•• ok. 5 km do centrum miasta Durres

facebook.com/REGOBIS

ok. 35 km do stolicy kraju – Tirany
ok. 300 m do przystanku autobusowego
ok. 32 km od lotniska w Tiranie
w pobliżu znajdują się liczne sklepy i restauracje

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:

WI-FI FREE

Bezpłatnie:
•• recepcja 24 h
•• winda
•• wi-fi w lobby i w pokojach
•• miejsce parkingowe przed hotelem
•• punkt wymiany walut w recepcji oraz przy
głównej ulicy ok. 300 m.
Dodatkowo płatne:
•• lobby bar
•• sejf boxy w recepcji
•• sporty wodne na plaży ok. 300 m.

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie – 14:00
Wykwaterowanie – 11:00
Hotel posiada 52 pokoje dwuosobowe z możliwością
1 dostawki dla 1 lub 2 osób (dostępne pokoje z pojedynczymi łóżkami oraz małżeńskimi). Metraż ok. 23
m2. Pokoje wyposażone są w TV SAT, balkon (krzesła
i stolik), lodówkę, łazienka z prysznicem oraz suszarką
do włosów, bezpłatną klimatyzacją i WC. Na życzenie
dostępne łóżeczka dla dzieci. Pokoje sprzątane codziennie oraz wymiana ręczników, pościel wymieniana 3 razy na tydzień.
Istnieje możliwość dopłaty do pokoi w stronę morza.
WYŻYWIENIE:
HB Śniadanie: 7:30-10:30; obiadokolacja: 19:0021:00. Do śniadania kawa, herbata, soki z automatu,
woda, mleko. Do kolacji woda.
Dostępna dieta wegetariańska oraz dla alergików.
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ALBANIA

Durres

ALBANIA

Durres

Elesio

Onufri

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
500M

ATUTY:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

ATUTY:

MMbezpośrednio przy plaży
MMzewnętrzny basen
MMdarmowe Wi-Fi
MMkomfortowe pokoje

••
••
••
••
••
••

plac zabaw.

MMpokoje z bezpłatną klimatyzacją, balkonem i
lodówką
MMprogram All Inclusive
MManimacje dla dzieci i dorosłych w wybranym
terminie
MMprzyjemna atmosfera w hotelu
MMspokojna okolica

NASZYM ZDANIEM:
Hotel zlokalizowany bezpośrednio przy plaży, co
umożliwia całodniowy relaks i kąpiele w przyjemnej
wodzie Morza Adriatyckiego.
Obiekt jest schludny, a pokoje wygodne. Dodatkowym atutem jest darmowy Internet Wi-Fi dostępny
dla Gości.

bezpośrednio przy plaży
blisko ulicy z restauracjami i kawiarniami
ok. 16,5 km do Durres
ok. 550 m do najbliższego marketu
ok. 43 km do lotniska
ok. 50 km stolicy kraju -Tirany

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie:
•• taras
•• basen
•• winda
•• Wi-FI w pokoju
•• recepcja 24h
•• parking

POKOJE:
Zakwaterowanie 12:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel posiada 84 pokoje. Pokoje typu standard mają
łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w Wi-Fi, klimatyzację, TV, telefon, minibar,
balkon. Hotel posiada jeden pokój dla osób niepełnosprawnych. Pokoje sprzątane są codziennie.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive (wszystkie posiłki w formie bufetu):
Śniadanie: 8:00-10:00; Obiad: 12:30-14:30; Kolacja:
19:00-21:00. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe serwowane w godz. 10:30-22:30.
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Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:
Idealna propozycja na spokojny wypoczynek, dzięki
komfortowym pokojom, basenowi w hotelu oraz
pięknej i spokojnej okolicy. Obiekt ten polecany jest
zwłaszcza na rodzinne wakacje. Dla dzieci i dorosłych
proponuje szereg animacji w języku polskim.

facebook.com/REGOBIS

ANIMACJE
REGO-MELI

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel Onufri na sezon 2020 podnosi swój standard,
latem 2020 będzie obiektem 4-gwiazdkowym.

•• ok. 500 m do plaży
•• ok. 12 km do centrum miasta Durres
•• ok. 350 m do sklepu

WI-FI FREE

•• ok. 500 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• 35 km od stolicy Albanii Tirany
•• ok. 600 m do restauracji, sklepików, wypożyczalni
skuterów oraz samochodów
•• ok. 42 km od lotniska w Tiranie

UWAGA

POŁOŻENIE:

SERWIS
OK. 3-4€/DZIEŃ

Bezpłatnie:
•• recepcja z lobby 24 h
•• lobby
•• restauracja
•• bar hotelowy
•• bar przy basenie
•• wi-fi
•• winda
•• basen zewnętrzny z wydzielona częścią dla dzieci
•• hotel akceptuje karty płatnicze
DLA DZIECI:
Basen z wydzieloną strefą brodzikową, krzesełka dla
dzieci, RegoMeli klub animacyjny dla dzieci, czyli malowanki, gry i zabawy, konkurencje sportowe. Termin
01.07-01.09.

instagram.com/REGOBIS

ANIMACJE:
Co d z i e n n e An i m a c j e Do s tę p n e w te r m i n i e :
1.07-31.08.2020
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 9:00
Hotel posiada pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki (możliwość zakwaterowania 2+2 na wspólnym
spaniu) oraz pokoje FAM Rodzinne 4-osobowe (część
pokoi składa się z: pokoju dziennego + pokój na antresoli). Pokoje wyposażone w łazienkę z prysznicem
i suszarką do włosów, TV SAT, klimatyzację centralnie
sterowaną, lodówkę, balkon, sejf. Dostępne łóżeczka
dla dzieci. Ręczniki i pościel wymieniane co dwa dni.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive w formie bufetu -śniadania 7.00-9.00,
lunch 12.00-14.00, kolacja 18.00-20.00. Napoje
bezalkoholowe i lokalne alkoholowe w godzinach
10.00-22.00 w ramach opcji All Inclusive serwowane
w barze przy basenie.
Dieta dla alergików, bezglutenowa, wegetariańska po
uzgodnieniu.
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Durres

ALBANIA

Riwiera Albańska | Wycieczki z Durres

WYCIECZKI
FA K U LTAT Y W N E

Mel Holiday
HOTEL

JEE P SA FA RI GÓ RY P ÓŁ N O CNO -A L BA Ń SK IE I
W IO SK A TH E TH

Wycieczka, na której odwiedzimy najciekawsze zakątki Beratu (stara twierdza, Katedra Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, muzeum Onufrego), podziwiać będziemy „Miasto Tysiąca
Okien” – dawną dzielnicę muzułmańską Mangalem oraz dzielnicę dedykowaną chrześcijanom – Gorica. Nie zabraknie również chwili na czas wolny, będzie także możliwość zjedzenia
lunchu w tradycyjnej albańskiej restauracji. Następnie przejedziemy do winiarni Cobo, w
której wizyta połączona będzie z degustacją.

Wycieczka, na której poczujemy przypływ adrenaliny podczas jazdy jeepami
do doliny wsi Theth. Gwarantowane
niezapomniane wrażenia oraz podziwianie pięknych krajobrazów Jeziora
Szkoderskiego, a także zniewalających
dolin i zbocz Gór Przeklętych. Ponad to
w programie trekking górskim szlakiem
do wodospadu Grunas oraz opcjonalnie
wycieczka w kierunku Blue Eye.

MAC EDO NIA
I JEZ IO RO
O C HRYDZ KIE

DURRE S I
FA B RYK A
KO N IA K U

BERAT - MIA STO „T YSIĄC A O KIEN”
O RA Z W INIA RNIA CO BO

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ATUTY

•• ok. 300 m do przystanku autobusowego

MMbezpośrednio przy plaży z bezpłatnym serwisem
MMposiada duży zewnętrzny basen
MMwyżywienia All Inclusive
MMbliskość sklepów, barów i punktów
gastronomicznych

DO DYSPOZYCJI GOŚCI

NASZYM ZDANIEM
Hotel znajduje się tuż przy piaszczystej plaży. Posiada
duży i nowoczesny basen. Wyszukany wystrój wnętrz
zachwyci każdego. Jest to jeden z ulubionych Hoteli
naszych Klientów. Gwarantuje idealny wypoczynek
wszystkim, którzy wyczekują urlopu.
POŁOŻENIE
••
••
••
••

tuż przy plaży
ok. 12 km do centrum Durres
ok. 35 km do stolicy Albanii, Tirany
w pobliżu znajdują się restauracje, puby, sklepiki,
możliwość wypożyczenia samochodu

22

Bezpłatne: Recepcja całodobowa (możliwość korzystania z sejf boxów), restauracja z widokiem na Morze
(dostępne foteliki dla dzieci), sala konferencyjna,
winda, duży basen z wydzieloną częścią dla dzieci,
bar przy plaży / basenie. Bezpłatny internet WI-FI w
lobby. Możliwość płatności w hotelu kartą Visa bądź
MasterCard.
Dodatkowo płatne: sporty wodne
DLA DZIECI
Basen z częścią brodzikową, dostępne foteliki dla
dzieci.
POKOJE
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 11:00
Hotel posiada 90 pokoi o średnim metrażu 25 m2.

Klimatyzowane pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki w formie rozkładanej sofy, łazienka z prysznicem bądź wanną, suszarką do włosów, WC, TV-SAT,
lodówką, balkonem (2 krzesła + stolik). W obiekcie
dostępne również pokoje typu Suite - przestronne
(ok. 35m2), możliwe zakwaterowanie rodziny 2+2. Do
wyboru pokoje z bocznym widokiem na Morze lub
bez widoku z balkonem, frontalny widok na Morze
posiadają w większości pokoje typu Suite.
WYŻYWIENIE
All Inclusive, śniadania 07.30-10.00, obiad 13.0015.00, przekąski 16:30-17:00, kolacja 19.00-21.00 w
formie bufetu, nieograniczona ilość napojów bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych (białe, czerwone
wino, lokalne piwo, rakija, brandy) w godzinach 10.00
- 22.00. Między 16.00-17.00 dostępne przekąski oraz
lody.
Dieta dla alergików, bezglutenowa, wegetariańska po
uzgodnieniu.

Wycieczka obejmująca najciekawsze
zakątki Macedonii – miasta Elbasan i
Pogradec, Klasztor św. Nauma, źródła
rzeki Czarny Drin, a także Ochryda,
gdzie odwiedzimy m.in. Muzeum Narodowe, Cerkiew Św. Jana Teologa. W
trakcie przejazdu okazja do podziwiania
pięknego górzystego krajobrazu Albanii
oraz rozległe

T IRA NA , KRUJA ,
G Ó RA DA JT I
Podczas wyjazdu odbędziemy podróż
do Kruji, Tirany oraz na górę Dajti.
Poznamy m.in. historię Skanderberga,
Envera Hoxhy, podziwiać będziemy panoramiczny widok na Tiranę oraz odwiedzimy kompleks bunkrów Bunk’Art
oraz meczet Ethem Bej. W programie
również czas wolny i okazja na zakupy
na tureckim bazarze pełnym rękodzieł
oraz pamiątek z Albanii, w które koniecznie trzeba się zaopatrzyć!

Podczas wycieczki poznamy tajemnice
miasta Durres – odbędziemy spacer
nadmorską promenadą, wzdłuż bizantyjskich murów oraz zobaczymy zabytki
jak np. Pałac Króla Zogu, a także odwiedzimy największą w Albanii fabrykę
alkoholu Skanderbeu, gdzie prócz zwiedzania będzie czekać na nas degustacja
trunków (koniaki, wina, rakija, likier pomarańczowy i ziołowy).
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Wlora

ALBANIA

Wlora

Monte Carlo

Princess Jerolda

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
300M

ATUTY:

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

SAMOLOT

MMok. 300 m do plaży, serwis plażowy gratis
MMwygodne pokoje z nowym designem po
renowacji z bezpłatną klimatyzacją i balkonem
MMświetna baza wypadowa na wycieczki po okolicy

•• ok. 2 km do centrum miasta Wlora
•• ok. 900 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 200 m do najbliższego minimarketu
•• ok. 150 km od lotniska W Tiranie (transfer do 3h)

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel oferuje wysoki standard świadczonych usług.
Posiada nowoczesne pokoje oraz taras widokowy, z
którego można podziwiać piękne widoki. Zlokalizowany blisko centrum miasta Wlora. Jest idealną opcją
dla osób, które chcą skorzystać z atrakcji pobliskiego
miasta, ale również dla tych, którzy pragną rodzinnych, beztroskich wakacji w opcji All Inclusive.

Bezpłatnie:
•• parking dla gości
•• basen rekreacyjny z tarasem słonecznym bar
•• internet Wi-Fi na terenie obiektu
•• sejf boxy dostępne na recepcji

POŁOŻENIE:
•• ok. 300 m do najbliższej plaży z darmowym
serwisem
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DLA DZIECI:
Basen z brodzikiem
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00

Ten 3-gwiazdkowy hotel posiada 40, 2-4-osobowych
pokoi o metrażu ok. 28-30 m2. Wszystkie pokoje są
nowocześnie urządzone i komfortowo wyposażone
(część pokoi po kapitalnej renowacji w 2018). Każdy
pokój posiada klimatyzację, lodówkę, TV Sat, telefon,
łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów oraz
balkon z krzesełkami. Pokoje sprzątane są codziennie,
pościel i ręczniki wymieniane co trzeci dzień.
Pokoje z widokiem na morze posiadają widok centralny lub częściowy boczny widok na morze i miasto.
Pokoje 4-osobowe nie posiadają widoku na morze.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive -śniadania w formie bufetu (7.30-09.30),
obiad w formie bufetu (12.30-14.00), kolacje w
formie bufetu (19.00-21.00), przekąski (16.30-17.30),
nieograniczona ilość napojów bezalkoholowych i lokalnych alkoholowych 10.00-22.00.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

DOJAZD
WŁASNY

ALL INCLUSIVE
LIGHT

BASEN

DO PLAŻY
400M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
REGO-MELI

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

POKOJE:

MMnajbliższa plaża oddalona o ok. 400 m
MMduży taras widokowy
MMczęść pokoi z panoramicznym widokiem na
morze

Bezpłatnie:
•• recepcja 24 h
•• lobby
•• winda
•• wi-fi
•• wewnętrzny basen z otwartym tarasem
słonecznym
•• bar
•• taras z leżakami
•• parking dla gości

Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel Princess Jerolda posiada 30 pokoi (2-3-4osobowych) o średnim metrażu 15 m2. Pokoje
4-osobowe łóżko małżeńskie i łóżko piętrowe. Część
pokoi z widokiem na morze. Wszystkie wyposażone są w bezpłatną klimatyzację, lodówkę, TV Sat,
łazienkę z prysznicem oraz balkon z krzesełkami.
Możliwość dostawienia łóżeczka dla Dziecka. Pokoje
sprzątane są codziennie, pościel wymieniana co 3
dni, ręczniki wymieniane codziennie. Istnieje możliwość wyboru pokoju z gwarantowanym widokiem
na morze za dodatkową opłatą wyłącznie podczas
dokonywania rezerwacji w Polsce.

NASZYM ZDANIEM:
Hotel znajduje się w cichej i spokojnej okolicy. W
pobliżu liczne restauracje – okazja do skosztowania lokalnych przysmaków. Obiekt posiada taras
z pięknym widokiem na morze. Hotel polecany dla
osób, które poszukują odpoczynku od codziennego
zgiełku i szybkiego tempa życia.
POŁOŻENIE:
•• ok. 400 m do najbliższej plaży
•• ok. 3 km do miejscowości Orikum, gdzie znajdują
się apteka, bankomat, bary i restauracje
•• ok. 15 km do Wlory
•• 165 km do lotniska w Tiranie (ok. 3h)

facebook.com/REGOBIS

Dodatkowo płatne:
•• restauracja à la carte
DLA DZIECI:
Mini boisko, mini plac zabaw.

WYŻYWIENIE:

ANIMACJE:

All Inclusive light -śniadanie w formie bufetu 7.309.30, lunch w formie bufetu 12.30-14.00, kolacja w
formie bufetu 19.00-21.00. Do lunchu i kolacji nieograniczona ilość napoi w cenie – cola, fanta, sprite,
kawa, herbata, soki owocowe, woda, wino czerwone
i białe, piwo oraz lokalne alkohole. Goście nie mogą
wynosić jedzenia i napojów z restauracji.

Codzienne Animacje w terminie: 27.06-03.09.2020

instagram.com/REGOBIS

25

ALBANIA

ALBANIA

Riwiera Albańska | Wycieczki z Wlora

WYCIECZKI
FA K U LTAT Y W N E
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B E R AT I APOLLON I A

PÓŁW YSEP KA RA BURUN - WYC IEC Z KA STAT KIEM

Wycieczka obejmująca zwiedzanie Cytadeli, Muzeum Ikon Onufrego, dzielnic muzułmańskich Mangalem i Gorica, miasta Apollonia, które obecnie jest parkiem archeologicznym. Ponadto podczas
przejazdu autokarem będziemy podziwiać albańskie krajobrazy – malownicze góry oraz panoramę
miasta Berat.

W programie wycieczki rejs statkiem na największy półwysep Albanii – Półwysep Karaburun, spacer po jego terenach,
które obecnie w całości są Parkiem Narodowym, czas na kąpiel oraz wypoczynek. W oddali podziwiać będziemy również
tajemniczą wyspę Sazan, pełniącą wciąż funkcję bazy wojskowej. Przewidziany jest także postój przy jaskini Haxhi Aliu,
kryjówce słynnego albańskiego pirata.

M IAS TO WLOR A, PR ZE ŁĘCZ LLOGAR A,
R IW IE RA ALBAŃ SKA

Z V ERNEC - KA NINE: HISTO RIA I PIĘKNO NAT URY
PRZ Y LAG UNIE NA RTA

Niezwykłe wrażenia i zapierające dech w piersiach widoki to najlepszy opis tej wycieczki. Najpierw
odwiedzimy Wlorę oraz Pomnik Niepodległości na Placu Flagi, następnie udamy się w podróż na
Przełącz Llogara oraz zaznamy relaksu na rajskiej plaży u wybrzeży Morza Jońskiego. W drodze
możliwość zjedzenia lunchu w restauracji z tradycyjnymi albańskimi potrawami.

Krajoznawcza wycieczka łącząca podziwianie krajobrazów ze zwiedzaniem zabytków. W planie podróży wiecznie zielona
wyspa Zvernec, bizantyński kościół Świętej Marii, kościół w Marmiro, pozostałości zamku Kanina, przy którego budowaniu pracowało aż 5 pokoleń. Zlokalizowany na wzgórzu, z którego widok rozciąga się od Adriatyku po Dolinę Viosa
oraz malowniczy obszar Myzege. Dla chętnych opcjonalnie lunch.
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WYBRZEŻE
JOŃSKIE
Cały pas Wybrzeża Jońskiego zajmuje południową część kraju. Swoją nazwę zawdzięcza Morzu Jońskiemu, które tak
jak Morze Adriatyckie oblewa Albanię. Umowna granica połączenia dwóch mórz przebiega w mieści o nazwie Vlora. Na
południu Albanii miejscowości o pięknym wybrzeżu to przede wszystkim Ksamil i Saranda.
Obydwa te miasta wyróżniają rajskie krajobrazy, które przyciągają turystów poszukujących odpoczynku od zgiełku miasta.
Z tej część kraju z łatwością można dostać się na pobliską grecką wyspę Korfu. Wyprawa promowa do Grecji z Sarandy
czy Ksamilu to z pewnością świetny pomysł na uatrakcyjnienie wakacji. Wybrzeże Jońskie to przede wszystkim lazurowe
morze, piękne plaże, uchodzące za jedne z piękniejszych w Europie, pyszne i świeże owoce morza.
Wystarczy wyobrazić sobie gorące słońce, leżaki i słomiane parasole na plaży, wodę o niezwykłym kolorze oraz przyjemnie
chłodnej temperaturze i dodać do tego myśl o leniwym wylegiwaniu się, trzymając przysłowiowego drinka z palemką
w dłoni. Taki obraz niebywale kusi i zachęca, aby obrać Wybrzeże Jońskie na wakacyjny kierunek. Tych wygód trzeba
zakosztować samemu, aby w stu procentach docenić nieznaną dotąd Albanię.

ALBANIA

K SA MIL
To miasto niesamowitych kontrastów i prawdopodobnie najbardziej egzotyczne miejsce w tym zakątku Europy. Niewielka miejscowość na południe od Sarandy na pierwszy rzut oka ujmuje
swoim pięknem. Przed wieloma laty była to wioska rybacka,
która swoją nazwę zawdzięcza odległości od wyspy Korfu –
„Heksamil”, co oznacza 6 mil morskich. Ksamil to z jednej strony
zwyczajna zabudowa oraz historyczne bunkry, które bronią kraju
od strony morza. Z drugiej zaś strony widok na morze i pobliskie
wyspy, zapiera dech w piersiach.
Wieczorami podziwiać można oświetlone centrum miasta.
Atrakcją turystyczną jest również możliwość wypożyczenia łódki
czy roweru wodnego, którym można przepłynąć na trzy urocze
wysepki. Ksamil położny jest również zaledwie 4 km od greckiej
wyspy Korfu. Wakacje w tym miejscu docenią z pewnością Ci,
którzy pragną odpoczynku w niewielkim kurorcie, który otoczony jest rajskimi krajobrazami i lazurową wodą. Owe widoki z łatwością naśladować mogą miejsca takie jak Karaiby czy Bahamy.
Wielu z podróżnych przyznaje, że Ksamil to najpiękniejszy fragment całej riwiery. Nie sposób odmówić im racji. Wypoczynek
odbywa się na pięknych plażach, pełnych gorącego słońca, od
którego wytchnienie przynosi kąpiel w morskiej wodzie o przyjemnej temperaturze. Warto również wspomnieć, że Ksamil leży
nad jońską częścią wybrzeża i znajduje się na terenie Parku Narodowego Butrint.

SA RA NDA
Miasto położone na południowym krańcu Albanii. Jej nazwa
ma związek z ciekawą legendą, która opowiada o 40 Rzymskich
żołnierzach, którzy podczas cumowania w Zatoce Onhezmi (dzisiejsza Saranda) zostali pojmani przez miejscowych innej wiary
niż katolicyzm i zmuszeni do zmiany wierzeń. Nie zgodzili się
jednak i za karę skazano ich na śmierć. Sami mieszkańcy miasta
zdziwieni tak wielkim poświęceniem dla Boga ogłosili ich 40
Świętymi i zbudowali Monasterium na ich cześć. 40 Świętych –
Santa Quaranta – Saranta – Saranda.
Usytuowanie Sarandy powoduje, że jest to najczęściej odwiedzane miasto kraju. Położona naprzeciwko wyspy Korfu przyciąga coraz większe ilości zagranicznych turystów. Zainteresowanie
miastem rośnie również z powodu doskonałego klimatu, 290
słonecznych dni w roku.
Saranda jest miastem bardzo starym, w 552 r. n.e. całkowicie
zniszczonym przez Gotów. Obecnie coraz częściej odnajdywane
są tam ślady dawnego osadnictwa. Jej piękne wybrzeże przyciąga rok rocznie coraz większe ilości turystów zorientowanych na
wypoczynek w istnym raju na ziemi. Na wyjątkowe piękno miejscowości wskazuje również fakt, że wiele świeżo poślubionych
par wybierają Sarandę na miejsce swojej podróży poślubnej.
Upał w ciągu dnia umożliwia wylegiwanie się tuż przy brzegu
morza oraz złapanie złotej, letniej opalenizny. Wieczorne temperatury natomiast zdecydowanie sprzyjają spacerom po promenadzie ciągnącej się wzdłuż głównej plaży miasta.
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ALBANIA

Ksamil

ALBANIA

Ksamil

Apartamenty Hotelu Drilon

Drilon

APARTAMENTY

AUTOKAR

HOTEL

OV

DO PLAŻY
300M

SERWIS
5-10€/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

ATUTY:

POŁOŻENIE:

MMok. 300 m do najbliższej plaży
MMpołożone w centrum miasteczka Ksamil
MMapartamenty z bezpłatną klimatyzacją, aneksem
kuchennym, lodówką i balkonem
MMmożliwość zakwaterowania dużych rodzin

•• ok. 150 m do najbliższej plaży
piaszczysto-żwirkowej
•• ok. 400 metrów do piaszczystej plaży Bora Bora
•• w centrum miasteczka Ksamil
•• 13 km do centrum Sarandy
•• ok. 295 km do stolicy Albanii – Tirany
•• ok. 200 m do przystanku autobusowego
•• w pobliżu znajdują się restauracje, puby,
sklepiki z pamiątkami, sklepy spożywcze, bank z
możliwością wymiany waluty, bankomat, poczta,
apteka

NASZYM ZDANIEM:
W pobliżu znajdują się liczne bary, restauracje, kawiarnie, sklepy, kramy. Apartamenty oddalone są od
Hotelu Drilon zaledwie o ok. 50 m oraz położone w
centrum miasteczka Ksamil. To świetne miejsce dla
wszystkich osób, które planują rodzinne wakacje w
pięknym miejscu.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
•• Bezpłatnie wi-fi w całym obiekcie, recepcja,
lobby, bagaże można złożyć w hotelu Drilon.

•• Możliwość korzystania z lobby baru
zlokalizowanego w hotelu Drilon.
•• Możliwość korzystania z transferu hotelowego
Ksamil Saranda Ksamil dla 6 osób cena 20 EUR.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
4 przestronne apartamenty dla 2-6 osób wyposażone
są w łazienkę z wanną lub prysznicem, TV, bezpłatną
klimatyzację, lodówkę, aneks kuchenny, balkon. Ręczniki i pościel wymieniane 2 razy na turnus.
WYŻYWIENIE:
Oferta bez wyżywienia. Opcjonalnie można wykupić
śniadania serwowane w hotelu Drilon (ok. 50m).

AUTOKAR

HB

DO PLAŻY
350M

ATUTY:
MMok. 350m do plaży
MMhotel oddalony od centrum miasteczka o ok. 50m
MMpokoje z bezpłatną klimatyzacją, balkonem,
lodówką
MMwyżywienie HB serwowane w restauracji
hotelowej
NASZYM ZDANIEM:
Obiekt, do którego co roku Klienci bardzo chętnie
wracają. Panująca w nim przyjemna atmosfera jest
dopełnieniem rodzinnego wypoczynku. Lokalizacja
hotelu pozwala zarówno na błogi, leniwy wypoczynek na pobliskiej plaży, jak i rozrywkę w centrum miasteczka, w którym obiekt jest zlokalizowany. Dodatkowym atutem jest bliskość wyspy Korfu, co pozwoli
na zasmakowanie greckiej kultury.
POŁOŻENIE:
•• ok. 350 m do najbliższej piaszczysto-żwirkowej
plaży
•• ok. 500 metrów od pięknej piaszczystej plaży
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Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

SERWIS
OK. 10€/DZIEŃ

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 12 LAT

Bora Bora z łagodnym zejściem do morza
•• położenie w centrum miasteczka Ksamil
•• w pobliżu znajdują się restauracje, puby,
sklepiki z pamiątkami, sklepy spożywcze, bank z
możliwością wymiany waluty, bankomat, poczta,
apteka
•• ok. 150 m do przystanku komunikacji miejskiej
•• 13 km do miasta Saranda
•• ok. 5 km od greckiej wyspy Korfu
•• ok. 295 km do stolicy kraju – Tirany
•• ok. 30 km do słynnego Źródła Błękitne
Oko, które jest popularnym miejscem wśród
miłośników nurkowania
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie:
•• recepcja 24 h
•• lobby
•• wi-fi w lobby i pokojach
•• pokój bagażowy

instagram.com/REGOBIS

Dodatkowo płatne:
•• restauracja
•• lobby bar
•• sejf w recepcji
•• napoje do obiadokolacji
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel posiada 23 pokoje; 2-osobowe pokoje z możliwością 1 lub 2 dostawek. Pokoje wyposażone są
w łazienkę z wanną lub prysznicem, TV, bezpłatną
klimatyzację, lodówkę, balkon, suszarka do włosów
możliwa do wypożyczenia na recepcji bezpłatnie.
Ręczniki oraz pościel wymieniane 2 razy na turnus.
Pokoje sprzątane codziennie.
WYŻYWIENIE:
HB, 2 posiłki dziennie śniadania w formie bufetu
(07:00-10:00) i obiadokolacje serwowane (17:0020:00). Napoje do obiadokolacji bezpłatne.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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ALBANIA

Ksamil

ALBANIA

Ksamil

6 Milje

Ionian

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
300M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMcentrum miejscowości Ksamil
MMbliska odległość od plaży
MMbezpłatny Internet W-Fi
MMwyżywienie All Inclusive

Bezpłatnie:
•• basen
•• restauracja
•• bar
•• brodzik
•• winda
•• lobby
•• recepcja
•• Wi-Fi
•• 2 leżaki i parasol przy basenie na pokój

NASZYM ZDANIEM:
3-gwiazdkowy, zadbany i komfortowy obiekt zlokalizowany w centrum urokliwego miasteczka Ksamil,
w niewielkiej odległości od piaszczystej plaży to
idealny wybór na spokojne wakacje w rajskim klimacie Albanii. Zapraszamy wszystkich uwielbiających
spokój i błogi odpoczynek, a czasem również zabawę
w licznych restauracjach i barach zlokalizowanych w
pobliżu hotelu.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

ok. 300 m do plaży
centrum miasteczka Ksamil
ok. 100 m do najbliższego sklepu
ok. 100 m do przystanku autobusowego
ok. 47 km do lotniska na Korfu
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SAMOLOT

metrażu ok. 30 m2 posiadają łazienkę z prysznicem i
suszarką do włosów, wyposażone są w klimatyzację,
Wi-Fi, TV, telefon, lodówkę.
WYŻYWIENIE:

Dodatkowo płatny:
•• sejf w recepcji
DLA DZIECI:
Brodzik
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel posiada 30 pokoi. Pokoje typu standard o

All Inclusive
Śniadanie (7:30-9:30) – 3-4 rodzaje chleba, croissant, ciasto albańskie -byrek, jogurt, mleko, sok pomarańczowy, herbata, kawa, omlety, smażone jajka,
kiełbaski, szynka, tosty z serem, biały ser, dżem,
miód, masło, płatki, marchewki, oliwki, cebula, pomidory, ogórek, owoce; obiad (12:30-14:30) i kolacja
(18:30-20:30) – 2 rodzaje chleba, 2 rodzaje zup, ryż,
makaron, warzywa, sałatki, mięsa, ryby, 2 rodzaje
deserów, owoce, albańskie ciasto, pizza. Wybrane
alkoholowe i bezalkoholowe napoje podawane 9:0021:00. Pool Bar 9:00-21:00 – cola, fanta, herbata,
raki, wino (białe i czerwone), piwo, drinki (6 milje,
mojito, long Island, pina colada, sex on the beach),
woda (gorąca i zimna) 24h.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

HB

BASEN

DO PLAŻY
150M

ATUTY:

WI-FI FREE

•• ok. 300 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• 15 km do centrum Sarandy
•• odległość od greckiej wyspy Korfu ok. 5 km
•• ok. 20 km do lotniska na Korfu.

MMpołożony w centrum miasteczka
MMok. 150 metrów od najbliższej plaży
MMpokoje z bezpłatną klimatyzacją, balkonem,
lodówką
MMwyżywienie HB serwowane w restauracji
hotelowej

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:
Nowo wybudowany hotel blisko centrum Ksamilu.
Idealnie nadaje się dla rodzin, pokoje są przestronne,
wygodnie urządzone. Przy hotelu znajduje się niewielki basen. Idealne miejsce na letni wypoczynek.
POŁOŻENIE:

SERWIS
OK. 10€/DZIEŃ

Bezpłatnie:
•• recepcja
•• lobby
•• wi-fi w całym budynku
Dodatkowo płatne:
•• na terenie obiektu znajduje się niewielki bar/
restauracja.

•• ok. 150 metrów od pięknej piaszczystej plaży
•• położenie blisko centrum miasteczka Ksamil

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada 24 pokoje; 4osobowe, 3osobowe.
Pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub
prysznicem oraz suszarkę do włosów, TV, bezpłatną
klimatyzację, lodówkę, czajnik, balkon ze stolikiem
i krzesłami. Pokoje sprzątane codziennie. Ręczniki i
pościel wymieniane 3 razy na tydzień.
WYŻYWIENIE:
HB (za dopłatą) śniadania (08.00-10.00) w formie
bufetu, obiadokolacje: zupa, drugie danie (jedno z
dwóch dań do wyboru), sałatka, owoc + jeden napój
na osobę (jeden bezalkoholowy lub jedno małe piwo).
Istnieje możliwość wykupienia w restauracji hotelowej dodatkowych posiłków z menu.
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ALBANIA

Ksamil

ALBANIA

Ksamil

Joni

Joni Premium

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

HB

DO PLAŻY
350M

ATUTY:
MMok. 450 m od pięknej plaży Bora Bora
MMpołożenie w centrum miasteczka Ksamil
MMpokoje z bezpłatną klimatyzacją, balkonem,
lodówką
MMspokojna okolica umożliwiająca błogi
wypoczynek
NASZYM ZDANIEM:
Hotel Jon to bardzo gościnny obiekt, znajdujący się
w centrum miasteczka Ksamil. Od plaży dzieli go
około 450 metrów, a bliskość promenady z licznymi
restauracjami, kawiarniami, sklepami jest dodatkowym atutem. Hotel ten jest lubiany przez naszych
Klientów ze względu na rodzinną atmosferę panującą
w obiekcie. Miejsce wymarzone dla rodzin, par, jak i
grup znajomych.
POŁOŻENIE:
•• ok. 450 metrów od pięknej piaszczystej plaży
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SERWIS
OK. 10€/DZIEŃ

WI-FI FREE
LOBBY

SAMOLOT

Bora Bora
•• położenie w centrum miasteczka Ksamil
•• ok. 300 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 170 m do wypożyczalni samochodów
•• 13 km do centrum Sarandy
•• odległość od greckiej wyspy Korfu ok. 5 km
•• 295 km do stolicy Albanii – Tirany
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie recepcja 24 h, lobby, wi-fi w lobby.
Dodatkowo płatne: restauracja, kawiarenka, bar w
lobby, sejf boxy w recepcji.
Na terenie obiektu możliwość wymiany walut.
Orientacyjne Ceny w hotelowej restauracji w roku
2018 zupa 300-500 lek, lasagne 600 lek, spaghetti 500 lek, risotto 600 lek, sałatka szopska 500 lek,
filet z kurczaka 600 lek, tiramisu 400 lek, sałatka
owocowa 600 lek, rakija 100 lek, whisky 250 lek,
piwo Amstel 150 lek, piwo Heineken 200 lek, piwo

Tirana 150 lek, karafka wina 1 litr 700 lek, grillowana
ośmiornica 900 lek, grillowane krewetki 900 lek.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada 22 pokoje; 2-osobowe z możliwością 1
lub 2 dostawek, pokoje 4-osobowe z łóżkami piętrowymi. Pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub
prysznicem (suszarka do włosów i czajnik dostępne
na korytarzu), TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę,
balkon ze stolikiem i krzesłami. Pokoje sprzątane
codziennie. Ręczniki wymieniane 3 razy na tydzień,
pościel wymieniana 2 razy na tydzień.
WYŻYWIENIE:
HB -śniadania (08.00-10.00) w formie bufetu oraz
obiadokolacje (17.00-19.00) serwowane.
Możliwość wykupienia w restauracji hotelowej dodatkowych posiłków à la carte.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

BB, HB

DO PLAŻY
350M

SERWIS
OK. 10€/DZIEŃ

ATUTY:

WI-FI FREE
LOBBY

MMok. 450 od pięknej plaży Bora Bora
MMpołożenie w centrum miasteczka Ksamil
MMNOWE pokoje z bezpłatną klimatyzacją,
balkonem, lodówką
MMspokojna okolica umożliwiająca błogi
wypoczynek

•• położenie w centrum miasteczka Ksamil
•• ok. 300 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 170 m do wypożyczalni samochodów
•• 13 km do centrum Sarandy
•• odległość od greckiej wyspy Korfu ok. 5 km
•• 295 km do stolicy Albanii – Tirany

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel Jon to bardzo gościnny obiekt, znajdujący się
w centrum miasteczka Ksamil. Od plaży dzieli go
około 450 metrów, a bliskość promenady z licznymi
restauracjami, kawiarniami, sklepami jest dodatkowym atutem. Hotel ten jest lubiany przez naszych
Klientów ze względu na rodzinną atmosferę panującą
w obiekcie. Miejsce wymarzone dla rodzin, par, jak i
grup znajomych.

Bezpłatnie recepcja 24 h, lobby, wi-fi w lobby.
Dodatkowo płatne: restauracja, kawiarenka, bar w
lobby, sejf boxy w recepcji.
Na terenie obiektu możliwość wymiany walut.
Orientacyjne Ceny w hotelowej restauracji w roku
2018 zupa 300-500 lek, lasagna 600 lek, spaghetti 500 lek, risotto 600 lek, sałatka szopska 500 lek,
filet z kurczaka 600 lek, tiramisu 400 lek, sałatka
owocowa 600 lek, rakija 100 lek, whisky 250 lek,
piwo Amstel 150 lek, piwo Heineken 200 lek, piwo
Tirana 150 lek, karafka wina 1 litr 700 lek, grillowana
ośmiornica 900 lek, grillowane krewetki 900 lek.

POŁOŻENIE:
•• ok. 450 metrów od pięknej piaszczystej plaży
Bora Bora

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Jon Premium oferuje pokoje o podwyższonym
standardzie, po kapitalnym remoncie w 2018 roku,
w nowoczesnym wystroju dla 2-4 osób (pokój QPL
rodzinny dla 4 osób- jedno pomieszczenie / SUITE
rodzinny dla 4 osób – dwa pomieszczenia). Pokoje
wyposażone są w łazienkę z wanną lub prysznicem
oraz suszarkę do włosów, TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę, balkon ze stolikiem i krzesłami. Pokoje
sprzątane codziennie. Ręczniki wymieniane 3 razy na
tydzień, pościel wymieniana 2 razy na tydzień.
WYŻYWIENIE:
BB -śniadania (08.00-10.00) w formie bufetu.
HB – śniadania (08.00-10.00) w formie bufetu oraz
obiadokolacje (17.00-19.00) serwowane.
Możliwość wykupienia w restauracji hotelowej dodatkowych posiłków a’la carte.
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ALBANIA

Ksamil

ALBANIA

Ksamil

Abedini

Shpetimi

VILLA

AUTOKAR

VILLA

DW, OV

DO PLAŻY
500M

SERWIS
OK. 10€/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

AUTOKAR

BB

BASEN

DO PLAŻY
750M

SERWIS
OK. 10€/DZIEŃ

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 12 LAT

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

MMok. 500 m od najbliższej plaży
MMok. 700 m od centrum miasteczka Ksamil
MMmożliwość zakwaterowania rodzin
4-5-osobowych
MMkameralna atmosfera.

•• ok. 500 m do najbliższej piaszczysto-żwirkowej
plaży
•• 700 m do centrum miasteczka Ksamil
•• ok. 700 m do przystanku autobusowego
•• ok. 700 m do najbliższego sklepu
•• 14 km do Sarandy
•• 5 km do greckiej wyspy Korfu
•• 282 km od stolicy Albanii – Tirany.

Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Villa posiada pokoje; 2,3 oraz 4-osobowych z 5 miejscami do spania. Pokoje wyposażone są w łazienkę
z prysznicem, TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę i
balkon z dwoma krzesłami i stolikiem. Pokoje sprzątane codziennie, ręczniki i pościel wymieniane co 3 dni.

MMprzestronne pokoje dla rodzin z bezpłatną
klimatyzacją, lodówką i balkonem
MMmożliwość zakwaterowania rodzin 4-osobowych
MMśniadania w cenie
MMrodzinna atmosfera panująca w obiekcie

••
••
••
••

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Bez wyżywienia.
Najbliższa restauracja 50 metrów od obiektu. W
centrum miejscowości znajdują się bary, kawiarnie i
restauracje.

Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Obiekt składa się z dwóch villi, które posiadają
wspólną jadalnię z barem, zlokalizowaną na parterze
obok budynku głównego. Villa posiada 25 pokoi 2,3
oraz 4-osobowych (wspólne spanie na dużej rozkładanej sofie bądź łóżku piętrowym). Pokoje wyposażone są w łazienkę z prysznicem, TV, bezpłatną klimatyzację, lodówkę, balkon lub taras. Pokoje sprzątane
codziennie, ręczniki i pościel wymieniane 2 razy na
turnus. Hotel nie jest dostosowany dla podróżnych z
ograniczoną sprawnością ruchową.

NASZYM ZDANIEM:
Villa Abedini oferuje pobyt w przestronnych pokojach
z aneksami kuchennymi. Jest to idealne miejsce na
spokojny wypoczynek, panująca tam atmosfera jest
kameralna i przyjazna relaksowi. Dodatkowy atut to
bliskość centrum miasteczka Ksamil oraz niedaleka
odległość od rajskich plaż. Villa Abedini to świetna
propozycja dla osób ceniących sobie samodzielność.

•• Bezpłatnie wi-fi na terenie Villi, parking dla Gości,
recepcja.
•• Dodatkowo płatne: serwis plażowy, sporty
wodne na plażach.

WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:
Obiekt wyposażony jest w przestronne pokoje z balkonami i klimatyzacją. Aktywne zwiedzanie okolicy
jest umożliwione dzięki bliskiej odległości obiektu od
przystanku autobusowego. Hotel polecany dla rodzin
z dziećmi oraz grup znajomych, panuje w nim iście
rodzinna atmosfera.

ok. 750 m od plaży
ok. 1 km do miasteczka Ksamil
ok. 14 km do miasta Saranda
ok. 1 km do sklepów, bankomatów, banków,
kantorów, knajpek, restauracji
•• ok. 800 m do przystanku autobusowego
•• ok. 5 km do greckiej wyspy Korfu
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
••
••
••
••

bezpłatnie jadalnia z barem
bezpłatne wi-fi w całym obiekcie
recepcja
basen

WYŻYWIENIE:
BB -śniadania w formie bufetu 8.00-10.00.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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ALBANIA

Saranda

ALBANIA

Saranda

Mediterrane

Selvia

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

ALL INCLUSIVE

BASEN

ATUTY:
MMświetna lokalizacja z widokiem na Sarandę
MMbasen z brodzikiem dla dzieci, polskie animacje
MMAll Inclusive w formie bufetu
MMświetna baza wypadowa dla osób lubiących
zwiedzać
NASZYM ZDANIEM:
Nowoczesny hotel z przepięknym widokiem na
Sarandę, bardzo dobre miejsce dla rodzin z dziećmi
oraz osób ceniących sobie wygodę formuły all inclusive. Do tego program animacyjny, duży basen hotelowy i odnowione, wygodne pokoje.
POŁOŻENIE:
•• ok. 600 m do najbliższej plaży
•• ok. 300 m do nadmorskiej promenady, gdzie
znajdują się liczne sklepy, bankomaty, banki,
kantory, knajpki, restauracje i dyskoteki
•• bliska odległość Sarandy
•• ok. 700 m do przystanku autobusowego
•• ok. 2 km do portu
•• ok. 200 m do najbliższego marketu
•• ok. 270 km do stolicy Albanii – Tirany
•• ok. 13 km do miasteczka Ksamil do jednej z

38

DO PLAŻY
600M

SERWIS
OK. 10€/DZIEŃ

WI-FI FREE

ANIMACJE
REGO-MELI

najpiękniejszych plaży w Albanii Bora-Bora
•• ok. 38 km od lotniska na Korfu
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne: – recepcja czynna 24h, winda, lobby, Internet w całym obiekcie, basen z częścią brodzikową
oraz bezpłatnymi leżakami i parasolami, plac zabaw
z huśtawkami i trampoliną, bilard, piłkarzyki, ping-pong, duży parking przed hotelem.
Dodatkowo płatne: wypożyczalnia samochodów i
rowerów.
DLA DZIECI:
Animacyjny klub RegoMeli, plac zabaw, trampolina,
brodzik.
ANIMACJE:
Animacje realizowane codziennie w terminach:
11.06-15.09.2020
POKOJE:
Zakwaterowanie – 14:00
Wykwaterowanie – 11:00 (dla samolotu); 10:00 (dla
autokaru)
Hotel posiada 61 komfortowych, klimatyzowanych
pokoi. 2, 3, 4-osobowe pokoje z możliwością do-

GRATIS*
DO 12 LAT

SAMOLOT

AUTOKAR

SOFT
ALL INCLUSIVE

BASEN

stawki (dostępne łóżeczko dla dziecka). Wyposażone
są w łazienkę z wanną lub prysznicem, suszarką do
włosów. Posiadają także TV, szafę, lodówkę, czajnik,
sejf oraz balkon. Istnieje możliwość wyboru pokoju z
widokiem na morze (za dodatkową opłatą, wyłącznie
podczas dokonywania rezerwacji w Polsce).

ATUTY:

WYŻYWIENIE:

Świetny hotel na wakacje dla rodzin z dziećmi – lokalizacja przy samej plaży oraz basen z brodzikiem
to atuty zadowalające najmłodszych turystów, oraz
ich rodziców. Do tego bliskość centrum Sarandy to
możliwość poznania Albanii i skosztowania lokalnych
dań w licznych knajpkach i restauracjach.

All Inclusive
Bufet, śniadania 07.30-09.30 (jajka w formie jajecznicy, omletów, sadzone, pomidory, ogórki, płatki śniadaniowe, mleko, chleb, dżemy, masło, nutella, sery,
wędliny, kiełbaski), obiad 12.30-14.00 (dwie zupy,
dwa rodzaje mięs, ryż z warzywami, makaron z dodatkami, grillowane warzywa, dwa rodzaje sałatek,
deser) kolacja 19.00-21.00 (ryby, dwa rodzaje
sałatek, makaron, ryż, mięso)
Bar all inclusive w budynku, płatny bar przy basenie,
restauracja all inclusive.
Bufet z przekąskami w godzinach 16.00-17.00. W
godzinach 09.30-21.30 nielimitowana ilość napojów
bezalkoholowych oraz lokalnych alkoholowych.
Dieta bezglutenowa, wegetariańska, dla alergików na
zapytanie.

MMbasen z brodzikiem
MMWi-Fi
MMprzy plaży
MMblisko centrum Sarandy
NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:
•• przy plaży
•• ok. 1,5 km do centrum Sarandy
•• ok. 450 m do najbliższych sklepów, barów i

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
REGO-MELI

GRATIS*
DO 12 LAT

restauracji
•• ok. 11 km do Ksamilu
•• ok. 40 km do lotniska na Korfu
•• ok. 285 km do stolicy kraju – Tirany

ANIMACJE:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje 2 z możliwością 1 dostawki z bezpłatną klimatyzacją, łazienka (wanna lub prysznic/ WC), telewizor
SAT, szafa, balkon. Część pokoi z widokiem na Morze
Jońskie.

••
••
••
••
••
••
••
••

recepcja czynna 24h
restauracja
bar przy basenie
miejsce do przechowywania bagażu
basen zewnętrzny z częścią brodzikową
pralnia
internet bezprzewodowy WI-FI
punkt wymiany walut.

DLA DZIECI:
Brodzik.

Animacje realizowane codziennie w terminach:
11.06-15.09.2020
POKOJE:

WYŻYWIENIE:
All Inclusive Soft
3 posiłki śniadanie, obiad, kolacja, napoje do posiłków
Bezpłatne:. Poza godzinami posiłków napoje dodatkowo płatne.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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ALBANIA

Wybrzeże Jońskie

WYCIECZKI
FA K U LTAT Y W N E

REJS STAT K IE M
W Z DŁUŻ W YB RZE ŻA
Wycieczka rozpocznie się z portu w Sarandzie.
Podczas rejsu przewidywane jest zrobienie kilku
przerw na kąpiele i wypoczynek na dziewiczych
plażach, dostępnych wyłącznie drogą morską.
Szum fal, słońce, krystalicznie czysta woda to
właśnie rajskie albańskie wybrzeże.

B U TR I N T,
SAR AN DA I
ZAME K LE KU R SI
Pierwszy przystanek to Butrint i zwiedzanie stanowiska archeologicznego
wpisanego na listę UNESCO, uznawanego za wielką atrakcję Albanii. Następnie
przejedziemy do Sarandy, gdzie nastąpi
chwila przerwy i czas wolny, po którym
udamy się na zwiedzanie Zamku Lekurski – wybudowanego z rozkazu sułtana
Sulejmana Wspaniałego, dobrze znanego
z serialu „Wspaniałe Stulecie”. Zwiedzaniu
towarzyszyć będą cudowne widoki na
wyspę Korfu oraz okoliczne góry.

JEEP SA FA RI
Przejażdżka jeepami, podczas której przede
wszystkim docenimy niebywałe widoki ciągnące się wzdłuż całej trasy. Po dotarciu do
celu – górskiej wioski Pilur – czekać będzie
na nas tradycyjny albański obiad. Po posiłku
ruszymy dalej, na jedną z najmodniejszych plaż
w Albanii. W drodze powrotnej odwiedzimy tajemniczy zamek Porto Palermo i udamy się w
drogę powrotną do hoteli.

GJ I ROKASTR A,
B ŁĘ KI TN E OKO I
ZAME K LE KU R SI

KO RFU
Z portu w Sarandzie wodolotem przeprawimy
się na niezwykłą wyspę Korfu, gdzie w jednym
miejscu można podziwiać potężne weneckie
fortyfikacje i stylowe kamienice, brytyjskie
pałace. Czekać nas tam będzie zwiedzanie
Achilonu i dzielnicy Kanoni. Achilon – wspaniały pałac z końca XIX wieku zbudowany dla
popularnej Cesarzowej Sisi; dzielnica Kanoni –
urzeka pejzażami, widokiem na Mysią Wyspę i
Monaster Vlacherna.

Podczas wycieczki poznamy to, co
Albania ma najlepszego do zaoferowania.
Przejedziemy do Gjirokastry, gdzie zwiedzimy zamek-twierdzę oraz Muzeum Etnograficzne. Po poznaniu historii udamy
się w podróż, aby podziwiać cud natury –
Błękitne Oko, najpiękniejsze przyrodnicze
miejsce w kraju. Na koniec odwiedzimy
również zamek Lekurski z malowniczą panoramą wyspy Korfu i Sarandy – kurortu
zwanego „Monte Carlo” Albanii.

GR EC KA PARGA
Po przejeździe do Pargi oraz czasie wolnym
na zakup pamiątek oraz zrobienie pamiątkowych fotografii udamy się w rejs wzdłuż
skalnego wybrzeża. Przystanek na plażowanie przewidywany jest w zatoce Lychnos,
gdzie woda przybiera niesamowitą, krystaliczną barwę. Będzie to okazja na wypoczynek wśród iście rajskich krajobrazów.
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ALBANIA

Wycieczki z Albanii

W IEC ZÓ R
A LBA ŃSKI NA
Z A MKU LEKURSI
Niepowtarzalna okazja na poznanie albańskiej kultury. Zabawa rozpocznie się po
przyjeździe na zamek Lekurski, gdzie będą
miały miejsce tradycyjne śpiewy i tańce.
Czekać nas będzie rozrywka w towarzystwie folklorystycznego zespołu z Sarandy.
Na odwiedzanym przez nas zamku powstała stylowa restauracja, gdzie odbywają
się owe wieczorki albańskie.
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NIEZ W YKŁA
RÓŻ NO RO DNO ŚĆ
KRA JO BRA Z U
To największy kraj Półwyspu Bałkańskiego i zarazem ulubione miejsce wypoczynku
setek turystów. Na obszarze zaledwie 110
tys. km2.
Spotyka się tam niezwykłą różnorodność
krajobrazu. Ku wzgórzom Starej Płaniny
wznosi się równina Naddunajska. Wzdłuż
granicy z Grecją ciągnie się kotlina Rodopy,
a Nizina Górnotracka zakończona jest malowniczym wybrzeżem Morza Czarnego.
Bułgaria ponownie przeżywa swoje najlepsze lata. Jest znacznie tańsza od innych
krajów Europy, w nadmorskich miejscowościach powstają coraz to nowsze ośrodki
turystyczne i rozrywkowe. Rozwija się
baza noclegowa, króluje pyszna lokalna
kuchnia, a miejscowa ludność jest niezwykle serdeczna.

CO ZATE M WA RTO
ZO BACZYĆ?
W całym kraju można spotkać miejsca
o fascynującej i wielowiekowej historii.
Będąc w Bułgarii te miejsca koniecznie
musisz zobaczyć:
Warna – stolica kraju, będąca centrum
kultury i rozrywki z ogromną ilością barów,
restauracji i dyskotek, której historia sięga
VI wieku p.n.e. Miłośnicy historii pogrążą
się tutaj w zwiedzaniu licznych zabytków
jak np. ruiny budowli rzymskich, fortyfikacji bizantyjskich, zabytki architektury
tureckiej.
Riła – największe pasmo górskie w Bułgarii. Na najwyższym szczycie, jakim jest
Musała (2925 m n.p.m.) śnieg może leżeć
do 8 miesięcy. Właśnie tam znajduje się
jedna z najciekawszych atrakcji kraju.
Monastyr Rylski to kompleks klasztorny,
idealnie wkomponowany w góry, które
go otaczają. Obecnie przebywa tam ok.
60 mnichów, a cały kompleks wpisano na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Podczas pobytu w Wielkim Tyrnowie miłośnikom wina poleca się wycieczkę do
winiarni Maryan. Oferuje możliwość skosztowania wielu przeróżnych rodzajów win.
Wycieczka obejmuje zwiedzanie piwnicy
z winami, a nawet degustację win prosto
z beczki. Wina produkowane klasycznymi technikami winiarskimi, w połączeniu
z nowoczesną technologią, aby otrzymać
produkt najlepszej jakości.
Miasto Płowdiw – drugie pod względem liczby mieszkańców miasto Bułgarii.
Niegdyś znane jako Filippopolis, ponieważ
podbił je Filip II Macedoński. Można tu dziś
podziwiać zabytki z dawnych czasów, np.
wciąż czynny teatr rzymski. Mieszcząc się
na siedmiu wzgórzach nad rzeką Maritsa
jest często nazywany właśnie „Miastem
Siedmiu Wzgórz”.
Park Narodowy Pirin wznosi się niczym
wielki bałkański wał nad granicami Macedonii i Grecji. Wpisany jest na listę
UNESCO. Wysoko na górze zbierają się
czapki mgły, a alpejskie doliny są zasypane lawinami leśno-zielonych drzew sosny
i jodły. Park, który został okrzyknięty
rajem dla miłośników pieszych wycieczek
i sportów zimowych.
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BUŁGARIA

SŁONECZNY
BRZEG
Najsłynniejszy bułgarski kurort, na wybrzeżu Morza
Czarnego. Zaraz obok Złotych Piasków miejsce to
stanowi główny ośrodek bułgarskiej Riwiery. Około
600 hoteli i 400 restauracji czeka na turystów z całego
świata. Jest to kurort sezonowy, który rozpoczyna
swoją działalność na wiosnę, by zakończyć ją jesienią.
Największą jego atrakcją jest fantastyczna plaża, 6 kilometrów złotego piasku w formie półksiężyca, otoczony
wydmami. Pokryta jest złotym i delikatnym piaskiem, a
wśród występujących wydm znajdują się również wyjątkowe gatunki roślin. Z kolei łagodne zejście do morza
oraz płytka woda są miejscem sprzyjającym wakacjom
dla rodzin z małymi dziećmi, gdzie pociechy będą mogły
się bawić i uczyć pływać. Plaża odznaczona jest Certyfikatem Błękitnej Flagi.

BUŁGARIA

N E SE BYR

SOZO PO L

Miasto, które znajduje się na światowej liście dziedzictwa kultury
UNESCO. Założone przez Traków i nazwane „Mesambria”. Najstarsze miasto Bułgarii i jedno z najstarszych osiedli Europy.
Zlokalizowane jest na wschodzie kraju, niedaleko kurortu Słoneczny Brzeg. Często nazywa się je perłą Morza Czarnego lub
Dubrownikiem Bułgarii. Stara, zabytkowa część położona jest
na półwyspie, który został połączony ze stałym lądem wąskim
pasem, utworzonym przez ludzi. Miejsce, którego nie można
pominąć podczas wczasów w Bułgarii. Można opisać go jako
wąskie, brukowane uliczki, małe place, domy o dwóch kondygnacjach z kamiennymi parterami i drewnianymi piętrami, do
tego kramy z pamiątkami, ogrom knajpek, tawern, a wszystko to
zebrane na jednej, nie za dużej powierzchni. Zachowane budynki
Starego Miasta pochodzą z XI-XIV wieku, a prawie wszystkie ze
świątyń zostały zbudowane w charakterystycznym bułgarskim
cerkiewnym stylu. Cała architektura stanowi wizytówkę tego
uroczego i zatłoczonego w sezonie turystycznym miasta. Samo
w sobie Stare Miasto leży na wysuniętym w morze półwyspie.
Dojść do niego można po bardzo wąskim przesmyku, na którym
mieści się tylko asfaltowa droga i chodnik dla pieszych.

To najstarsze miasto Bułgarii. Można podzielić je na dwie części
– południową i północną. Pierwsza bogata jest w nowoczesne kurorty, luksusowe hotele i knajpki, można w niej zaznać
spokoju i spędzić wakacje w kameralnej atmosferze. Druga
część natomiast przeznaczona jest dla osób spragnionych
atrakcji, klubów i nocnych rozrywek. Po obu stronach plaże
odznaczają się przejrzystą i ciepłą wodą. Amatorzy architektury
nie mogą nie odwiedzić Cerkwii św. Bogurodzicy z XV wieku.
Dla chętnych odkrycia klimatycznej części miasta - wystarczy
zanurzyć się głębiej w zaułki starego miasta, gdzie z łatwością
odnaleźć można niewielkie i urokliwe restauracyjki. Pomiędzy
domami, przy brukowanych ulicach miejscowi sprzedają swoje
domowe przetwory, których aż żal nie spróbować. To właśnie
w takich miejscach poczuć można prawdziwy klimat Sozopola i samej Bułgarii. Plaże pozwolą zrelaksować się, a woda o
przyjemnej temperaturze będzie idealna na zażycie orzeźwiającej kąpieli oraz na spróbowanie różnego rodzaju sportów
wodnych, np. nurkowania. Aby zaznać typowej dla wakacji aury
wybierz się na wakacje do Sozopolu w miesiącach od czerwca
do września, kiedy temperatury sięgają nawet ponad 30 stopni.

Dzięki morskiej bryzie w ciągu dnia nie odczuwa się
upałów, a wieczory są orzeźwiające. Słoneczny Brzeg
to także raj dla amatorów bujnego nocnego życia.
Niezliczona liczba restauracji, barów i kawiarni, które
serwują wszelkiego rodzaju specjały zarówno kuchni
lokalnej jak i międzynarodowej to coś, co w Słonecznym Brzegu można spotkać na każdym kroku. Nocna
rozrywka zapewniana jest przez kluby nocne i bary oferujące zabawę do późnych godzin, często przy muzyce
na żywo. Sklepy i stoiska z pamiątkami zlokalizowane
są w centrum miasta oraz wzdłuż większych ulic. Warto
również wybrać się na miejski bazar, gdzie będzie okazja
do kupna świeżych owoców i warzyw. W dzisiejszych
czasach Słoneczny Brzeg przeżywa swój ponowny
rozkwit. Wysokiej klasy hotele, kurort tętniący życiem,
niezliczona ilość atrakcji oraz wiele możliwości uprawiania sportów wodnych na plaży. Można spróbować
swoich sił w nurkowaniu, w jeździe na nartach wodnych
czy w windsurfingu. Miłośnicy leniwego wylegiwania się
na słońcu również nie pożałują wyboru Bułgarii na kierunek letniego wyjazdu.

ŚW I ĘT Y W L AS
Spokojne miasteczko, położone we wschodniej Bułgarii, nad brzegiem Morza Czarnego. Ciągle rzadziej odwiedzane niż centrum Słonecznego Brzegu, lecz z roku na rok liczba turystów się zwiększa. W jego centrum znajdują się sklepy spożywcze i stoiska z pamiątkami,
restauracje i tawerny, a do głównych atrakcji należą piaszczysta plaża i port jachtowy Marina Denevi. Święty Wlas jest spokojniejszym
miejscem, dobrze skomunikowanym z pobliskim Słonecznym Brzegiem oraz miastem Burgas. Dodatkowym atutem miejscowości jest fakt,
że ceny są zdecydowanie niższe niż w dużych bułgarskich kurortach. Miasto swoją historią sięga czasów starożytnych, kiedy miejscowość
ta była jedynie tracką osadą zwaną Larisa. Dopiero w wieku XIV miasto otrzymało swoją dzisiejszą nazwę, która pochodzi od prawosławnego duchownego Vlasa. Ciekawostką o tej miejscowości jest fakt, że w XX wieku, ze względu na korzystne warunki klimatyczne
utworzono na tym terenie uzdrowisko specjalizujące się w leczeniu schorzeń układu oddechowego. W dzisiejszych czasach stara część
miasta wykupiona została przez inwestorów zza granicy, którzy zajmują się tam budowaniem nowoczesnych obiektów. Święty Wlas to
ciekawa alternatywa wakacji dla pobliskiego Słonecznego Brzegu. Turyści odnajdą tutaj malownicze plaże oraz rozległy jachtowy port,
skąd wybrać się można w morską podróż do pobliskiego Nesebyru.
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RAWDA
Położona 3 km od miasta Nesebyr oraz 5 km od kurortu Słoneczny Brzeg, skąd z łatwością można się do niej dostać. Uznawana za świetny
młodzieżowy kurort, w którym za niewielkie pieniądze można spędzić udane wakacje. Okolice obfitują w piękne krajobrazy, a samo miasto jest
dobrze przystosowane do uprawiania sportów wodnych. Ponadto w mieście znajdują się liczne kluby, sklepy oraz okazje do nabycia pamiątek.
Baza turystyczna zgormadzona na terenie miasta świetnie radzi sobie z obsługą dużych ilość przyjezdnych, dodatkowo ciągle się rozwijając.
Obowiązujące ceny niewiele różnią się od ogólnych cen w Bułgarii, które też nie są przesadnie wysokie, można przyrównać je do poziomu cen
polskich. Sama Rawda to miasteczko niewielkie, które na pewno zachwyci pięknymi krajobrazami. Nie znajdziemy tutaj wielkiej ilości zabytków,
jak w innych miastach. Można natomiast nastawić się na wakacje w przyjemnym klimacie, gdzie woda i powietrze słyną z walorów ekologicznych
– są bardzo czyste. W Rawdzie znajdują się także dwie plaży przeznaczone do wypoczywania i zażywania kąpieli słonecznych. Z miasta można
udać się w podróż by odwiedzić pobliski Nesebyr i jego liczne świątynie różnych wyznań oraz obiekty o wielkiej historycznej wartości.

OBZOR

Obzor – nazywany niegdyś Heliopolis, czyli miasto słońca znajduje
się na wybrzeżu Morza Czarnego, u zbocza gór Stara Płanina, w
pobliżu miejscowości Nesebyr i Słoneczny Brzeg. Nazwa Obzor
obowiązuje od roku 1935, w czasach rzymskich miasto zwane było
Templum Jovis i po dziś dzień w małym miejskim parku można
podziwiać pozostałości po rzeźbach i kolumny ze Świątyni Jowisza.
Miejscowość jest nie tylko bogata w historię oraz zabytki, lecz
także jest to miejsce przystosowane do potrzeb licznie przybywających podczas sezonu letniego turystów. Kurort turystyczny jakim
jest Obzor posiada wiele możliwości, aby aktywnie spędzać w nim
wakacje, m.in. dobre warunki do uprawiania sportów wodnych
takich jak surfing, żeglarstwo czy narty wodne. Odnajdą się tutaj
również miłośnicy nurkowania, gry w tenisa czy jazdy konnej. W
mieście szukać można rozrywki pod postacią licznych kawiarni, restauracji, klubów i dyskotek, w których życie tętni w rytm muzyki,
zapewniając przyjezdnym i miejscowym zabawę do białego rana.
W wielu lakolach gastronomicznych skosztować można zarówno
potraw kuchni bułgarskiej, ale także międzynarodowej. Z pewnością należy skosztować owoców morza, które w tym regionie
zawsze są świeże i smaczne. W Obzorze nie zabraknie również
punktów do zakupu pamiątek, których zakup pozwala na zachowanie najpiękniejszych wspomnień z wakacji.
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BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

Jasmine

Grand Hotel Oasis

APARTAMENTY

SAMOLOT

AUTOKAR

HOTEL

OV

BASEN

ATUTY:
MMzlokalizowany w samym centrum
MMdwa baseny z bezpłatnymi leżakami dla Klientów
Rego Bis
MM2 Aquaparki w pobliżu
MMw okolicy liczne bary, restauracje, dyskoteki
NASZYM ZDANIEM:
Studia z aneksem kuchennym, dwa baseny z leżakami
dla naszych Gości i mnóstwo atrakcji w pobliżu. Jeden
z ulubionych obiektów wypoczynkowych naszych
Klientów. Spokojna część miasta zapewni upragniony
wypoczynek, a dla żądnych wrażeń mnóstwo atrakcji w bliskim centrum Słonecznego Brzegu. Należy
zwrócić uwagę na rewelacyjne położenie obiektu!
POŁOŻENIE:
•• ok. 800 m do plaży
•• ok. 400 m do centrum Słonecznego Brzegu, gdzie
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DO PLAŻY
800M

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI FREE
LOBBY

GRATIS*
DO 15 LAT

znajdują się restauracje, bary, bankomaty, apteki
•• ok. 700 m do Aquaparku z licznymi atrakcjami dla
dzieci i dorosłych
•• ok. 500 m dworzec autobusowy
•• ok. 5km do starego miasta Nessebyr, w którym
zabytki kultury należą do światowej listy
UNESCO
•• ok 30 km od lotniska w Burgas
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie recepcja, taras, wi-fi w holu przy recepcji
Jasmine Residence, winda, dwa baseny z leżakami i
parasolami (Gratis dla klientów Rego-Bis), brodzik dla
dzieci, plac zabaw dla dzieci, pokój bagażowy.
Dodatkowo płatne lobby bar, internet kablowy w pokojach (koszt 10 BGN jednorazowo), sejf w recepcji
koszt ok. 4 BGN / dobę, ilość ograniczona.

SAMOLOT

AUTOKAR

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
200M

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 12 LAT

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 12.00
Kompleks Jasmine składa się z trzech budynków
Jasmine Residence, Rose Residence i Jasmine Club, w
których znajdują się pokoje dwuosobowe z dostawką
i studia z aneksem kuchennym. Liczba pokoi ogółem
ok. 60, o metrażu 24m2.
Pokoje to studia z aneksem kuchennym (maksymalnie
dla 4 osób dwa łóżka standardowe plus dwuosobowa rozkładana sofa). Studia posiadają podstawowe
wyposażenie aneksy kuchenne, łazienkę, balkon,
klimatyzację (bezpłatnie), TV SAT, telefon, lodówkę,
czajnik. Studia sprzątane są codziennie, wymiana
ręczników co trzy dni.

MMblisko centrum Słonecznego Brzegu
MMniedaleko Aquapark
MMokolica bogata w bary, restauracje
MMwyżywienie All Inclusive

••
••
••
••
••

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Świetna lokalizacja hotelu powoduje, że jest to
miejsce wyjątkowo rozrywkowe. Blisko plaży oraz
głównej ulicy z wieloma barami i klubami. Do tego
Aquapark w okolicy – nie sposób się tutaj nudzić!
Grupy przyjaciół, a także rodziny z dziećmi nie pożałują wyboru tego hotelu na wakacyjny, szalony urlop.

Bezpłatne – recepcja, lobby, 2 zewnętrzne baseny,
brodzik, leżaki i parasole przy basenie, Wi-Fi, kantor,
bankomat, jacuzzi, centrum fitness.
Dodatkowo płatne – sejf w recepcji, parking, masaże,
opieka do dziecka 3EUR/dzień.

POŁOŻENIE:

Brodzik, Mini Disco codziennie.

•• ok. 200 m do plaży
•• ok. 200 m do centrum Słonecznego Brzegu

ANIMACJE:

WYŻYWIENIE:

DLA DZIECI:

Bez wyżywienia.

Plac zabaw, brodzik.

*DZIECKO DO 15 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

ok. 160 m do najbliższego supermarketu
ok. 1 km do Aquaparku
ok. 6 km do Nesebyru
ok. 30 km do lotniska w Burgas
ok. 35 km do miasta Burgas

DLA DZIECI:

Mini Club RegoMeli dostępny codziennie w terminie:

instagram.com/REGOBIS

ANIMACJE
REGO-MELI

30.06-06.09.2020
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 150 pokoi. Pokoje typu standard
o metrażu 25m2, apartamenty o metrażu 70m2.
Pokoje wyposażone są w TV, klimatyzację, wiatrak,
mini lodówkę, balkon, Internet (dodatkowo płatny).
Apartamenty posiadają aneks kuchenny.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
W hotelu znajduje się główna restauracja i bar w
lobby, bar przy basenie oraz bar z przekąskami.
Posiłki podawane w formie bufetu.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

Avalon

Avliga Beach

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

ALL INCLUSIVE

BASEN

ATUTY:

DO PLAŻY
600M

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI
PŁATNE

SAMOLOT

MMzewnętrzny basen
MMAll Inclusive
MMprogramy animacyjne
MMbliskość Słonecznego Brzegu

••
••
••
••
••

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel Avalon to nowoczesny obiekt, gdzie turyści
mogą opalać się przy brzegu zewnętrznego basenu
oraz świetnie się bawić podczas organizowanych
animacji. Niedaleka odległość centrum Słonecznego
Brzegu to dodatkowy atut i gwarancja na świetną
zabawę.

Bezpłatne – recepcja, pokój bagażowy, basen zewnętrzny, animacje.
Dodatkowo płatne – internet 10lv/dzień, sejf 6lv/
dzień, wypożyczania samochodów, parking, pralnia,
masaże.

POŁOŻENIE:
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ok. 600 m do plaży
ok. 400 m do najbliższego sklepu spożywczego
ok. 1,5 km do centrum Słonecznego Brzegu
ok. 3,6 km do Nesebyru
ok. 416 km do stolicy kraju– Sofii

AUTOKAR

HB

BASEN

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem, wyposażone są w sejf, suszarkę do włosów, TV, klimatyzację,
telefon, minibar, Wi-Fi 10lv/dzień. Istnieje możliwość
wynajęcia łóżeczka dla dziecka w cenie 5lv/dzień.
Pokoje są sprzątane codziennie, ręczniki i pościel
wymieniane dwa razy na tydzień.

MMok. 50 m od plaży
MMblisko centrum Słonecznego Brzegu (ok. 1km)
MMzaplecze sportowo-rekreacyjne
MMkomfortowe, klimatyzowane pokoje

WYŻYWIENIE:
All Inclusive

DLA DZIECI:

NASZYM ZDANIEM:
Doskonała lokalizacja hotelu, duży basen z brodzikiem, okolica bogata w bary, dyskoteki, kluby karaoke
tworzą udany urlop w centrum kurortu tętniącego
życiem. Polecany dla wszystkich, którzy kochają spokojne plażowanie i wieczorne rozrywki.
•• przy promenadzie pełnej restauracji, barów,
sklepów prowadzącej do centrum Słonecznego
Brzegu

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI FREE
LOBBY

•• ok. 50m od piaszczystej plaży
•• ok. 200m do najbliższego przystanku
•• ok. 10km do Starego Miasta w Nessebyrze, w
którym zabytki kultury należą do światowej listy
UNESCO
•• ok. 20km do lotniska w Burgas

POŁOŻENIE:

Basen.

DO PLAŻY
50M

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie recepcja 24h, basen zewnętrzny, bezprzewodowy Internet w hotelowym lobby.
Dodatkowo płatne mini golf, centrum fitness, masaże,
wypożyczalnia rowerów, sejf w recepcji (ok.5 BGN/
dzień), napoje poza godzinami posiłków, kantor.
DLA DZIECI:
Brodzik, mały plac zabaw

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel Avliga Beach składa się z jednego budynku z
windą, w którym znajduje się 120 pokoi o metrażu
28m2. Komfortowe pokoje z balkonem, klimatyzacją,
widokiem na basen lub park, mini barem (dodatkowo
płatny), telewizją, łazienką (brak suszarek do włosów)
i balkonem. Większość pokoi dwuosobowych z
jedną dostawką. Możliwość wstawienia łóżeczka dla
dziecka (w zależności od dostępności).
WYŻYWIENIE:
HB śniadania w formie bufetu (8.0010.00), obiadokolacje w formie bufetu (18.00-20.00) napój do kolacji
wino lub piwo lub sok
Bar czynny w godzinach 10:00 – 22:00
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BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

Diamond

Flamingo

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

ALL INCLUSIVE

BASEN

ATUTY:

DO PLAŻY
250M

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

GRATIS*
DO 12 LAT

SAMOLOT

MMlokalizacja w centrum Słonecznego Brzegu
MMudogodnienia dla dzieci– brodzik, plac zabaw
MMwyżywienie All Inclusive
MMszeroka oferta centrum SPA

••
••
••
••
••

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel odpowiedni nie tylko dla rodzin, ale także dla
młodych ludzi ze względu na położenie w samym
sercu kurortu Słoneczny Brzeg. Bliska odległość od
plaży oraz hotelowe centrum SPA pomagają się zrelaksować na wakacjach, a dzięki All Inclusive można
poznać lokalne specjały i zakochać się w Bułgarii na
zabój.

Bezpłatne – recepcja, duży zewnętrzny basen z brodzikiem, bezpłatne leżaki i parasole przy basenie,
masaże, bilard, wypożyczalnia rowerów.
Dodatkowo płatne – centrum SPA, solarium, sauna,
łaźnia turecka, kantor, sklep, fryzjer, lekarz, kasyno,
siłownia, sejf.

POŁOŻENIE:

Brodzik, plac zabaw.

•• ok. 250 m do plaży
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zlokalizowany w centrum Słonecznego Brzegu
ok. 100 m do najbliższego sklepu
ok. 650 m do dworca autobusowego
ok. 7 km do Nesebyru
ok. 35 km do lotniska w Burgas

DLA DZIECI:

AUTOKAR

ALL SOFT
INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
300M

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

GRATIS*
DO 12 LAT

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 284 pokoje 2-osobowe. Wszystkie posiadają prywatną łazienkę z prysznicem. Wyposażone
są w klimatyzację, suszarkę do włosów, telefon, mini
bar, TV, balkon.

MMniedaleko od nadmorskiej promenady z licznymi
sklepami, restauracjami
MMbasen z brodzikiem dla dzieci
MMatrakcje w okolicy 2 aquaparki, wesołe
miasteczko, bary, dyskoteki, kluby karaoke
MMplac zabaw dla dzieci

WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:

All Inclusive
Posiłki podawane w formie bufetu. Śniadanie (7:3010:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (18:00-20:30).
Kolacja w postaci bufetu – 4 główne dania, bufet
sałatkowy, desery (ciastka i owoce).
Lokalne napoje alkoholowe oraz napoje bezalkoholowe serwowane od 11:00 do 23:00.

Bliskość promenady, na której znajdują się liczne
kramy i restauracje oraz niewielka odległość od plaży
są świetnym wyborem na wakacje. Urocze pokoje
i smaczna kuchnia dopełnią wymarzony, rodzinny
wypoczynek. W roku 2019 wprowadzona opcja All
Inclusive Light to przepis na udane wakacje.

Bezpłatne 2 windy, lobby, całodobowa recepcja, restauracja, bar w lobby, basen z wydzieloną częścią dla
dzieci, bar przy basenie (płatny), kantor, sklep, sejf w
recepcji (ok. 10 BGN/dzień, ok. 50 BGN/tydzień), room-service, internet
Dodatkowo płatne fryzjer, pralnia, wypożyczalnia samochodów, taras z widokiem na basen i ogród, ogród,
udogodnienia dla niepełnosprawnych (2 pokoje na
zamówienie)

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

••
••
••
••

Basen z brodzikiem, plac zabaw.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

ok. 300 m od plaży i nadmorskiej promenady
ok. 1,5 km od centrum
ok. 50 m do przystanku
ok. 100 m od sklepów i barów,

facebook.com/REGOBIS

••
••
••
••

ok. 2 km od Action Aquaparku,
ok. 4 km od Św. Włazu,
ok. 7 km od Nessebyru
ok. 35 km od portu lotniczego w Burgas

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 12.00

instagram.com/REGOBIS

Hotel posiada ok 120 pokoi, o metrażu 28 m2. Pokoje
standardowe dwuosobowe (możliwość dostawki
w sofie rozkładanej sofy dla 1 lub 2 dzieci wspólne
spanie), klimatyzowane, łazienka (prysznic, WC, suszarka do włosów, mini zestaw kosmetyków), telewizja satelitarna, telefon, minibar (alkohol i słodycze
dodatkowo płatny) Internetw lobby bezpłatny, możliwość wypożyczenia żelazka, bezpłatne łóżeczko dla
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem,
balkon (stolik i krzesła), suszarka, lodówka, czajnik.
Hotel posiada również jeden pokój dla osób
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive Light
Śniadanie bufet (7.30-10.00), obiad w formie bufetu
(12.00-14.00), obiadokolacja bufet (18.00-20.00)
oraz drobne przekąski 15.00-16.30. Do każdego
posiłku przysługują napoje (wino, piwo, bezalkoholowe). Bar z napojami w godzinach 8.00-22.00.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

Imperial Palace

Palma

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 12 LAT

SAMOLOT

AUTOKAR

ALL INCLUSIVE

BASEN

ATUTY:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

ATUTY:

MMbezpośrednio przy plaży
MMniedaleka odległość od centrum Słonecznego
Brzegu
MMcentrum SPA
MMwyżywienie All Inclusive

•• bezpośrednio przy plaży
•• ok. 3 km do centrum Słonecznego Brzegu
•• ok. 10 m do przystanku autobusowego, skąd
dojeżdża się co centrum kurortu
•• ok. 35 km do lotniska
•• ok. 7 km do Nesebyru

Brodzik, plac zabaw.

MMblisko promenady pełnej restauracji, barów,
sklepów
MMpolskie animacje zarówno dla dorosłych jak i w
ramach Klubu RegoMeli dla dzieci
MMprzestronne, rodzinne pokoje
MMplac zabaw i mini siłownia na świeżym powietrzu

NASZYM ZDANIEM:
Hotel wyjątkowo komfortowy, z wygodnie urządzonymi pokojami. Znajduje się bezpośrednio przy plaży
oraz niedaleko centrum Słonecznego Brzegu, dlatego
urlop w tym miejscu zawsze jest udany. Hotelowe
centrum SPA pomaga w zrelaksowaniu się, a atrakcje
dla dzieci powodują, że najmłodsi nigdy się nie nudzą.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – Wi-Fi, zewnętrzny basen, brodzik, wewnętrzy basen, leżaki i parasole przy basenie, siłownia, siatkówka plażowa, piłka nożna na plaży, hotelowe animacje, krzesełka dla dzieci w restauracji,
łóżeczka dla dzieci, plac zabaw.
Dodatkowo płatne – pokój gier, parking (6 EUR),
wypożyczalnia samochodów, ręczniki przy basenie
(depozyt), bilard, centrum SPA, masaże, łaźnia
turecka, łaźnia parowa, sauna

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 545 pokoi. Pokoje z widokiem na
ogród lub na morze. Posiadają sypialnię i łazienkę z
prysznicem lub wanną. Wyposażone w suszarkę do
włosów, klimatyzację, telefon, TV, mini lodówkę, sejf
darmowy, Wi-Fi darmowe.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Na terenie hotelu znajduje się restauracja główna,
restauracja a’la carte, bar z przekąskami, lobby bar,
bar na plaży.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:
Obiekt posiada przestronne pokoje oraz program all
inclusive idealnie sprawdzą się na rodzinne wakacje.
Dodatkowo w hotelu przewidziane są zajęcia z polskimi animatorami, a do dyspozycji Gości hotelowych
jest mini siłownia na świeżym powietrzu. Idealna propozycja dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas.

DO PLAŻY
300M

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

GRATIS*
DO 13 LAT

•• ok. 60 km do lotniska w Burgas
•• ok. 13 km do starego miasta Nessebyr
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie recepcja, winda, wi-fi w całym budynku,
zewnętrzny, duży basen z leżakami, kącik zabaw dla
dzieci, parking samochodowy (ilość miejsc ograniczona), siłownia na świeżym powietrzu.
Dodatkowo płatne restauracja, bar przy basenie,
parking samochodowy, sejf w recepcji (4 BGN/dzień),
rozmowy telefoniczne, pralnia, wynajem samochodów oraz rowerów, wszystkie importowane napoje,
koktajle i kawy w barze przy basenie, lekarz na wezwanie, masaże SPA, napoje po godzinie 22.
DLA DZIECI:

POŁOŻENIE:

Plac zabaw, brodzik.

•• ok 300 m do plaży
•• ok. 1 km do centrum miejscowości
•• blisko promenady pełnej restauracji, barów,
sklepów
•• w pobliżu znajduje się bank, przychodnia, apteka,
przystanek autobusowy

ANIMACJE:

facebook.com/REGOBIS

WI-FI FREE

Mini Club RegoMeli dostępny codziennie w terminie:
30.06-06.09.2020

instagram.com/REGOBIS

ANIMACJE
REGO-MELI

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 78 pokoi o metrażu ok. 30m2. Pokoje
dwuosobowe wyposażone są w rozkładaną sofę,
która może być używana jako dodatkowe łóżko, co
jest szczególnie odpowiednie dla rodzin z dwójką
dzieci, hotel posiada także pokoje 5-osobowe. Komfortowe pokoje z klimatyzacją, mini barkiem (dodatkowo płatny), telewizją kablową, łazienką, toaletą i
balkonem, suszarką i lodówką. Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka (w miarę dostępności).
WYŻYWIENIE:
All Inclusive w formie bufetu -śniadanie 08.00-10.00,
lunch 12.00-13.00, kolacja 18.30-20.00, pool bar od
08.00 do 22.00; napoje bezalkoholowe i alkoholowe
lokalnej produkcji serwowane w porze lunchu i kolacji
w barze, w restauracji głównej. Od 10.30-11.00 serwowane jest późne śniadanie ciasta i ciasteczka. Po
południu od 15.00 do 17.00 lody i pizza. Po godzinie
22.00 wszystkie napoje są płatne.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

Riva

Riva Park

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
150M

ATUTY:
MMok. 150 m do plaży
MMblisko centrum promenady pełnej restauracji,
barów, sklepów
MManimacje dla dorosłych i dzieci, również w języku
polskim
MM3 baseny z częścią brodzikową
NASZYM ZDANIEM:
Odświeżony, o wysokim standardzie hotel to podstawa wygodnego wypoczynku i taki właśnie czeka
Gości tego obiektu. Piękne pokoje, przyjazna atmosfera, wyśmienita kuchnia i trzy baseny to wymarzona propozycja na słoneczne wakacje. Zielony teren
dookoła hotelu sprawia, że Klienci są zrelaksowani
i wypoczęci.
POŁOŻENIE:
•• ok. 200 metrów do plaży
•• ok. 1 km do centrum miejscowości
•• blisko centrum promenady pełnej restauracji,
barów, sklepów
•• w pobliżu znajduje się bank, przychodnia, apteka,
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SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI
PŁATNE

GRATIS*
DO 13 LAT

SAMOLOT

przystanek autobusowy
•• ok. 13km do starego miasta Nesebyr, w którym
zabytki kultury należą do światowej listy
UNESCO
•• ok. 800 m Aquapark
•• ok. 20km do lotniska w Burgas
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie recepcja 24h, 4 zewnętrzne baseny z leżakami (w tym brodzik dla dzieci) jeden z basenów ze
słoną wodną, kącik zabaw dla dzieci, recepcja, wi-fi
na terenie recepcji.
Dodatkowo płatne bar przy basenie, parking ok.15
BGN/dobę, salon SPA, sejf w recepcji, łóżeczko dla
dzieci, Internet w pokoju dodatkowo płatny 7 BGN/
godzinę lub 35 BGN/tydzień, żelazko do prasowania
(ok. 5 BGN/dobę)
DLA DZIECI:
Animacje hotelowe, brodzik, plac zabaw.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 12.00

Hotel posiada ok. 260 pokoi o metrażu 24m2. Komfortowe pokoje dla (2-4 os.) z balkonem, klimatyzacją,
lodówką, czajnikiem, widokiem na basen, mini barem
(dodatkowo płatny), telewizją kablową, łazienką
(suszarka do włosów), toaletą. Pokoje są sprzątane
codziennie. Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka
do prasowania (ok. 5 BGN/dobę ), wypożyczenia
łóżeczka dla niemowląt (ok. 5 BGN/dobę). Internet
w pokoju dodatkowo płatny (7 BGN/godzinę lub
35BGN/tydzień)
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
śniadanie (7.30-10.30), obiad (12.30-14.00), kolacja
(18.00-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej.
Przekąski i napoje (15.00-17.00) w wyznaczonym
barze, zimne napoje bezalkoholowe (8.00-22.00) i
lokalne napoje alkoholowe (10.00-22.00) w wyznaczonym barze. Lody serwowane w czasie obiadu i
kolacji.
Wymagane noszenie opasek all inclusive.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
150M

ATUTY:
MMok. 150 m do plaży
MMblisko centrum promenady pełnej restauracji,
barów, sklepów
MManimacje dla dorosłych i dzieci, również w języku
polskim
MM3 baseny z częścią brodzikową
NASZYM ZDANIEM:
Nowa część hotelu, na którą składają się wygodnie
urządzone pokoje i restauracja hotelowa, która słynie
z wyśmienitej kuchni. Hotel polecany jest na wypoczynek dla wszystkich, którzy oprócz opcji all inclusive chętnie korzystają z uroków tętniącego życiem
kurortu jakim jest Słoneczny Brzeg.
POŁOŻENIE:
•• ok. 200 metrów do plaży
•• ok. 1 km do centrum miejscowości
•• blisko centrum promenady pełnej restauracji,
barów, sklepów
•• w pobliżu znajduje się bank, przychodnia, apteka,
przystanek autobusowy

facebook.com/REGOBIS

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI FREE
LOBBY

GRATIS*
DO 13 LAT

•• ok. 13km do starego miasta Nesebyr, w którym
zabytki kultury należą do światowej listy
UNESCO
•• ok. 800 m Aquapark
•• ok. 20km do lotniska w Burgas
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Hotel Riva Park to nowa, luksusowa część obiektu
Riva o standardzie 4*, która została wybudowana w
2016 roku.
Bezpłatne Recepcja czynna całodobowo, restauracja, bar przy basenie, 4 zewnętrzne baseny (w tym
brodzik dla dzieci) z leżakami bezpłatnymi, jeden z
basenów ze słoną wodą, kącik zabaw dla dzieci. Bezprzewodowy dostęp do Internetu w lobby.
Dodatkowo płatne: można skorzystać z parkingu (ok.
15 BGN/dobę), sejfu (ok. 3 BGN/dobę), łóżeczko dla
niemowląt (ok.5 BGN/ dobę).
DLA DZIECI:
Animacje hotelowe, brodzik, plac zabaw.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00

instagram.com/REGOBIS

Wykwaterowanie 12.00
Hotel posiada ok. 93 pokoje o metrażu 38m2. Komfortowe pokoje w nowoczesnym stylu z klimatyzacją,
mini barem / lodówką (dodatkowo płatne), telewizją
kablową, czajnikiem, łazienką (suszarka do włosów),
toaletą i balkonem. Pokoje są sprzątane codziennie.
Ręczniki wymieniane 4 razy w tygodniu, zmiana pościeli 3 razy w tygodniu. Istnieje możliwość wypożyczenia żelazka do prasowania (ok. 5 BGN/dobę). Internet w pokoju dodatkowo płatny (7BGN/ godzinę
lub 35BGN/ tydzień).
WYŻYWIENIE:
All Inclusive -śniadanie (7.30-10.30), obiad (12.3014.00), kolacja (18.00-21.00) w formie bufetu w restauracji głównej. Przekąski i napoje (15.00-17.00) w
wyznaczonym barze, zimne napoje bezalkoholowe
(8.00-22.00) i lokalne napoje alkoholowe (10.0022.00) w wyznaczonym barze. Lody serwowane w
czasie obiadu i kolacji.
Wymagane noszenie opasek all inclusive.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

Sun Palace

Tia Maria

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
150M

ATUTY:
MMzlokalizowany w centrum Słonecznego Brzegu
MMblisko plaży
MMwewnętrzny i zewnętrzny basen z brodzikiem
MMmożliwość skorzystania z oferty SPA
NASZYM ZDANIEM:

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

••
••
••
••

WI-FI
PŁATNE

SAMOLOT

w okolicy liczne restauracje, bary, kluby
ok. 50 m do najbliższego supermarketu
ok. 5 km do Nesebyru
ok. 30 km do lotniska w Burgas

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Obiekt położony blisko głównego deptaka z wieloma
restauracjami i lokalnymi atrakcjami. Blisko piękniej,
piaszczystej plaży. Gościom oferuje wypoczynek przy
dwóch basenach oraz w opcji All Inclusive, co jest
dużym atutem. Idealne miejsce na spokojny wypoczynek dla rodzin z dziećmi i grup znajomych.

Bezpłatne – zewnętrzny i wewnętrzny basen z brodzikiem, leżaki i parasole przy basenie, Aquafitness,
plac zabaw, łóżeczka dla dzieci, fitness, program animacyjny, kantor.
Dodatkowo płatne – SPA, masaże, sauna, salon piękności, Internet 10lewów/h; 30lewów/dzień, parking,
sejf w recepcji, lekarz, łaźnia turecka, tenis stołowy.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• ok. 150 m do plaży
•• centrum kurortu Słoneczny Brzeg

Brodzik, plac zabaw, animacje w Mini Klubie.
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AUTOKAR

ALL INCLUSIVE

BASEN

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 245 pokoi. Pokoje typu standard o
metrażu 21m2 z łazienką z prysznicem lub wanną.
Wyposażone są w TV, klimatyzację, wiatrak, mini
lodówkę, sejf (dodatkowo płatny), suszarkę do
włosów, balkon, Internet (dodatkowo płatny), łóżeczko dla dziecka (dodatkowo płatne).

MMpiaszczysta, długa plaża, oddalona o ok. 400 m
MMniedaleko centrum, które tętni życiem
MMbezpłatny Internet bezprzewodowy w pokojach
MMudogodnienia dla dzieci– brodzik, mini plac
zabaw

WYŻYWIENIE:
All Inclusive – posiłki podawane w formie bufetu
Śniadanie 8:00-10:00, obiad 12:00-14:00, kolacja
18:00-21:00. Kawa i herbata od 10:00 do 18:00,
przekąski od 10:30 do 11:30. Napoje dostępne w
godzinach 11:00-22:30.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:

DO PLAŻY
400M

SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI FREE

•• ok. 1km do centrum kurortu Słoneczny Brzeg
•• ok. 50 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 50 m do najbliższego supermarketu
•• ok. 3 km do Nessebyru
•• ok. 35 km do lotniska w Burgas
•• ok. 414 km do stolicy kraju– Sofii

Hotel jest idealnym miejscem na błogi wypoczynek
w opcji All Inclusive, niedaleko od centrum kurortu
Słoneczny Brzeg oraz od piaszczystej plaży odznaczonej Certyfikatem Błękitnej Flagi. Jest to także
świetna baza wypadowa do zwiedzania Bułgarii, propozycja godna polecenia osobom lubiącym aktywny
wypoczynek.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• ok. 400 m do piaszczystej plaży odznaczonej
Certyfikatem Błękitnej Flagi

Basen z brodzikiem, mini plac zabaw.

facebook.com/REGOBIS

Bezpłatnie parking dla gości, recepcja 24 h, basen
zewnętrzny z bezpłatnymi leżakami, basen dla dzieci,
wi-fi w lobby i pokojach, punkt wymiany walut w recepcji, mini plac zabaw.
Dodatkowo płatne sejf przy recepcji (ok. 6 BGN/
dzień), fitness, jacuzzi. Napoje po 22.

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 12.00
Trzygwiazdkowy, zbudowany w 2006 r. częściowo
po remoncie w 2016 roku, posiada 150 pokoi, 2
budynki 5 piętrowy (z windą) i 3 piętrowy (z windą).
Większość pokoi to pokoje 2-osobowe (możliwość
1 dostawki), klimatyzowane, w których znajdują się
łazienka (prysznic, wc, suszarka), TV/SAT, telefon,
lodówka, balkon (stolik i krzesełka, suszarka) czajnik
elektryczny, kubki na herbatę. Sprzątane codziennie,
ręczniki wymieniane co 3 dni, pościel zmieniana raz
na 7 dni. Łóżeczka dla dzieci do 2 lat (odpłatnie ok. 5
EUR/noc ilość ograniczona).
WYŻYWIENIE:
All Inclusive, posiłki w formie bufetu śniadanie 7.3010.00, lunch 12.30-13.30, lody 15.00-17.00, kolacja
18.00-20.00, lobby bar 10.00-22.00.
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BUŁGARIA

Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA

Rawda

Aquamarine

Cook’s Club

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
300M

ATUTY:
MMok. 300 m od plaży
MMok. 900 m od centrum
MMAll Inclusive
MManimacje dla dzieci i dorosłych
NASZYM ZDANIEM:
Hotel położony niedaleko tętniącego życiem kurortu,
a jednocześnie oferujący różnorodne animacje dla
dzieci, będzie idealnym wyborem zarówno dla osób
poszukujących rozrywki, jak i dla rodzin z dziećmi.
Położenie nieopodal piaszczystej plaży oraz wyżywienie w formie All Inclusive będzie na pewno miłym
uzupełnieniem wypoczynku.
POŁOŻENIE:
•• ok. 300 m od plaży
•• ok. 900 m od centrum Słonecznego Brzegu
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SERWIS
10-20LV/DZIEŃ

WI-FI
PŁATNE

SAMOLOT

•• ok. 50 m od przystanku autobusowego
•• ok. 25 km od lotniska w Burgas
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie – basen, zjeżdżalnie dla dzieci, biblioteka, taras słoneczny, leżaki i parasole przy basenie,
aerobik, gimnastyka wodna, waterpolo, wieczorne
animacje dla dorosłych (3x w tygodniu)
Dodatkowo płatne – sejf w recepcji, wypożyczalnia
samochodów, parking, lekarz, Wi-Fi, piłkarzyki, bilard,
rzutki, masaże
DLA DZIECI:
Plac zabaw, Mini Club, mini disco, krzesełka w restauracji, animacje dla dzieci
POKOJE:
Zakwaterowanie – 14.00
Wykwaterowanie – 12.00

Hotel posiada 105 pokoi. Pokoje typu standard (ok.
27 m2)mają prywatną łazienkę z wanną lub prysznicem i suszarką do włosów. Dodatkowo w pokojach
znajduje się sofa, balkon, centralnie sterowana klimatyzacja, telefon, TV i mała lodówka. Pokoje zostały
odświeżone w 2019 roku. W pokoi roztacza się widok
na park lub basen.
Na życzenie dostępne łóżeczko dla dziecka (4 BGN/
dzień).
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Posiłki serwowane w formie bufetu. Śniadania (7:3010:00), lunch (12:00-14:00), kolacja (18:30-21:00).
Przekąski dostępne w wyznaczonych godzinach. Dwa
wieczory tematyczne w tygodniu (bułgarski, włoski).
Kawa, herbata, napoje bezalkoholowe i alkoholowe
podawane są w barach między 10:00, a 23:00.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
200M

SERWIS
GRATIS

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

MMok. 350 m od plaży
MMAll Inclusive
MMdarmowy Internet
MMidealny dla osób korzystających z uroków
tętniącego życiem kurortu

••
••
••
••

NASZYM ZDANIEM:

Bezpłatnie – Internet, baseny, leżaki i parasole przy
basenie, taras słoneczny, sauna, centrum fitness,
Dodatkowo płatne – pralnia, prasowanie, lekarz,
parking, leżaki i parasole na plaży

Zakwaterowanie – 14.00
Wykwaterowanie – 12.00
Hotel posiada 428 komfortowo wyposażonych i klimatyzowanych pokoi. Pokoje dysponują prywatną łazienką z wanną lub prysznicem i suszarką do włosów.
W każdym pokoju znajduje się TV, telefon, sejf, mała
lodówka oraz balkon lub taras.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Słoneczny Brzeg to kurort, który w okresie wakacyjnym nigdy nie zasypia. Hotel położony niedaleko
centrum będzie zatem idealnym wyborem dla tych,
którzy chcą intensywnie korzystać z rozrywek oferowanych przez miasto. Dodatkowo szeroka i piaszczysta plaża oraz wyżywienie All Inclusive pomogą
w wypoczynku i zebraniu sił na wieczorne zabawy.

facebook.com/REGOBIS

ok. 350 m od plaży
ok. 3,5 km od centrum Słonecznego Brzegu
ok. 400 m od przystanku autobusowego
ok. 30 km od lotniska

instagram.com/REGOBIS

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Posiłki podawane w formie bufetu. Śniadania (7:3010:00), lunch (12:30-14:30), kolacja (18:30-21:00).
Na życzenie dostępne dania bezglutenowe. Napoje
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe podawane są w barach na terenie hotelu w wyznaczonych
godzinach.
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BUŁGARIA

Rawda

BUŁGARIA

Obzor

Dolphin

Marina Sands

HOTEL

AUTOKAR

HOTEL

BB

BASEN

DO PLAŻY
80M

ATUTY:

SERWIS
8LV/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

MMok. 80 m do plaży
MMzewnętrzy basen z brodzikiem dla dzieci
MMrodzinny hotel
MMbezpłatny internet, dostępny również w pokojach

•• ok. 2 km do centrum
•• w okolicy 1 Aquapark, wesołe miasteczko, bary,
restauracje, cyrk
•• ok. 23 km do portu lotniczego w Burgas
•• ok. 800 m do przystanku autobusowego

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Ten świetny rodzinny hotel polecany jest przez
naszych Klientów ze względu na jego położenie pomiędzy Rawdą, a Nessebarem oraz bliskość pięknej
piaszczystej plaży.

Dysponuje 24 pokojami i 3 apartamentami, recepcją,
niewielkim basenem z barkiem i leżakami, restauracją,
mini marketem, bezpłatnym Internetem. Z basenu
głównego część wydzielona dla dzieci.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• położony przy głównej ulicy
•• ok. 80 m do najbliższej piaszczystej plaży

Brodzik, plac zabaw.

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
20M

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 12 LAT

POKOJE:

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 27 pokoi, o metrażu 28 m2. Pokoje
klimatyzowane 2 osobowe z możliwością dostawki,
wyposażone w łazienkę (brak suszarek do włosów),
TV SAT, lodówkę.
Apartamenty składające się z dwóch pomieszczeń,
wyposażonych tak samo jak pokój standardowy.
Ręczniki zmieniane są co 3 dni. Pościel zmieniana co
4/5 dni.

MMok. 20 m do najbliższej plaży
MMok. 3 km do centrum miejscowości
MManimacje dla dzieci oraz dorosłych, również w
języku polskim
MMprzestronne pokoje, hotel idealny dla rodzin z
dziećmi

Bezpłatnie parking dla gości, animacje, recepcja, Internet bezpłatny w całym hotelu, basen zewnętrzny
z bezpłatnymi leżakami, taras słoneczny, plac zabaw
dla dzieci, winda, ogród, ręczniki kąpielowe (za okazaniem karty otrzymanej przy zakwaterowaniu)
Dodatkowo płatne masaże, sejf, sala zabaw, sporty
wodne na plaży, wypożyczalnia samochodów, wypożyczalnia rowerów, pokój gier (rzutki, bilard), salon
gier video, pralnia/czyszczenie chemiczne, punkt
wymiany walut, sklep z pamiątkami

WYŻYWIENIE:
BB śniadania w formie bufetu, 7.00-10.00
Napoje w godzinach 8:00-22:00.

NASZYM ZDANIEM:
Hotel idealny dla rodzin z dziećmi z uwagi na położenie w spokojnej okolicy oraz bogaty program animacyjny. Bliska lokalizacja piaszczystej plaży na słoneczne spacery i kąpiele z pewnością zagwarantują udany
wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
POŁOŻENIE:
•• ok. 20 m do najbliższej plaży
•• ok. 3 km od centrum miasta Obzor
•• niewielka odległość do Słonecznego Brzegu oraz
Nesebyru
•• ok. 60 km od lotniska w Burgas
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SERWIS
GRATIS

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

DLA DZIECI:
Plac zabaw, animacje hotelowe, również w języku
polskim, brodzik.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 12.00
Jest to nowoczesny obiekt otwarty w 2017r. Hotel
składa się z 130 pokoi. Nowocześnie urządzone
pokoje (dla 2,3 osób lub rodzinne dla 4 osób dzieci
jako 3 i 4 osoba w pokoju na wspólnej dostawce w

instagram.com/REGOBIS

formie rozkładanej sofy), wyposażone w łazienkę z
wanną lub prysznicem, suszarkę do włosów, klimatyzację (sterowaną indywidualnie), sejf (w pokoju,
płatny), lodówkę, czajnik telewizor LCD, taras/balkon.
Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka do 2
lat na miejscu (w zależności od dostępności).
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie w formie bufetu (08.00-10.00), obiad
(bufet 12.30-14.00) i kolacja (18.00-20.00) w formie
bufetu, lekkie przekąski w ciągu dnia (kanapki, słodycze 15.00-17.00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godzinach 10.00-22.00 w wyznaczonych
barach. Do obiadu i kolacji podawane są tylko napoje
bezalkoholowe, wino i piwo. All Inclusive nie zawiera
kawy espresso, importowanych napojów alkoholowych, lokalnych alkoholi wysokiej jakości, soków
ze świeżych owoców, napojów butelkowanych oraz
energetycznych.
Dostępna dieta bezglutenowa oraz wegetariańska.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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Wycieczki z Bułgarii

STA MBUŁ 1 DZIE Ń

BALCZI K I
KALI AKR A

Podczas wycieczki planujemy odwiedzić Błękitny
Meczet, Hipodrom, azjatycką część miasta. Dla
chętnych zorganizowany będzie również rejs
statkiem po Bosforze lub wieczór turecki. Wycieczka, która jest niecodzienną możliwością do
poznania egzotycznych tajników Turcji podczas
wakacji w Bułgarii.

Na terenie Balczyk znajduje się piękny
ogród botaniczny, gdzie wybudowano
również pałac. Kaliakra to natomiast
2-kilometrowy cypel stworzony z monumentalnych skał, sięgających 70metrów.
Wycieczka ta to możliwość podziwiania
miejsca powstałego na styku trzech żywiołów – morza, powietrza i ziemi.

WA RNA I
DELFINA RIUM

J E E P SAFAR I
Wyjazd dla miłośników mocnych wrażeń.
Wycieczka jeepami w kierunku Warny,
po drodze przewidziany jest postój w
typowym bułgarskim domu, poczęstunek
– banica, kideło mlajko, ognisko, możliwość strzelania z wiatrówki oraz inne
zabawy. Wracając odwiedzimy klasztor
św. Konstantyna i Heleny. Podróż zakończymy obiadem w regionalnej restauracji.

Wycieczkę rozpoczniemy od przejazdu do
Warny – morskiej stolicy Bułgarii, gdzie chętni
zwiedzać będą robiące ogromne wrażenie, wydrążone w skałach pieczary. Wizyta w delfinarium to kolejny punkt wycieczki, gdzie obejrzymy przedstawienie z udziałem niezwykłych
ssaków. Podczas spacerów po mieście nie
zabraknie czasu na zakupy i chwilę dla siebie.

W IEC ZÓ R
BUŁGA RSK IBIESIA DA

S OZO P O L I
REJS P O R ZEC E
RO P OTA M O

Zabawa odbędzie się w miasteczku Bata, w
kompleksie „Złota beczka”. Podczas wieczoru czekają nas tradycyjne tańce, muzyka na
żywo, kolacja składająca się z bułgarskich dań
i trunków, a także atrakcyjne konkursy z nagrodami. Zapewniona udana zabawa w międzynarodowym towarzystwie.

Sozopol to miasto znane przede wszystkim
ze starówki oraz domów z epoki odrodzenia Bułgarii. Podczas wycieczki przespacerujemy się po mieście, zjemy lunch w
tradycyjnej restauracji, a następnie odbędziemy spływ rzeką Ropotamo – jest to
także jeden z parków narodowych Bułgarii.
W drodze powrotnej planowany jest także
postój w Burgas.
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MIASTO
NAZYWA N E
„PERŁ Ą
A DRIATYK U”
Dubrownik to z pewnością najbardziej
znane i urokliwe miasto Chorwacji. Jego
ciekawa zabudowa i architektura spowodowała, że służył jako plan zdjęciowy
wielkich produkcji takich jak „Gwiezdne
Wojny” czy „Gra o tron”. Liczne turystyczne atrakcje ukryte są w obrębie średniowiecznych murów otaczających miasto.
Wrażenie na odwiedzających robi starówka, która wpisana jest na listę UNESCO.
Klejnot przyrody - Park Narodowy Jezior
Plitwickich – jeden z najpiękniejszych
parków Chorwacji, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Sceneria
przerośnięta gęstym bukowym lasem, zachwyca czystymi i turkusowymi taflami
jezior. Ochroną objęty jest obszar 16
barwnych jezior, między którymi przepływa rzeka Korana.
Split – cudowna wizytówka kraju. To, co
przyciąga do niego turystów to między
innymi historyczna pamiątka – pałac rzymskiego cesarza Dioklecjana, dziś wpisany
na listę UNESCO. Warto przespacerować się promenadą o niepowtarzalnym
klimacie i zagłębić się w życie codzienne
miasteczka.

K RA J C IEPŁY I
SŁO NEC Z NY
Leżący nad wodami Adriatyku, w którego
wodach moczą swoje stopy potężne góry.
Po wojnie bałkańskiej kraj ten stał się
ponownie popularnym kierunkiem turystycznym. Odznacza się skalistym, poszatkowanym i pełnym półwyspów i zatoczek
wybrzeżem, które najbardziej przyciąga
odwiedzających. Magii Chorwacji doświadcza się przede wszystkim dzięki niesamowitym zjawiskom naturalnym i bogatym w
cudowne widoki parkom narodowym. Do
tego miasta o długiej historii i zadziwiającej
architekturze. Warto odwiedzić Chorwację
ze względu na cały wachlarz aktywności,
których można się tam podjąć. Można
leżeć na plaży, pływać w krystalicznej
wodzie, spacerować po pięknym wybrzeżu, zwiedzać niesamowite i niecodzienne
miejscowości – co kto lubi, każdy odnajdzie kawałek swojego raju. Lista miejsc,
które należy odwiedzić zdaje się nie mieć
końca, dowiedzmy się dokąd konkretnie
należy się wybrać.
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Miasto, które słynie z prawdopodobnie
najpiękniejszej starówki w kraju. Historyczne centrum Trogiru znajduje się na liście
UNESCO już od 1997 roku. Na miejscu
podziwiać można niewielkie, romańskie
kościoły oraz potężne barokowe i renesansowe pałace. Można również odwiedzić
tamtejszy port i skosztować pysznych, lokalnych specjałów chorwackiej kuchni.
Nie można zmarnować szansy na żeglowanie wzdłuż cudownego wybrzeża Chorwacji. Kraj może poszczycić się ponad 1000
wyspami i jednym z najbogatszych archipelagów świata. Dlatego właśnie podczas
wakacji w tym wyspiarskim kraju należy
odbyć choć jedną wyprawę morską, aby
w 100% wykorzystać chorwacki potencjał.
To, czego na pewno nie można powiedzieć
o chorwackich plaża to, że na pewno nie są
nudne! Niepowtarzalny śródziemnomorski
klimat sprawia, że kąpiel w lazurowych
wodach Adriatyku należy do niezwykle
przyjemnych i relaksujących, a kamieniste
wybrzeże jedynie dodaje temu uroku.
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RIWIERA
MAKARSKA
Riwiera Makarska to obszar, który z jednej strony zachwyca oczy masywem wysokich gór Biokovo, a z
drugiej rozpościera się bezkresny morski krajobraz.
Jedno z najpiękniejszych fragmentów wybrzeża adriatyckiego. Makarska zdobyła wiele nagród za jakość i
rozmaitość usług hotelarskich i turystycznych. Rozciąga się pomiędzy miastami Brela i Gradach. Słynie ze
żwirkowych, kilometrowych plaż o łagodnym zejściu
do krystalicznie czystej i przejrzystej morskiej wody.
Teren cieszący się dużą popularnością. Znajdują się
tutaj liczne idylliczne wioski, duża ilość zieleni – drzewa
figowe, migdałowe, gaje oliwne, które dodają okolicy
uroku. Makarska to jedna z najcieplejszych miejscowości w Chorwacji. Charakteryzuje się klimatem śródziemnomorskim, lata są gorące i suche, natomiast zimy
łagodne i deszczowe. Największy rozkwit tego regionu
nastąpił w latach 60 i 70 XX wieku, kiedy to wybudowana została droga krajowa ze Splitu do Dubrownika. W
trakcie trwania sezonu letniego Makarska tętni życiem i
w licznych restauracjach można poznać lokalną kulturę
podczas wieczorów folklorystycznych. W marinie natomiast cumuje wiele jachtów. Stąd też można udać się w
promową podróż np. na wyspę Hvar. Na Makarskiej Riwierze znajduje się wszystko, co potrzebne do odbycia
wakacji. Słoneczne plaże zapełnione są turystami po
brzegi, wszyscy zachwycają się ciepłem i przejrzystą
wodą. Warto zaopatrzyć się w gogle oraz płetwy, aby
móc w pełni eksplorować morskie dno. Z roku na rok
władze coraz mocniej inwestują w rozwój tego regionu,
co skutkuje zwiększaniem się ilości przyjezdnych.

CHORWACJA

P ODGOR A
Malownicza miejscowość Riwiery Makarskiej. Z biegiem czasu
stała się najbardziej atrakcyjną osadą turystyczną w Dalmacji.
Znajduje się ok. 9 km od miejscowości Makarska. Znaleźć w
niej można port dla łodzi rybackich oraz promenadę z pięknym
kamiennym bulwarem. Miasteczko „pod górą” nazwę swoją zawdzięcza malowniczemu położeniu u stóp masywu Biokovo.
Harmonijnie dopasowała nowe usługi turystyczne do uprzednio
istniejącej osady starych domów rybackich. Ponadto miasteczko
posiada bogatą ofertę aktywnego wypoczynku, która skierowana jest dla miłośników sportów wodnych. Ciekawym elementem
wartym obejrzenia jest pomnik założenia jugosłowiańskiej marynarki wojennej, o kształcie skrzydeł mewy. Historia turystki w
Podgorze sięga roku 1962. Podczas trwania sezonu letniego w
mieście organizowane są festyny oraz różnego rodzaju uroczystości, jak np. wieczorki rybackie i folklorystyczne i wiele innych
interesujących wydarzeń. Wakacje w tym miejscu to odpoczynek od wielkich tłumów, w otoczeniu śródziemnomorskiej roślinności i krystalicznej wody.

DALMACJA
P OŁU D N I OWA
Najcieplejszy region Chorwacji. Samo południe kraju, gdzie sercem jest miasto Dubrownik. Słynna wizytówka Chorwacji, najchętniej odwiedzana przez turystów z całego świata. Miasto to jest pomnikiem kultury i historii. Wąskie, kamienne uliczki, kamienne
domy z charakterystycznymi czerwonymi dachami to opis oddający klimat Dubrownika. Poza tym malowniczym miejscem, okupowanym przez ruch turystyczny przez cały okres trwania sezonu letniego, w Dalmacji Południowej odnajdziemy także miejsca
nieskażone obecnością człowieka, czarujące naturalnym pięknem. Krajobraz regionu to dzika przyroda, góry, malownicze wioski
rybackie i pasterskie, a także żwirowe plaże. Ponadto Dalmacja Południowa to również świetne miejsce na odbywanie pieszych
i rowerowych wycieczek oraz uprawiania sportów wodnych w przejrzystym Morzu Adriatyckim.

IG RA N E
Miejscowość, nad którą góruje szczupła dzwonnica kościoła Gospy od Rużarija, wydawać się może, że czuwa ona nad
mieszkańcami miasta. Dziś Igrane znane jest jako ośrodek turystyczny z rozwiniętą bazą turystyczną, który przyciąga coraz
większe ilości turystów. Długie plaże, gaje oliwne, klimatyczne kawiarnie i restauracje – to wszystko składa się na niepowtarzalny charakter malowniczej miejscowości na Wybrzeżu
Makarskim. To miejsce, gdzie góry stykają się z turkusową
tonią Morza Adriatyckiego, a słońce zachodzi za wzniesieniami wyspy Brač. Wzdłuż długiej plaży ciągnie się promenada,
gdzie wybudowano wiele komfortowych willi i domów, a także
restauracji, kawiarni i sklepów. Igrane słynęło kiedyś również
z uprawy oliwek, do dzisiejszego dnia mieszkańcy nie zaniedbali swoich gajów oliwnych i wciąż produkują z nich różne
wyroby. Miejscowość ta jest popularna zwłaszcza wśród
rodzin z dziećmi, ze względu na jej spokojny charakter. Jednym
słowem Igrane to przyjemne letnisko z cudownym pasmem
górskim Biokovo ciągnącym się w tle, przyciągające turystów
z całego świata.
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DRV ENIK
Te urocze miasteczko znajdziemy w południowej części Riwiery Makarskiej, pomiędzy dwoma zatokami oraz w otoczeniu gór Biokovo. Jest
to rybacka osada, której życie opiera się na rybołówstwie oraz turystyce. Historia tego miejsca sięga daleko w przeszłość. Plemiona słowiańskie pojawiły się na tym terenie w VII wieku, a w wieku X zostały
one oddane pod panowanie króla Chorwacji. Niestety burzliwe czasy
spowodowały, że kraj utracił te regiony, a do jego granic wróciły one
dopiero w XX wieku. Drvenik to wspaniałe miejsce dla historyków oraz
turystów szukających odpoczynku. Słynie przede wszystkim z pięknego
słońca oraz gorących plaż, na których nie brak możliwość spróbowania
sportów wodnych pod różnymi postaciami. Do tego krystaliczne wody
Adriatyku to coś, co przykuwa uwagę i z pewnością przyciąga turystów
na wakacje. Dla miłośników wody – rowerki wodne, motorówki, narty
wodne, skutery i wiele więcej. Bez znaczenia na jaki rodzaj wypoczynku
się zdecydujemy, z pewnością pogoda będzie sprzyjać, co jest dodatkowym atutem tego cudownego miejsca.
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Igrane - Riwiera Makarska

Kate

Ivan

APARTAMENTY

AUTOKAR

APARTAMENTY

HB

DO PLAŻY
250M

SERWIS
40KUN/DZIEŃ

WI-FI FREE

ATUTY:

POŁOŻENIE:

MMpołożony nad pięknym wybrzeżem Adriatyku,
MMzaledwie 250 metrów od plaży
MManeksy kuchenne w apartamentach
MMdarmowe Wi-Fi

••
••
••
••
••

NASZYM ZDANIEM:
To miejsce na idealny wypoczynek dla rodzin z
dziećmi bliskość plaży, a także barów i restauracji
sprawia, że każdy znajdzie w tej okolicy coś dla siebie.
Bliska lokalizacja Starego Miasta to dodatkowy atut
i okazja do poznania historii i zwiedzenia zabytków.
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AUTOKAR

ok. 250 m od plaży
ok. 700 m od centrum miejscowości Drvenik
ok. 100 m do najbliższego sklepu
ok. 500 m do dworca autobusowego
ok. 700 m od portu promowego

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Wi-Fi, parking, taras, ogród.
POKOJE:
Standardowo urządzone i wyposażone apartamenty
mogą pomieścić 2 lub 3 osoby. Wszystkie apartamen-

ty posiadają wyposażone (małe) aneksy kuchenne,
balkon lub taras, TV, klimatyzację, bezpłatny dostęp
do Wi-Fi.
WYŻYWIENIE:
HB -śniadania i obiadokolacje podawane w restauracji budynku obok.
Śniadania serwowane (08.00-09.00), obiadokolacje
wybór z 2 dań (18.30-20.00) zupa, danie główne i
deser. Napoje do obiadokolacji - bezpłatnie dostępna
jest woda. Sprzedaż napojów do obiadokolacji nie jest
prowadzona.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

OV

DO PLAŻY
50M

SERWIS
40KUN/DZIEŃ

ATUTY:
MMok. 50 m do najbliższej plaży
MMok. 350 m do nadmorskiej promenady
MMwszystkie apartamenty 2-pomieszczeniowe z
aneksem kuchennym oraz balkonem z widokiem
na morze
MMkameralny obiekt sprzyjający rodzinnym
wyjazdom
NASZYM ZDANIEM:
Apartamenty Ivan położone są w świetnej lokalizacji,
która umożliwia odbywanie wycieczek po okolicy.
Wyruszyć można w różne kierunki, aby odkrywać
Chorwację, ale także, aby móc zrelaksować się na
jednej pięknych plaż.
Centrum miasteczka Igrane pełne jest turystycznych
atrakcji, kawiarni, barów i restauracji, z pewnością nie
zabraknie miejsc idealnych do spędzania wolnego

facebook.com/REGOBIS

WI-FI FREE

czasu.
Sam obiekt jest kameralny, dzięki czemu sprzyja rodzinnym wyjazdom i udanym wakacjom.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

ok. 50 m do najbliższej plaży
ok. 300 m do dzikiej plaży
ok. 350 m do nadmorskiej promenady
ok. 50 m do najbliższego marketu
ok. 500 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 460 km do stolicy Chorwacji – Zagrzeb
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: wi-fi w całym obiekcie
Dodatkowo płatne: w okolicy istnieje możliwość wypożyczenia rowerów wodnych, paralotni

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 13.00
Wykwaterowanie 9.00
Obiekt Ivan posiada 6 pokoi apartamentowych –
2-pomieszczeniowych (1 pomieszczenie wyposażone
w łóżko małżeńskie dla 2 os.; drugie pomieszczenie
w rozkładaną kanapę dla 2 os. Średnia wielkość apartamentu to ok. 35 m2. Apartament wyposażony jest
w łazienkę, bezpłatna klimatyzacja, lodówkę i czajnik
oraz dobrze wyposażony aneks kuchenny. Każdy
apartament posiada balkon z widokiem na morze.
WYŻYWIENIE:
Oferta bez wyżywienia.
Możliwość dokupienia wyżywienia HB (śniadania i
obiadokolacje) w Pensjonacie Mihaljevic w cenie 15
euro/osoba/dzień płatne na miejscu.
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Mihaljevic
PENSJONAT

BIO KOVO
Podróż dostarczy nam adrenaliny podczas przejazdu półkami skalnymi gór Biokovo oraz wrażeń
zmysłowych przez podziwianie niepowtarzalnej panoramy Riwiery Makarskiej. Chętni będą
mogli wspiąć się na szczyt św. Jerzy oraz Vošac.
Wycieczka dla miłośników górskich spacerów i
pięknych widoków.

AUTOKAR

HB

DO PLAŻY
100M

SERWIS
40KUN/DZIEŃ

ATUTY:
MMok. 100 m do najbliższej plaży
MMok. 100 m do centrum nabrzeża
MMspokojna okolica Riwiery Makarskiej
MMpołożony nad pięknym wybrzeżem Adriatyku
NASZYM ZDANIEM:
Chorwackie wybrzeże to piękne widoki, bałkański
cudowny klimat, pyszne regionalne jedzenie i ekspresyjna kultura. Spokojna okolica wokół obiektu
zapewni wypoczynek zarówno młodszym jak i starszym odwiedzającym. Obiekt zlokalizowany jest
blisko plaży, co jest jego dodatkowym atutem.
POŁOŻENIE:
Pensjonat Mihajlevic znajduje się w samym centrum
miejscowości Igrane w odległości ok. 100 metrów od
plaży. W centrum Igrane znajdują się sklepy spożywcze, sklepy z pamiątkami i nadmorska promenada.
Lokalizacja obiektu umożliwia aktywne spędzenie
wolnego czasu poprzez spacery i uprawianie sportów

WI-FI FREE

wodnych. Około 450 metrów od obiektu znajduje
się przystanek autobusowy, z którego można dojechać bezpośrednio do innych miejscowości Riwiery
Makarskiej.

lodówka, czajnik, kuchenka, sztućce, talerze i kubki).
Pokoje posiadają również bezpłatną klimatyzację.
Ręczniki wymieniane są na życzenie.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

HB -śniadania i obiadokolacje podawane w restauracji pensjonatu.
Śniadania w formie bufetu (08.00-10.00) kawa,
herbata, mleko, zimne napoje, płatki śniadaniowe, jajecznica lub parówki, ser żółty, wędlina 2-3 rodzaje,
twarożek biały, paszteciki, masło, serki topione, miód,
kilka rodzajów dżemów, nutella, pomidory, ogórki,
dodatki typu musztarda, ajvar, majonez; obiadokolacje w formie bufetu (17.00-19.00) np. Jeden rodzaj
zupy, kotlety drobiowe, gulasz wieprzowe z warzywami, risotto z owocami morza, ziemniaki, makaron,
frytki, zielona sałata, ogórki, pomidory, buraczki w
occie. Deser: np. Owoce, sałatka owocowa lub ciasto.
Do picia woda. Napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne.

W każdym apartamencie lodówka i czajnik. Pokój bagażowy, darmowy dostęp do Wi-Fi w całym obiekcie,
krzesełka dla dzieci, miejsce wspólne w postaci restauracji czynnej w godzinach posiłków.
DLA DZIECI:
Plac zabaw ok. 350 m od pensjonatu.
POKOJE:
Zakwaterowanie – 13:00
Wykwaterowanie – 9:00
Ogólna liczba pokoi – 22, średnia wielkość 20m2.
Standardowo urządzone pokoje i apartamenty mogą
pomieścić 2,3 lub 4 osoby. Większość pokoi wyposażona jest w mini aneks kuchenny (zlewozmywak,

WYŻYWIENIE:

MO STA R I
MEDZ IUG ORIE
Podczas wycieczki udamy się do Medziugorie,
gdzie wejdziemy na Górę Objawień, w centrum
miasta czeka nas chwila na czas wolny oraz indywidualną modlitwę, dalej przejedziemy do
Mostaru, gdzie z przewodnikiem poznamy najciekawsze punkty miejscowości.
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Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl
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CHORWACJA

Wycieczki Chorwacja | Wyspa Hvar

CHORWACJA

Wyspa Hvar

Sirena

W YS PA
H VA R
Królowa wśród dalmatyńskich wysp. Znana ze swojego
strategicznego położenia od czasów antycznych. Przepełniona bogactwami historii, kultury i przyrody. Przyciąga
licznych gości dzięki panującemu na niej łagodnemu klimatowi. Ciepłe zimy, przyjazne lata, pełne słonecznych dni.
Hvar uznawany jest za jedną z dziesięciu najpiękniejszych
wysp na świecie. Odseparowanie od stałego lądu często
uznawane jest za wadę, jednakże nie w tym przypadku.
Wyspa oddalona jest od zanieczyszczeń płynących z zakładów przemysłowych czy komunikacji miejskiej.
W zamian za to na Hvarze znajdziemy pola lawendy, stare
drzewa oliwne, winnice oraz niespotykaną jedność człowieka i przyrody. W ciągu mijających lat i bogatej historii,
wyspa stała się oazą kultury, świadectwem świadomości
narodowej. W 2008 roku krajobraz wyspy został wpisany
na listę UNESCO jako „Równina Starego Gradu”.
Największym miastem wyspy jest Hvar. Miejscowość ta
szczyci się najstarszym zachowanych teatrem w Europie
(założony w 1612 roku). Na wyspie znajduje się wiele
miejsc noclegowych, turystyka zaczęła się rozwijać już w
XIX wieku.

HOTEL

S TAR I GR AD
To najstarsze miasto na wyspie Hvar, rówieśnik Arystotelesa. Zbudowane w miejscu, w którym morski zalew przechodzi
w ziemię wyspy, która już od wtedy bogata jest w winorośle i
oliwne drzewa.
Ze względu na swoje zabytki jest to ulubione miejsce, do
którego przybywają turyści. Zamek Tvrdalij z XVI w., znany z
wewnętrznego basenu, wybudowany przez księcia poetów
Hektorovića, 9 metrowy mur z czasów antycznych oraz sama
starówka, cudowna szczególnie podczas wieczornych spacerów
z licznymi restauracyjkami kawiarenkami.
Śródziemnomorska roślinność otacza wyspę, a ogromne wrażenie na podróżnych robi także niespotykanie krystaliczna woda.
Osoby, które nie chcą korzystać z ogólnych plaż i poszukują
odrobiny intymności i spokoju w niewielkiej odległości od hoteli
znajdą maleńkie dzikie plaże, na których będą mogli wypoczywać tylko z najbliższymi.
Najbardziej znanym zabytkiem miasta jest Pałac Hektorovića.
Jest to twierdza, pałac i willa w jednym. Panuje w nim renesansowy klimat, można poczuć się w nim tak, jakby czas staną
w miejscu. Twierdza wraz z ogrodem, będąca jedyną w swoim
rodzaju oazą spokoju, refleksji i skupienia.

WYCIECZKI
FA K U LTAT Y W N E

AUTOKAR

DOJAZD
WŁASNY

HB, LIGHT ALL
INCLUSIVE

BASEN

F I S H P I CNIC
Wycieczka przeznaczona dla miłośników podziwiania pięknych krajobrazów oraz wypoczynku w rajskim klimacie. Spędzimy błogi czas płynąc w rejs statkiem, kąpiąc się
w krystalicznych wodach Adriatyku oraz odpoczywając w klimatycznych kafejkach i
barach przy samej plaży.
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Wycieczka to połączenie podziwiania niezwykłej hvarskiej przyrody, wraz z kosztowaniem regionalnych przysmaków, w tym
również degustacja wina. Spędzimy wyjątkowy czas pośród chorwackiej natury, w towarzystwie pięknych zapachów i cudownych
smaków niespotykanych na co dzień.

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

GRATIS*
DO 12 LAT

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

WYŻYWIENIE:

MMprywatna plaża bezpośrednio przy hotelu, dwa
leżaki na pokój gratis
MMbar przy plaży
MMzwiedzanie SPLITU z przewodnikiem w cenie!
MMKOLACJA DALMATYŃSKA w cenie!

Bezpłatne Taras, na którym puszczana jest muzyka
na żywo, mały basen, stół do pingponga, mini plac
zabaw, dostęp do Internetu bezprzewodowego
Dodatkowo płatne wypożyczalnia kajaków, rowerów
wodnych, skuterów wodnych. W pobliżu hotelu znajdują się również korty tenisowe, mini golf oraz szkoła
nurkowania wraz z wypożyczalnią sprzętu

All Inclusive Light
Śniadania w formie bufetu (7:30-9:30) jajecznica,
parówki, ser, szynka, kiełbasa pieczona, pomidory, ser
biały, miód, dżem, paszteciki, jogurty, płatki śniadaniowe, masło, mleko, kawa, herbata, napoje, owoce.
Obiad (12:30-14:00) zupa, dwa lub trzy rodzaje
mięsa, warzywa. Deser podawany do obiadu: arbuz,
banany, pomarańcze, ciastka deserowe.
Kolacja (19:00-21:00) trzy rodzaje potraw mięsnych,
spaghetti, warzywa, owoce, ciasta deserowe. Trzy
razy w tygodniu kolacje tematyczne: Dalmatyńska
(ryby, owoce morza), Myśliwska (jagnięcina i młode
prosie), Grillparty (ręcznie robione mięsa z grilla).
Napoje podawane do każdego posiłku: woda mineralna, tonik, sok jabłkowy, napój pomarańczowy, coca-cola; Napoje alkoholowe podawane wyłącznie do
obiadu i kolacji: piwo w puszkach, kilka rodzajów alkoholi regionalnych, wino białe, czerwone. Napoje do
posiłków bez ograniczeń. Goście nie mogą wynosić
jedzenia i napojów z restauracji.
HB -śniadania i obiadokolacje. Śniadanie w formie
bufetu 7.30-9.30; kolacja w formie bufetu (3-5 dań
głównych do wyboru) 19.00-21.00. Napoje (przy wyżywieniu HB) są dodatkowo płatne.

NASZYM ZDANIEM:

S TAROGR ADZKI E
POLA

HOTEL
PRZY PLAŻY

Hotel położony na malowniczej wyspie Hvar oraz wyżywienie All Inclusive soft to zestawienie, które zadowoli każdego turystę. Dobre jedzenie, świetni animatorzy i lokalizacja tuż przy samej plaży zachęcają
do odwiedzin w tym urokliwym zakątku wyspy Hvar.
Obiekt jest bardzo zadbany, utrzymywany w czystości, pracownicy niezwykle sympatyczni, uświetniają
pobyt i dodają temu miejscu uroku.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

bezpośrednio przy prywatnej plaży
ok. 2,4 km do centrum Hvaru, pieszo ok. 20 min
najbliższy sklep ok. 10 min drogi od hotelu
ok. 25 km do miejscowości Stari Grad
ok. 470 km do stolicy Chorwacji, Zagrzeb

DLA DZIECI:
Mini plac zabaw przy plaży,
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada 158 pokoi (średni metraż 23m2) dwuosobowych typu TWIN (dwa oddzielne łóżka, które
można złączyć). W większości pokoi istnieje możliwość wstawienia dodatkowego łóżka dostawki, część
pokoi rodzinnych 2+2 (QPL) z łóżkiem piętrowym.
Wszystkie pokoje są jednakowego standardu, posiadają: łazienkę z wanną, telefon, balkon, telewizję
satelitarną i indywidualnie sterowaną klimatyzację.
Ręczniki wymieniane są 2 razy podczas pobytu,
pościel raz. Pokoje są sprzątane co drugi dzień.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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CO WA RTO
ZO BACZYĆ?

K RA J C IEPŁY I
SŁO NEC Z NY
Leży w południowej Europie na wybrzeżu
Morza Adriatyckiego, graniczy z Serbią,
Kosowem, Chorwacją, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. Nazwa Montenegro
została nadana temu miejscu przez Wenecjan, którzy po przybyciu zachwycili się
widokami surowych gór kontrastujących
z wodami Adriatyku. Kraj ten jest perłą
nie tylko dzięki krajobrazom, ale również
zawdzięcza to swojej burzliwe historii
oraz tradycjom wartym poznania. Jest to
miejsce łączące najlepsze cechy Bałkanów.
Czarnogóra leży w rejonie trzech stref
klimatycznych. W miesiącach wiosennych i letnich panują tam zawsze świetne
warunki do relaksującego wypoczynku.
Ciepłe, a nawet gorące dni i przyjemne
noce dają wiele możliwości do leniwego
wylegiwania się na plażach lub poznawania historii ukrytej w wielu ciekawych miejscach i zabytkach. Nic więc dziwnego, że
z każdym rokiem wzrasta liczba turystów
odwiedzających ten kraj.
A co z pewnością najbardziej ich przyciąga?
Przede wszystkim przepiękne, piaszczyste
plaże, zaciszne zatoczki, bogactwa natury,
urokliwe miasta i wioski rybackie oraz
oczywiście liczne zabytki wpisane na listę
UNESCO.
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Jezioro Szkoderskie – największy zbiornik wody słodkiej na Półwyspie Bałkańskim, na pograniczu Czarnogóry i Albanii.
Znajdują się na nim liczne wysepki, a na
nich wiele zabytkowych cerkwii i twierdz.
Znaczna część jeziora podlega ochronie i
jest częścią Parku Narodowego. Znajdują
się tam ptasie ostoje, jedne z najcenniejszych w Europie.
Boka Kotorska – przepiękny fiord na
Adriatyku, malowniczy krajobraz Czarnogóry. Wizytówką regionu jest miasto
Kotor, który koniecznie trzeba zobaczyć
ze względu na świetnie zachowane stare
miasto, wpisane na Listę UNESCO. Kolejny
przystanek to Perast oraz Herceg Novi z
ciekawą starówką oraz pozostałościami
twierdz – tureckiej i hiszpańskiej.
Sveti Stefan – kiedyś wioska rybacka,
dziś nazywana wyspą gwiazd. Zachwyca
krętymi uliczkami oraz charakterystycznymi dla siebie domkami z czerwonymi
dachami. Krajobraz wyspy to najbardziej
pocztówkowy obrazek z całej Czarnogóry. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że
wypoczywają na niej największe gwiazdy
ze świata kina, sportu itd. Między innymi
Marilyn Monroe, Claudia Schiffer, Elizabeth Taylor.
Durmitor – najwyższy i najbardziej znany
masyw górski na północy kraju. Utworzono tam Park Narodowy, którym objęto
najgłębszy w Europie kanion rzeki Tary.
Centrum turystycznym jest Žabljak, miasteczko, gdzie wieczorami żaby wyjątkowo
głośno kumkają i swoimi odgłosami wypełniają całą dolinę.
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CZARNOGÓRA

CZARNOGÓRA

RIWIERA
CZARNOGÓRSKA
Rozciąga się wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego, graniczy z Albanią i Chorwacją. Usiana piękną i bujną roślinnością,
obfita w małe, skaliste wyspy pełne ruin twierdz oraz zamków. Stanowi świetną bazę wypadową do zwiedzania sąsiednich
krajów, ale także zabytków położonych w głębi lądu. Boka Kotorska to największa atrakcja turystyczna Czarnogóry. Jest to
największa zatoka Adriatyku, która wcina się w północno-zachodnią część wybrzeża. Niezwykły akwen wciśnięty między
górskie szczyty składa się z kilku mniejszych zalewów, które zwieńczone są najbardziej imponującymi zalewami: Risanskim
i Kotorskim wraz z turystyczną perełką – miastem Kotor. Każde miasto, które leży w Zatoce Kotorskiej zachwyca. Budva,
Perast, Ulcinj, Tivat, Igalo – piękne porty, kościoły, mury obronne i wiele więcej. Wakacje na Riwierze Czarnogórskiej
to czas spędzony wśród bujnej, śródziemnomorskiej roślinności oraz pośród licznych skalistych wysp. Co więcej urlop
uświetniony jest zapachami pochodzącymi z gajów oliwnych, modrzewi i cyprysów porastających ląd. Najlepszą pamiątką
przywiezioną z Czarnogóry są z pewnością wspomnienia oraz fotografie pięknych, piaszczystych plaż, błękitnego morza,
a także pereł architektonicznych, których w tym kraju nie brakuje.
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IGA LO

H E RCEG N OVI

Niewielkie miasteczko, znane jako miejscowość uzdrowiskowa
ze względu na występujący tam charakterystyczny muł, typowy
dla tej części Zatoki Kotorskiej. Przybywają tutaj często odwiedzający z dolegliwościami reumatycznymi czy chorobami
układu krążenia. Jest to również idealne miejsce na spokojne
wakacje dla rodzin z dziećmi, które doceniają spokojną atmosferę tego zakątka. W pobliżu znajduje się atrakcyjne dla turystów miasto Herceg Novi, do którego dostać się można udając
się na spacer promenadą z niezwykłymi widokami na zatokę
oraz góry. Przy promenadzie dostępne dla turystów są również
restauracje i bary serwujące potrawy lokalne, owoce morza, ale
też nie ma problemu ze znalezieniem kuchni międzynarodowej.
Plaże są zarówno żwirkowe jak i kamieniste, w większości przypadków z łagodnym zejściem do wody. Bez problemu można
znaleźć również ustronne miejsca do kąpieli, okolone skałami,
często dostępne jedynie od strony morza.

Miasto, które znane jest z bogatej historii, gdzie średniowieczne
twierdze królują na stromych wzgórzach, a stare miasto otoczone jest przez grube, potężne mury. W przeszłości miasto było
pod panowaniem między innymi Tureckim czy Hiszpańskim,
dzięki czemu dziś możemy podziwiać w nim niezwykłe turystyczne perły. Ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe i
architektoniczne Herceg Novi zwie się także miastem fortec,
murów, kościołów i dzwonnic. Inne nazwy to także skaliste
miasto, miasto pisarzy i malarzy, słońce i mimoza. Widoki zapierające dech w piersiach rozciągają się z murów twierdz, a wyjątkowe plaże znajdziecie spacerując wzdłuż 7-kilometrowej promenady. Herceg Novi posiada niesamowite walory przyrodnicze
i kulturowe. Jedna wizyta w tym czarnogórskim mieście zostanie
w sercach odwiedzających na zawsze. Miasto słynie również z
przeróżnych, licznych wydarzeń kulturalnych – koncerty, wieczory literackie, recitale, wystawy sztuki znanych oraz mniej
popularnych artystów z całego świata. To wszystko to okazja
dla turystów do poznania kultury bałkańskiej jak i lokalnego
folkloru. Warto zatem przy planowaniu swoich wymarzonych
wakacji spojrzeć na kalendarz lokalnych imprez i dać się ponieść
niesamowitej czarnogórskiej atmosferze.

ULC INJ
Czarnogóra charakteryzuje się tym, że każde jej miasto odznacza
się niepowtarzalnym klimatem i jednocześnie jest popularnym
kurortem wypoczynkowym. Ulcinj to miasto z długą historią,
które wiele lat temu funkcjonowało jako stolica piratów. Od
strony morza zabytkowa twierdza strzeże miasta i stanowi
bardzo popularną turystyczną atrakcje. W mieście znaleźć można
również wiele pozostałości po Turkach oraz Albańczykach. Są to
np. cerkiew Świętego Mikołaja oraz meczet Namadjah.
W Ulcinju odnajdziecie możliwość na zrelaksowanie się oraz wypoczynek w najlepszy możliwy sposób niezależnie od tego, czy
wybierzecie kąpiel w krystalicznie czystych wodach Adriatyku
podczas upalnego dnia na plaży, czy też wśród licznych skał,
które oferują odrobinę cienia osobom zmęczonym ciepłem.
Dla dzieci to miejsce również będzie odpowiednie na udany wypoczynek bez ani chwili nudy. A przecież szczęśliwe dziecko to
szczęśliwi rodzice i wymarzony urlop. W centrum miasta organizowanych jest bardzo dużo wydarzeń kierowanych do najmłodszych. Można również postawić na zabawę w piasku i kąpiele w
wodzie, szczególnie w niektórych miejscach, które zmieniają się
w place zabaw dla dzieci.
Ulcinj nie pozostaje w tyle za innymi miastami Czarnogóry.
Bogaty jest w ofertę w zakresie rozrywki i relaksu i dzięki temu
stał się miejscem najwyższej jakości i godnym polecenia na
udane wakacje.

BUDVA
To najstarsze miasto na wybrzeżu Czarnogóry i zarazem modny kurort wakacyjny, który często nazywa się „Dubrownikiem w miniaturze”. Taką
nazwę zawdzięcza swojemu Staremu Miastu, które położone na półwyspie otoczone jest murami obronnymi. Starówka licząca 2500 lat bardzo
ucierpiała podczas trzęsienia ziemi w 1979 roku, jednakże dziś wiele z zabytków, które uległy zniszczeniu jest odrestaurowanych. Według archeologów to miasto jest najstarszym zurbanizowanym miejscem na wybrzeżu adriatyckim. Znajdują się tutaj liczne bary restauracje, zagospodarowane plaże oraz wiele obiektów wypoczynkowych o wysokim standardzie usług. Słynie również z wielu fantastycznych koncertów i festiwali.
Często odwiedzający uznają to miasto za turystyczną stolicę Czarnogóry. Oprócz kąpieli w czystym i ciepłym morzu, Budva oferuje także wiele
atrakcji dla najmłodszych i zarazem najbardziej wymagających turystów. W okolicy znajdują się liczne mini-parki dziecięce i zjeżdżalnie, a w
godzinach wieczornych miejskie place zapraszają dzieci na karaoke, quizy i przedstawienia….
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CZARNOGÓRA

Budva - Riwiera Czarnogórska

CZARNOGÓRA

Čanj - Riwiera Czarnogórska

Tatjana

Aria

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

HB

BASEN

DO PLAŻY
700M

ATUTY:
MMpołożenie niedaleko najsłynniejszej
czarnogórskiej plaży – Slovenska Plaza
MMStare Miasto oddalone o ok. 15 minut idąc
spacerem
MMpobyt w komfortowych pokojach z klimatyzacją
MMWi-Fi w całym obiekcie
NASZYM ZDANIEM:
Komfortowy, kameralny obiekt położony w centrum
znanego czarnogórskiego kurortu Budva. Bliska lokalizacja Starego Miasta oraz plaży gwarantują możliwość korzystania z wielu pobliskich atrakcji. Miejsce
idealne dla osób lubiących miasta tętniące życiem i
nastawionych na wieczorne zabawy.
POŁOŻENIE:
•• ok. 900 m od słynnej Slovenskiej Plaży

78

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

•• centrum miasta Budva
•• ok. 1200 m od Starego Miasta (15 minut
spacerem)
•• ok. 650 m od dworca autobusowego skąd można
dojechać m.in. do Herceg Novi, Sutomore czy
Ulcinja
•• ok. 500 m od miejskiego targowiska, centrum
handlowego czy Parku Rozrywki Dino Secrets
•• ok. 41 km od Jeziora Szkoderskiego
•• ok. 22 km od lotniska w Tivacie
•• ok. 64 km od stolicy Czarnogóry – Podgoricy
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: recepcja 24h, odkryty basen, restauracja serwująca dania kuchni miejscowej, lobby bar,
parking, wi-fi w całym obiekcie. Dodatkowo płatne:
możliwość wynajęcia sejf boxów, komplet leżaków na
plaży ok 5 EUR za komplet, łóżeczko dla dziecka do 2

DOJAZD
WŁASNY

HB

lat ok. 5 EUR/dzień, pralnia, fryzjer.

ATUTY:

POKOJE:

MMok. 250 m od najbliższej plaży
MMbezpłatny basen z leżakami w cenie
MMbezpłatne wi-fi w całym obiekcie
MMświetne miejsce na spokojny, rodzinny
wypoczynek

Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel składa się z 4 budynków. Goście Rego-Bis kwaterowani są w budynku C.
Hotel posiada pokoje dwu i trzy osobowe. Pokoje wyposażone w bezpłatną klimatyzację, TV LCD, telefon,
mini bar/lodówkę, łazienkę z prysznicem, Wi-Fi.
Wszystkie pokoje posiadają balkony.
Codzienne sprzątanie pokoi i wymiana ręczników.
Wymiana pościeli co drugi dzień.
Możliwość wypożyczenia łóżeczka dla dziecka do 2
lat w cenie 5 EUR dzień.

BASEN

••
••
••
••
••

Nowoczesne, świeże wnętrza urządzone w dobrym
guście blisko plaży. Świetne miejsce na spokojny, rodzinny wypoczynek nad brzegiem czarnogórskiego
morza.
•• ok. 250 m do najbliższej plaży

WYŻYWIENIE:

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-FI FREE

położenie w centrum miejscowości Canj
ok. 15 km do miejscowości Bar
ok. 50 km od lotniska w Tivacie
w pobliżu sklepiki i restauracje, bary przy plaży
ok. 50 km do stolicy kraju Podgoricy

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:

DO PLAŻY
250M

Bezpłatnie recepcja, wi-fi, basen z leżakami (czynny
codziennie 9.00-20.00), winda, sejf, pokój bagażowy.
Dodatkowo płatne zestaw 2 leżaków i parasol na
plaży (ok. 5 dzień lub 7,5 EUR w przypadku 3 osób).
Basen jest wspólny dla hotelu Aria i Villi Babović (ok.
20m odległości).
POKOJE:
Zakwaterowanie – 12:00

Wykwaterowanie – 9:00
Hotel posiada 29 pokoi. Średni metraż pokoju to
25m2. Pokoje 2,3-osobowe w nowoczesnym designie, wyposażone w szafkę nocną, łóżka małżeńskie
lub pojedyncze, telewizor, łazienkę (prysznic) z suszarką, WC, klimatyzację, balkon, wi-fi, łóżeczko dla
dziecka, wiatrak, lodówkę, czajnik.
Wymiana ręczników i pościeli odbywa się codziennie.
WYŻYWIENIE:
HB, 2 posiłki dziennie śniadanie w formie bufetu,
obiadokolacja serwowana 2 dania do wyboru. W
cenie welcome drink (kawa, rakija, sok).
Dostępna dieta wegetariańska (po wcześniejszym
zgłoszeniu).

HB -śniadania w formie bufetu, kolacje w sezonie w
formie bufetu, serwowane poza sezonem.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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CZARNOGÓRA

Herceg Novi - Riwiera Czarnogórska

CZARNOGÓRA

Herceg Novi - Riwiera Czarnogórska

Luka

Hotel M

APARTAMENTY

SAMOLOT

HOTEL

HB

BASEN

DO PLAŻY
100M

ATUTY:
MMok. 100 m do plaży
MMok. 2 km od centrum miasta Herceg Novi
MMnowoczesne, przestronne pokoje z aneksami
kuchennymi
MMplac zabaw dla dzieci
NASZYM ZDANIEM:
Obiekt polecany dla wszystkich, którzy chcą połączyć
spokojny wypoczynek, odpoczywając nad morzem
lub przy basenie ze zwiedzeniem, które umożliwia
bliska odległość od centrum miasta Herceg Novi.
Sam obiekt jest nowocześnie urządzony i cieszy się
rewelacyjnym położeniem.
POŁOŻENIE:
•• ok. 100 m do najbliższej plaży
•• ok. 2 km do centrum miasta Herceg Novi
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SERWIS
OK. 2-9€/DZIEŃ

••
••
••
••

WI-FI FREE

AUTOKAR

ok. 18 km do Kotoru
ok. 50 m do dużego marketu
ok. 100 m do najbliższych kawiarni, restauracji
lotnisko w Tivacie oddalone około 23 km

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie mały plac zabaw dla dzieci, siłownia,
bezprzewodowy Internet wi-fi, basen, leżaki przy
basenie.
DLA DZIECI:
Mini plac zabaw dla dzieci oraz trampolina na terenie
obiektu.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel oferuje 12 nowocześnie wyposażonych i za-

projektowanych pokoi (średni metraż 25-30m2) dwu,
trzy i czteroosobowych. Wszystkie pokoje wyposażone są w suszarkę do włosów, klimatyzację, bezpłatne
WiFi, telewizor, wyposażony aneks kuchenny, małą
lodówkę, łóżeczko dla dzieci, czajnik.
WYŻYWIENIE:
HB śniadania w formie bufetu, kawa do śniadania dodatkowo płatna (7.30-9.00) i obiadokolacje (18.0020.00) trzy rodzaje dań do wyboru. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
Posiłki będą serwowane w restauracji Leut przy plaży
ok. 200 m od obiektu.
W lobby automat z ciepłymi napojami oraz z wodą
(napoje ciepłe 0,80 – 1 euro; woda bezpłatna
Przykładowe ceny w okolicy hamburger 1,5 €, cevapi
2 €, tosty 1,5 €, kawałek pizzy 1 €, herbata 1,2 €,
kawa espresso 1 €, kawa mrożona 2,9 €.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

HB, SOFT ALL
INCLUSIVE

DO PLAŻY
50M

SERWIS
OK. 2-9€/DZIEŃ

ATUTY:
MMjest położony bezpośrednio nad brzegiem Morza
Adriatyckiego
MMposiada przestronne pokoje apartamentowe z
mini aneksem kuchennym
MMALL INCLUSIVE soft do wyboru
MMbezpłatny Internet wi-fi
NASZYM ZDANIEM:
Położony bezpośrednio nad brzegiem morza. Oferuje
Gościom pobyt w apartamentowych pokojach z mini
aneksami kuchennymi oraz balkonami. Sprawdzi się
na wakacje zarówno dla rodzin, jak i grup przyjaciół.
Dobra lokalizacja pozwala na poznanie najciekawszych zakątków Czarnogóry. Hotel znajduje się niedaleko centrum zabytkowego miasta Herceg Novi.
POŁOŻENIE:
•• ok. 50 m do najbliższej plaży
•• ok. 2 km do zabytkowej części miasta Stari Grad

facebook.com/REGOBIS

WI-FI FREE

••
••
••
••
••

ok. 18 km do Kotoru
ok. 450m do najbliższej apteki, dużego marketu
ok.500 m do najbliższych kawiarni, restauracji
lotnisko w Tivacie oddalone około 20 km
ok. 300 m do najbliższego przystanku
autobusowego

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: bezprzewodowy Internet wi-fi, winda,
recepcja, małe lobby, taras ze stolikami i krzesłami,
przed restauracją z widokiem na morze.
Dodatkowo płatne: możliwość wynajęcia rowerów,
lobby bar
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel posiada 24 pokoje o średnim metrażu 3033m2. Wszystkie pokoje (2,3,4-osobowe- piąta osoba
wspólne spanie na sofie), posiadają łazienkę z suszarką do włosów, bezpłatną klimatyzację, TV, lodówkę,

instagram.com/REGOBIS

balkon lub taras z krzesłami i stolikiem, mini aneks
kuchenny (talerze, garnki, palnik), darmowy dostęp do
wi-fi. Pokoje sprzątane codziennie z wymianą ręczników 2 razy podczas turnusu. Część pokoi z widokiem
na morze możliwość wyboru wyłącznie podczas dokonywania rezerwacji w Polsce.
Pokoje AP3 & AM3 – 1 pomieszczenie
Pokoje AP4 & AM5 – 2 pomieszczenia
WYŻYWIENIE:
HB Śniadania w formie bufetu (8.00-10.00), obiadokolacje – serwowane (18.30 – 20.30) do wyboru
na podstawie ankiet, wybór wszystkich posiłków
odbywa się pierwszego dnia pobytu;
All inclusive soft – śniadanie w formie bufetu (8.0010.00), dodatkowo obiad serwowany (od godziny
14.00) oraz szklanka napoju do obiadu i kolacji),
kolacja serwowana na podstawie wyboru z dnia poprzedniego (18.30-20.30)
Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
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CZARNOGÓRA

Herceg Novi - Riwiera Czarnogórska

CZARNOGÓRA

Herceg Novi - Riwiera Czarnogórska

Maksim

Margot

HOTEL

SAMOLOT

VILLA

HB

DO PLAŻY
100M

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

HB

BASEN

DO PLAŻY
500M

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

ATUTY:

MMbezpośrednio przy plaży
MMbasen z bezpłatnymi leżakami i parasolami
MMdarmowe Wi-Fi w obiekcie
MMdobra baza wypadowa do zwiedzania Czarnogóry

•• bezpośrednio przy plaży
•• ok. 2 km do centrum Igalo
•• 1 km od najbliższego marketu i przystanku
autobusowego
•• ok. 4 km do miasta Herceg Novi
•• 30 km od lotniska w Tivacie
•• ok. 110 km do stolicy kraju Podgoricy

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Pensjonat posiada 12 pokoi, w tym 7 przeznaczonych
jest dla użytku Klientów Rego Bis. Schludnie urządzone różnorodne apartamenty z łazienką, prysznicem, lodówką, bezpłatną klimatyzacją i telewizorem.
Pokoje sprzątane są co 2-3 dni, pościel wymieniana
raz w turnusie, wymiana ręczników co 2 dni. Możliwość wypożyczenia ręczników za dopłatą. Dostępne
pokoje z widokiem na morze.

MMdo najbliższej plaży Golden Bay ok. 500 metrów
MMpokoje dla 2-3 osób z balkonem, lodówką,
bezpłatną klimatyzacją, częściowym bądź
frontalnym widokiem na morze
MMbasen oraz bezpłatny Internet WI-FI
MMpołożony na wzgórzu, piękny panoramiczny
widok

NASZYM ZDANIEM:
Zadbany obiekt z zielonym gajem oliwnym zlokalizowany przy samej plaży co zadowoli wielbicieli
plażowania. Posiada basen z bezpłatnymi leżakami
i parasolami. Pensjonat sprawdzi się na spokojny
wypoczynek wśród pięknego krajobrazu w zacisznej
części wybrzeża Morza Adriatyckiego. Jest to kameralny obiekt prowadzony przez sympatyczną rodzinę,
panuje tu klimat iście agroturystyczny.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście pensjonatu mają do dyspozycji 7 pokoi,
parking, klimatyzowaną restauracje. Basen rekreacyjny wraz z leżakami i parasolami, przy basenie mały
barek z możliwością zakupienia ciepłych i zimnych
napojów. Pensjonat jest prowadzony przez rodzinę,
która wprowadza domową atmosferę.

WYŻYWIENIE:
HB -śniadania serwowane w godzinach 08.00 09.00
oraz obiadokolacje serwowane w godzinach 18.00
19.00. Do śniadania kawa, herbata, sok. Napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne. Jedzenie domowe
i różnorodne.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:
Przepięknie położony obiekt, z malowniczym
ogrodem. Domowa kuchnia i przestronne pokoje to
propozycja dla osób lubiących komfortowy wypoczynek. Osoby spragnione atrakcji mogą przespacerować
się do centrum Herceg Novi, jednego z najpiękniej-

facebook.com/REGOBIS

SERWIS
OK. 2-9€/DZIEŃ

WI-FI FREE

szych miast Czarnogóry. Polecany osobom, którym
zależy na ładnym widoku z okna oraz basenie na
terenie obiektu.

kryty z opcją otwarcia na basen półotwarty, Internet
Wi-Fi.

POŁOŻENIE:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel posiada 24 pokoje, o metrażu 25-30m2. Pokoje
2,3-osobowe posiadają łazienkę (prysznic lub wanna),
bezpłatną klimatyzację, TV, lodówkę, balkon lub taras,
darmowy dostęp do wi-fi.

•• około 500 m od najbliższej plaży
•• około 700 m od zabytkowej starówki Stari Grad
bankomaty, restauracje, kawiarnie, poczta, apteka
•• ok. 100 m do lokalnego marketu
•• ok. 200 m do przystanku autobusowego
•• ok. 20 km do Kotoru
•• około 30 km od lotniska w Tivacie
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracja hotelowa, słoneczny taras, ogród, basen

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:

WYŻYWIENIE:
HB Śniadanie serwowane w godzinach 7.00 – 10.00,
obiadokolacja serwowana na podstawie wyboru
18.00 – 20.00, Woda do obiadokolacji.
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CZARNOGÓRA

Igalo - Riwiera Czarnogórska

CZARNOGÓRA

Igalo - Riwiera Czarnogórska

Jovana

Maxi

PENSJONAT

AUTOKAR

PENSJONAT

HB

BASEN

DO PLAŻY
200M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ATUTY:

POŁOŻENIE:

MMplaża publiczna ok. 200 m od obiektu
MMspokojna, zaciszna okolica z pięknymi widokami
MMpokoje z aneksami kuchennymi, bezpłatną
klimatyzacją oraz tarasem
MMdobra baza wypadowa sprawdzi się dla
aktywnych, jak i dla osób ceniących spokój

••
••
••
••
••
••
••

NASZYM ZDANIEM:
Pensjonat prowadzony przez czarnogórską rodzinę
zapewni spokojny wypoczynek w niewielkiej odległości od centrum miasta. Bliskość morza, pokoje z aneksami kuchennymi, bezpłatną klimatyzacją i tarasem to
idealna propozycja zarówno na urlop z dziećmi, jak i
dla singli lub par. Polecany szczególnie dla osób lubiących długie spacery wśród malowniczej przyrody.
Obiekt dla osób otwartych, lubiących bycie w towarzystwie – taras pensjonatu Jovana sprzyja integracji
gości. Domowa atmosfera, cicha, spokojna okolica z
pięknym widokiem.
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SAMOLOT

15 m od morza /200 m od publicznej plaży
ok. 1,5 km do centrum Igalo
ok. 5 km do centrum Herceg Novi
ok. 25 km od lotniska w Tivacie
ok. 2 km do centrum sportowego
ok. 500 m do najbliższego marketu
ok. 1,5 km do najbliższej wypożyczalni
samochodów
•• ok. 1 km do przystanku autobusowego
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie parking, ogród z tarasem wypoczynkowym, mały basen rekreacyjny, wi-fi w całym obiekcie.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel posiada 7 pokoi o metrażu 16m2. Wszystkie
pokoje apartamentowe posiadają łazienkę z suszarką
do włosów, bezpłatną klimatyzację, TV, mały aneks

kuchenny z lodówką, taras lub balkon (pokój APE
ekonomiczny nie posiada balkonu/tarasu), darmowy
dostęp do wi-fi, ręczniki w pokojach. Apartamenty dla
2-4 osób.
WYŻYWIENIE:
HB -śniadania serwowane 8:00-9:00, obiadokolacje
serwowane 18.00-19:00. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne. Do śniadania kawa, herbata,
sok; do obiadu woda, sok, wino lub piwo dodatkowo
płatne.
Przy wcześniejszym uprzedzeniu jest opcja diety
wegetariańskiej.
Przykładowe ceny w obiekcie lampka domowego
wina 0,80 EUR, lokalne piwo (butelka) 1 EUR, rakija
0,80 EUR, nescaffe 1.20 EUR, domowa (turecka)
kawa 0,80 EUR.
Przykładowe ceny w centrum Igalo hamburger 1,5
EUR, cevapi 2 EUR, tosty 1,5 EUR, kawałek pizzy 1
EUR, herbata 1,2 EUR, kawa espresso 1 EUR, kawa
mrożona 2,9 EUR.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

HB

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

WI-FI FREE

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

MMbezpośrednio przy plaży
MMbasen z bezpłatnymi leżakami i parasolami
MMdarmowe Wi-Fi w obiekcie
MMdobra baza wypadowa do zwiedzania Czarnogóry

•• bezpośrednio przy plaży
•• ok. 2 km do centrum Igalo
•• 1 km od najbliższego marketu i przystanku
autobusowego
•• ok. 4 km do miasta Herceg Novi
•• 30 km od lotniska w Tivacie
•• ok. 110 km do stolicy kraju Podgoricy

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Pensjonat posiada 12 pokoi, w tym 7 przeznaczonych
jest dla użytku Klientów Rego Bis. Schludnie urządzone różnorodne apartamenty z łazienką, prysznicem, lodówką, bezpłatną klimatyzacją i telewizorem.
Pokoje sprzątane są co 2-3 dni, pościel wymieniana
raz w turnusie, wymiana ręczników co 2 dni. Możliwość wypożyczenia ręczników za dopłatą. Dostępne
pokoje z widokiem na morze.

NASZYM ZDANIEM:
Zadbany obiekt z zielonym gajem oliwnym zlokalizowany przy samej plaży co zadowoli wielbicieli
plażowania. Posiada basen z bezpłatnymi leżakami
i parasolami. Pensjonat sprawdzi się na spokojny
wypoczynek wśród pięknego krajobrazu w zacisznej
części wybrzeża Morza Adriatyckiego. Jest to kameralny obiekt prowadzony przez sympatyczną rodzinę,
panuje tu klimat iście agroturystyczny.

facebook.com/REGOBIS

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście pensjonatu mają do dyspozycji 7 pokoi,
parking, klimatyzowaną restauracje. Basen rekreacyjny wraz z leżakami i parasolami, przy basenie mały
barek z możliwością zakupienia ciepłych i zimnych
napojów. Pensjonat jest prowadzony przez rodzinę,
która wprowadza domową atmosferę.

instagram.com/REGOBIS

WYŻYWIENIE:
HB -śniadania serwowane w godzinach 08.00 09.00
oraz obiadokolacje serwowane w godzinach 18.00
19.00. Do śniadania kawa, herbata, sok. Napoje do
obiadokolacji dodatkowo płatne. Jedzenie domowe
i różnorodne.

85

CZARNOGÓRA

Igalo - Riwiera Czarnogórska

CZARNOGÓRA

Ulcinj - Riwiera Czarnogórska

Mediteran Igalo

Kasmi

PENSJONAT

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

HB

DO PLAŻY
100M

ATUTY:
MMok. 100 m do plaży
MMlokalizacja w centrum miejscowości Igalo
MMobiekt po generalnym remoncie na sezon 2019
MMdobra baza wypadowa, aby bliżej poznać uroki
Czarnogóry
NASZYM ZDANIEM:
Obiekt położony jest w samym centrum turystycznej miejscowości Igalo, gdzie miejskie atrakcje i nadmorska promenada umilą każdy dzień. Nowoczesny
miejski pensjonat z odświeżonymi pokojami zapewni
udany wypoczynek urlopowiczom. Jego lokalizacja
pozwala na poszukiwanie lokalnych rozrywek, jak i
na podróże do pobliskich miejscowości. Świetna baza
wypadowa do eksplorowania Czarnogóry.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••

ok. 100 m do plaży
centrum miejscowości Igalo
ok. 1,5 km do miasta Herceg Novi
w pobliżu sklepiki, restauracje, tawerny, apteka
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SERWIS
OK. 2-9€/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

•• ok. 50 m do głównej promenady, gdzie toczy się
biesiadne życie w ciągu dnia, a wieczorem można
skorzystać z kawiarenek, dyskotek czy klubów
nocnych
•• dobry węzeł komunikacyjny, ok. 50 m od
przystanku autobusowego, a główny dworzec
PKS skąd odchodzi więcej autobusów
zlokalizowany jest w mieście Herceg Novi
•• ok. 25 km do lotniska w Tivacie
•• ok. 18 km do przystani promowej w Kamenari
skąd kursują promy po Boce Kotorskiej
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie – Recepcja, restauracja, dostęp do wi-fi,
taras widokowy z możliwością opalania się zlokalizowany na dachu budynku z widokiem na morze.
Dodatkowo płatne sejf w recepcji, sporty wodne na
plaży.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00

Pokoje (20 m2) 2,3-osobowe wyposażone w dużą
szafę, komodę, łóżka małżeńskie i pojedyncze,
lodówkę, telewizor, łazienkę (prysznic), WC, klimatyzację centralną, balkon, (pokój DBW brak balkonu, z
panoramicznym oknem z częściowym widokiem na
Morze). Przy rezerwacji 2 osób zakwaterowanie w
pokoju 2 os. bez dostawki.
WYŻYWIENIE:
Śniadanie w formie bufetu 8.00 – 9.30, kolacja
serwowana 18.00 – 19.30 (według wcześniejszego wyboru) Do śniadania podawane napoje ciepłe
(także kawa) oraz chłodne, do obiadokolacji dodatkowo płatne. Możliwość diety wegetariańskiej, przy
wcześniejszym zgłoszeniu.
Na terenie obiektu serwowane jest wyżywienie,
jednak nie jest to regularnie działająca restauracja
(serwowane są tam tylko posiłki dla klientów w wyznaczonych porach; najbliższy bar około 30 m od
obiektu, wiele restauracji i kawiarni przy promenadzie, która znajduje się niecałe 100 m od obiektu.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

HB

BASEN

DO PLAŻY
600M

SERWIS
PŁATNY

WI-FI FREE

ATUTY:

POŁOŻENIE:

masaże.

MMnowoczesne i dobrze urządzone pokoje
MMlokalizacja blisko Starego Miasta
MMbezpłatny Internet Wi-Fi
MMkryty basen

••
••
••
••
••

POKOJE:

NASZYM ZDANIEM:
Nowoczesny hotel, o świetnej lokalizacji niedaleko
Starego Miasta. Wygodne pokoje bogato urządzone
to gwarancja odbycia rewelacyjnych wakacji, a hotelowy basen i centrum odnowy biologicznej z pewnością pomogą odpocząć, zrelaksować się i nabrać
nowych sił.

facebook.com/REGOBIS

ok. 600m do najbliższej plaży
ok. 4 km do plaży Velika Plaza
ok. 900 m do Starego Miasta
ok. 86 km do lotniska w Tivacie
ok. 80 km do Podgoricy

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – Wi-Fi, Parking, basen, centrum fitness,
łaźnia parowa, udogodnienia SPA, sauna, całodobowa
recepcja, zamykane szafki na recepcji, pokój bagażowy, transfer na Małą Plażę.
Dodatkowo płatne – usługa prasowania, pralnia,

instagram.com/REGOBIS

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 35 pokoi. Pokoje 2-osobowe o metrażu
35m2 wyposażone są w czajnik elektryczny, minibar,
sejf, TV, balkon, suszarkę do włosów, klimatyzację,
lodówkę, Wi-Fi, łóżeczka dla dzieci.
WYŻYWIENIE:
HB – śniadania w formie bufetu oraz serwowane
obiady (2 dania do wyboru)
Kuchnia śródziemnomorska i europejska.
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CZARNOGÓRA

Ulcinj - Riwiera Czarnogórska

CZARNOGÓRA

Ulcinj - Riwiera Czarnogórska

Primafila

Villa Ama

HOTEL

SAMOLOT

VILLA

HB

BASEN

DO PLAŻY
1,5KM

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

ATUTY:
MMszeroka piaszczysta plaża Velika Plaża
MMspokojna część miasta Ulcinj
MMbasen zewnętrzny z bezpłatnymi leżakami +
BEZPŁATNE jacuzzi
MMwieczorek bałkański GRATIS
NASZYM ZDANIEM:
Gustownie urządzone pokoje, przyjazna atmosfera i polski program wieczornych atrakcji na terenie
ośrodka to idealna propozycja dla rozrywkowych
osób. Dodatkowo hotelowy basen i możliwość bezpłatnego dowozu do pięknej, szerokiej, piaszczystej
plaży. Idealna propozycja na wymarzony letni urlop.
POŁOŻENIE:
•• ok. 1,5 km od szerokiej, piaszczystej plaży Velika
Plaża
•• w pobliżu obiektu całodobowy sklep Kalaba
•• ok. 300 m do najbliższego sklepu
•• do centrum starego miasta Ulcinj można
dojechać taksówką (ok. 3-4€)
•• ok. 6 km do najpopularniejszej plaży na wybrzeżu
Imperial, oznaczonej Błękitną Flagą; dowóz
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••

••
••
••

WI-FI FREE

SAMOLOT

bezpłatnym busem hotelowym 1-2 razy dziennie
(w zależności od zainteresowania)
w mieście oprócz uroków zabytkowej dzielnicy
znajdziemy liczne bary, restauracje, sklepy, kluby
i dyskoteki
ok. 1 km do kantoru, 2 km do bankomatu
ok. 90 km do lotniska w Tivacie
ok. 80 km do stolicy kraju – Podgorica

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie recepcja, sejf na recepcji, restauracja
główna z przestronnym tarasem, basen zewnętrzny
z brodzikiem dla dzieci i tarasem słonecznym (leżaki
i parasole przy basenie bezpłatne), jacuzzi, basen
wewnętrzny, wi-fi w całym obiekcie, na piętrach w
każdym budynku są dostępne wyposażone aneksy
kuchenne (m.in. możliwość korzystania z czajnika)
oraz deska do prasowania wraz z żelazkiem, pokój
bagażowy.
Bezpłatny parking dla gości podróżujących z dojazdem własnym.
Dodatkowo płatne leżaki i parasole na plaży (specjalna cena dla gości Kompleksu Primafilla 5€/dzień/
komplet), sauna.

HB

DO PLAŻY
900M

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

DLA DZIECI:

ATUTY:

Basen z Brodzikiem

MMdarmowy dowóz do plaży oddalonej o ok. 900 m
MMschludny, kameralny obiekt
MMbezpłatny Internet WI-FI

POKOJE:
Zakwaterowanie 13.00
Wykwaterowanie 11.00
Przestronne pokoje 2-osobowe z możliwością 1 lub
2 dostawek. Pokoje z łóżkami małżeńskimi (możliwość 1 dostawki w formie łóżka pojedynczego lub 2
dostawek w formie sofy) z balkonami i łazienkami z
prysznicami na wyposażeniu suszarka do włosów. W
pokojach znajdują się TV Sat, klimatyzacja (indywidualnie sterowana, bezpłatna) mała lodówka, wiatrak,
łóżeczko dla dziecka. Wymiana ręczników codziennie,
pościeli według potrzeby.
WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:
Nowoczesny obiekt prowadzony przez miłych oraz
pomocnych gospodarzy. Goście szczególnie chwalą
sobie spokojną okolicę i możliwość dotarcia do plaży
w krótkim czasie, a serwowane posiłki są bardzo
smaczne. Niedaleko obiektu znajduje się piekarnia,
kawiarnia oraz sklepy.
POŁOŻENIE:
•• ok. 900 m do plaży (zapewniany bezpłatny
dowóz)
•• ok. 200 m do restauracji i barów

WI-FI FREE

••
••
••
••
••

GRATIS*
DO 12 LAT

ok. 150 m do przystanku autobusowego
ok. 2,5 km od centrum miejscowości
ok. 30 m do najbliższego sklepu
ok. 80 km do stolicy Czarnogóry – Podgoricy
ok. 86 km do lotniska w Tivacie

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne Recepcja 24h, Wi-Fi, Indywidualnie sterowana klimatyzacja, parking, mały basen.
DLA DZIECI:
Basen stelażowy dla dzieci.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Obiekt posiada pokoje 2-osobowe (25m2 z moż-

liwością 1 dostawki) oraz pokoje rodzinne (35m2,
2+2) pokoje wyposażone są w łazienkę z wanną lub
prysznicem, umywalką oraz suszarką do włosów,
czajnik, telewizję satelitarną, aneks kuchenny z
dwoma palnikami, lodówkę, szafę, szafkę nocną,
lustro, stół Wi-Fi (Bezpłatne), indywidualnie sterowana klimatyzacja oraz balkon.
WYŻYWIENIE:
HB -Śniadanie w formie bufetu (07.30-09.30), Obiadokolacje (19.00-21.00) zupa, dwa rodzaje sałatki,
serwowane danie główne, deser oraz owoce. Napoje
podczas posiłków woda, woda z sokiem, syropem z
cytryny/pomarańczy, kawa rozpuszczalna, herbata
bezpłatnie do śniadania i obiadu bez ograniczeń.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

HB śniadania w formie bufetu (07.30 11.00) i obiadokolacje serwowane (17.30 22.00) 3 dania do wyboru
z menu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne
(poza wodą). Raz na pobyt wieczorek bałkański
GRATIS. Dostępna dieta dla alergików, bezglutenowa i wegetariańska.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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CZARNOGÓRA

Wycieczki Czarnogóra | z rejonu Herceg Novi

CZARNOGÓRA

Wycieczki Czarnogóra | z rejonu Ulcinj i Budva

WYCIECZKI
FA K U LTAT Y W N E

A LBA NIA
Odwiedzimy 2 miasta – Szkodrę, gdzie zwiedzimy centrum, starówkę, kościół katolicki i
meczet oraz Kruję, gdzie przystankiem będzie
stary bazar i zamek Skanderberga. Nie zabraknie czasu wolnego, aby we własnym zakresie
odkryć piękno tych miejscowości. Dla chętnych
możliwość skosztowania tradycyjnej orientalnej
kuchni albańskiej.

DU B ROWN I K
Poznamy „Perłę Adriatyku”- jedno z najpiękniejszych miast w Europie, wpisane
na listę Światowego Dziedzictwa Kultury
UNESCO. W programie: mury obronne,
Studnia Onofria, Kościół i Klasztor Św.
Błażeja, Kościół Zbawiciela, Pałac Sponza,
Pałac Rektorów, Dzwonnica Miejska,
Stradum.

BO KA KOTORSK A
REJS STAT K IE M
Podczas relaksującego rejsu statkiem dopłyniemy do urokliwej plaży, na której poświęcimy
trochę czasu na plażowanie. Chętni udadzą
się do Błękitnej Groty, gdzie będą mieli okazję
poznać zachwycające morskie dno podczas
nurkowania. Dodatkowo w programie zwiedzanie Herceg Novi, Perastu oraz Kotoru.

MI N I
MON TE N EGRO
TOU R

MO NA ST YR
O ST RO G I JE ZIO RO
SZ KO DERSK IE

Wycieczka, w której zawarte są wszystkie najważniejsze punkty warte uwagi
podczas pobytu w Czarnogórze. Zwiedzimy Herceg Novi, Perast, Kotor, Budvę,
a także podczas podróży zachwycać nas
będą cudowne widoki malowniczej Zatoki
Kotorskiej.

RA FT I N G,
W YCI EC ZK A
1-D N I OWA
Miłośnicy mocnych wrażeń będą zachwyceni wycieczką, na której udamy się
na spływ dziką rzeką Tarą, której kanion
jest drugim co do wielkości kanionem na
świecie. W programie ogrom adrenaliny
i zabawy, a także okazja do skosztowania
lokalnych przysmaków podczas czarnogórskiego śniadania i lunchu.
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Wycieczka złożona z dwóch etapów, w trakcie
których będziemy mieli okazję zwiedzić Monastyr Ostrog - największe w Czarnogórze sanktuarium prawosławne. Udamy się także w rejs
po jeziorze Szkoderskim – największym jeziorze na Bałkanach. Okazja do wyciszenia się i
odkrycia magii Czarnogóry.

MO NT ENEG RO
TO UR
Poznamy bliżej kraj wysokich, niedostępnych gór i czystej, przezroczystej wody.
Odkryjemy piękno i siłę natury, która
wywiera na ten kraj niebywały wpływ.
Zwiedzimy okolicę wyspy Sveti Stefan,
Cetinię, starą stolicę Czarnogóry Njegusi,
Kotor oraz zobaczymy malowniczą panoramę Budvy.

91

DZ IKA I
Z A SKA KUJĄC A
PRZ YRO DA
Kraj położony pomiędzy Albanią, Serbią,
Grecją i Bułgarią. Nie bardzo popularny
kraj bałkański, o, która nie została stłumiona przez turystyczne kurorty. Jej charakter jest po części bałkański, częściowo
śródziemnomorski, a także posiada wiele
śladów z czasów, gdy była pod silnym
wpływem kultury rzymskiej, greckiej, albańskiej i osmańskiej. Za sprawą naturalnego piękna jakim emanuje Macedonia
Północna jest coraz chętniej odwiedzana przez turystów. Kraj ten to z pewnością wspaniała reprezentacja Bałkanów z
wieloma wpływami i grupami etnicznymi,
nowoczesnymi miastami, pięknymi krajobrazami. Na uwagę również zasługują
niezwykle gościnni mieszkańcy oraz wyśmienita lokalna kuchnia. Rzućmy okiem
na najlepsze miejsca do odwiedzenia w
Macedonii.
Macedonia to kwintesencja Bałkanów, z
całym ich urokiem i dzikością. To piękny,
nieodkryty jeszcze kraj, gdzie miesza się
ze sobą wschód i zachód, chrześcijaństwo
i islam, a na ulicach można usłyszeć niejeden język. Położna prawie w samym sercu
Bałkanów – rzadko odwiedzana przez polskich turystów oferuje wszystkim poszukiwaczom przygód, urokliwych zakątków,
a przede wszystkim miłośnikom historii
– prawdziwy raj. Macedonia Północna ma
niezwykle bogatą kulturę, wraz ze swoimi
melodyjnymi tańcami, przepyszną kuchnią
oraz dziką jeszcze naturę tworzy bardzo
interesujący tygiel.
Bitola – miasto w południowo-zachodniej
części Macedonii, ok. 15 km dzieli je od
granicy z Grecją, przepływa przez nie rzeka
Dragor. Jedno z najstarszych i drugie co
do wielkości miasto w Macedonii, leżące u
podnóża gór Baba. Nietknięte przez przemysł turystyczny, to miasto jest tajnym
centrum kulturalnym Macedonii, z wyrafinowanymi galeriami, muzeami, restauracjami i kwitnącą kulturą kawy, co czyni Bitole
jednym z najlepszych miejsc do spotkań
towarzyskich w całej Macedonii Północnej!
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Skopje to stolica Macedonii Północnej,
która już od pierwszego rzutu okiem robi
piorunujące wrażenie! Należy spodziewać
się niespodziewanego. To z pewnością najbardziej eklektyczna stolica Europy. Miasto
zostało prawie że doszczętnie zniszczone
podczas trzęsienia ziemi w 1963 roku,
dziś odnowione, z interesującymi i stylizowanymi na starożytność budynkami.
Będąc tam koniecznie trzeba wybrać się
na główną atrakcję miasta – Plac Macedoński. Ponad to warto zobaczyć miejsca
takie jak Kameni Most (Kamienny Most),
kościół Sveti Spas, Twierdza Kale i stary
turecki bazar Carsija. Koniecznie trzeba
zobaczyć figurę Aleksandra Wielkiego, zamówioną z okazji 20-tej rocznicy niepodległości Macedonii.
Kanion Matka to miejsce fantastyczne,
pełne unikatowych skalnych formacji,
ukrytych pośród gór monastyrów oraz
krajobrazów, których nie zobaczysz nigdzie
indziej. Położony zaledwie 17 kilometrów
na południowy zachód od Skopje jest
niepodważalnym cudem natury! Dla miłośników spędzania czasu na łonie natury
będzie to miejsce idealne, spełnienie
marzeń. Istnieje kilka możliwości spędzenia czasu w tym miejscu. Można wybrać
się na długą pieszą wycieczkę po skalnej
półce wzdłuż przepaści, przepłynąć jezioro
kajakiem lub łódką, odsapnąć w tamtejszej
restauracji z tarasem. Wybierając podróż
po tafli zbiornika można zobaczyć piękno
jaskiń, skalnych formacji oraz licznych
szczelin. Najgłębszą podwodną jaskinią jest Vrelo, a sam Kanion jest również
domem dla ponad 70 gatunków motyli.
Prawdopodobnie najbardziej znane i
najczęściej odwiedzane miasto Macedonii Północnej, największe nad Jeziorem
Ochrydzkim, wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO – Ochryda. Miejsce
z bogatą historią, i spuścizną kulturową.
Najbardziej znany zabytek to na pewno
cerkiew Świętego Jana Kaneo zlokalizowana nad brzegiem Jeziora. Krajobraz cerkwii
na tle wodnego zbiornika to najbardziej
rozpoznawalny fotograficzny motyw Macedonii. Miasto otoczone jest przez góry
sięgające ponad 2800 m, co znaczy, że
Ochryda jest nie tylko ważna kulturowo,
ale naturalnie zapiera dech w piersiach.
Odwiedzając to miejsce warto zaopatrzyć
się w słynne na cały świat perły. Zaledwie
30 km od Ochrydy znajduje się klasztor
św. Nauma, czyli jeden z najbogatszych i
najstarszych klasztorów w kraju.
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MACEDONIA PÓŁNOCNA

MACEDONIA
ZACHODNIA
Region Macedonia Zachodnia obejmuje teren na zachód od rzeki Wardar, jest znany przede wszystkim ze swoich walorów
turystycznych. Region wyżynno-górzysty, gdzie dobrze rozwinięta infrastruktura zaprasza turystów na wakacje. Obszary
dzisiejszej Macedonii Zachodniej zamieszkiwane były już od czasów antycznych, a po dziś dzień zamieszkuje je duża
ilość Albańczyków, ze względu na burzliwe dzieje historyczne tego regionu. Macedonia Zachodnia to przede wszystkim
urokliwe miasteczka i piękne zielone tereny, wraz z dziewiczą przyrodą. Miłośnicy pieszych wędrówek powinni koniecznie udać się do parku narodowego Mavrovo, który jest największy w całym kraju. Z kolei w północno-zachodniej części
Macedonii położone jest miasto Ochryda – najbardziej znana miejscowość wypoczynkowa, zlokalizowana nad Jeziorem
Ochrydzkim. Jest to najczęściej wybierany i lubiany kurort turystyczny całej Macedonii.
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MACEDONIA PÓŁNOCNA

O C HRYDA
Miasto nad Jeziorem Ochrydzkim oraz popularny wakacyjny
kierunek. Nie można dać się zwieźć temu kurortowi. Choć leży
na Jeziorem, sprawia wrażenie, że to kurort nadmorski. Wodny
krajobraz kończy się dopiero gdzieś daleko za horyzontem, a
woda zachwyca krystaliczną czystością. Jednym z najbardziej
rozpoznawalnych miejsc nad Ochrydą jest cerkiew św. Jana
Teologa w Kaneo. Świątynia ta stoi samotnie na szczycie klifu,
na skalnym półwyspie i cudownie komponuje się z Jeziorem.
Ochryda cieszy się również dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną. W tym mieście nie można się nudzić. Wiele zabytków
i malownicze położenie to kolejne atuty miasta. Do tego tanie
taksówki to okazja, aby udać się w bardziej oddalone zakątki
kraju i zobaczyć coś niecodziennego. Określenie Ochrydy jako
„perła Macedonii” nie jest przypadkowe. Perły bowiem stanowią nieodzowny element krajobrazu – pełno ich na straganach,
bazarach i przy deptakach. Jest to także najbardziej popularna
pamiątka przywożona z wakacji w Macedonii Północnej.

95

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Jezioro Ochrydzkie

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Jezioro Ochrydzkie

Bellevue

Tourist

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

DOJAZD
WŁASNY

ALL INCLUSIVE

ATUTY:
MM50 m do najbliższej plaży, serwis plażowy gratis
MMduży basen z bezpłatnymi leżakami i parasolem
MMpolski program animacyjny dostosowany dla
każdego w miesiącach: lipiec/sierpień
MMotoczony zielenią, posiada duże zaplecze
sportowo-rekreacyjne
NASZYM ZDANIEM:
Ten otoczony zielenią hotel położony jest na brzegu
jeziora. Prywatna plaża, hotelowy basen i spokojna okolica to wszystko składa się na wymarzony,
radosny wypoczynek z rodziną lub przyjaciółmi. Do
tego oferowane są wygodne pokoje i hotelowa restauracja. Hotel w pierwszej linii brzegowej gwarantuje piękne widoki na jezioro Ochrydzkie i Albanię.
POŁOŻENIE:
•• ok. 50 m do najbliższej plaży
•• ok. 6 km od miasta Ochryda
•• ok. 100 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 17 km od lotniska Świętego Pawła w
Ochrydzie
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BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

•• ok. 170 km od stolicy Macedonii Skopje
•• ok. 100 m do najbliższego minimarketu
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: recepcja 24 h, taras, wi-fi w całym
budynku, restauracja, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, siatkówki plażowej, basen zewnętrzny
(ok. 210 m2, głębokość 1,6 m) z częścią brodzikową, leżaki przy basenie, mini klub dla dzieci, kantor
wymiany walut, bankomat ATM.
Dodatkowo płatne: beach bar (10.00-18.00), centrum
SPA, sejfy dostępne w recepcji (ok. 1 EUR/dzień)
DLA DZIECI:
Plac zabaw w budynku hotelu, basen z częścią brodzikową, łóżeczka dla dzieci na życzenie, hotelowe animacje dla dzieci, jak i dla dorosłych, klub RegoMeli.
POKOJE:
Zakwaterowanie - 14.00
Wykwaterowanie– 10:00
Hotel posiada pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki (ok. 21m2 plus balkon) - pokoje z opcją 2+2 to
zawsze wspólne spanie (dzieci śpią razem na jednej
dostawce lub jedno z nich śpi z rodzicami na łóżku

ANIMACJE
REGO-MELI

GRATIS*
DO 12 LAT

SAMOLOT

AUTOKAR

DOJAZD
WŁASNY

HB

małżeńskim - nie jest zalecane dla dzieci powyżej
12 roku życia), wyposażone w łazienkę, bezpłatną
klimatyzację indywidualnie sterowaną, lodówka, TV/
SAT, telefon, balkon lub taras. Możliwość skorzystania
z usług pralni i prasowania (zakaz używania żelazek
na terenie kompleksu). Pokoje posiadają widok na
góry lub jezioro (dodatkowo płatne) - wyboru należy
dokonać podczas rezerwacji.

ATUTY:

WYŻYWIENIE:

Hotel Turist stanowi część kompleksu Metropol Lake
Resort. Pięknie położony bezpośrednio nad Jeziorem
Ochrydzkim przy prywatnej plaży, otoczony zielenią drzew sosnowych. Wysoki poziom hotelu został
osiągnięty nie tylko dzięki przyjemnej atmosferze,
ale także wyśmienitej macedońskiej kuchni. Często
wybierany przez rodziny i grupy znajomych. Górskie
otoczenie sprzyja wypoczynkowi.

All Inclusive w formie bufetu -śniadanie 7.00-10.00
(W sali”Ohrid Room”), lunch 12.30-15.00 (w restauracji głównej), obiadokolacja 19.00-21.00 (w sali
głównej)
Przekąski serwowane w VIP Taboo 11.00-12.00 oraz
16.00-18.00
Napoje bezalkoholowe oraz lokalne alkoholowe
serwowane w trzech miejscach w Sali śniadaniowej Ohrid (7.00-10.00 tylko napoje bezalkoholowe), VIP Taboo (11.00-18.00) oraz w Lobby Barze
(18.0022.00). Napoje w cenie.
Restauracja na tarasie hotelu Bellevue oraz na plaży
jest dodatkowo płatna.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

MMpołożony tuż przy plaży
MMpokoje z widokiem na Jezioro Ochrydzkie lub
góry
MMduży basen z bezpłatnymi leżakami i parasolami
MMpolski program animacyjny dla każdego w
terminach wakacyjnych
NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:
•• ok. 50 m do najbliższej plaży
•• ok. 300 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 8 km od centrum Ochrydy
•• 17 km od lotniskaŚwiętego Pawła w Ochrydzie

facebook.com/REGOBIS

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

•• 170 km od stolicy Macedonii Skopje
•• ok. 30 km do Aquaparku
•• ok. 300 m do najbliższego minimarketu
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie parking dla gości, recepcja, taras, wi-fi,
boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, basen zewnętrzny (ok. 210 m2, głębokość 1,6 m) z brodzikiem (w części kompleksu zwanej Bellevue), kantor
wymiany walut, bankomat ATM
Dokonywanie płatności zarówno gotówką, jak i kartą.
Dodatkowo płatne: restauracja, lobby bar (7.0023.00), beach bar (10.00-18.00), bar przy basenie
(10.00-18.00), centrum SPA, sejfy w recepcji (1 EUR/
dzień), mała lodówka w pokoju (3 EUR/dzień)
DLA DZIECI:
Brodzik dla dzieci.
POKOJE:
Zakwaterowanie 12.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada 88 pokoi o metrażu 20m2+balkon. Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki w
formie pojedynczego łóżka pokoje z opcją 2+2 to

instagram.com/REGOBIS

ANIMACJE
REGO-MELI

GRATIS*
DO 12 LAT

zawsze wspólne spanie (dzieci śpią razem na jednej
dostawce lub jedno z nich śpi z rodzicami na łóżku
małżeńskim), wyposażone w łazienkę z wanną lub
prysznicem (możliwość darmowego wypożyczenia
suszarki do włosów), TV/SAT, indywidualna klimatyzacja, mała lodówka (za dodatkową opłatą ok. 3
EUR/dzień), telefon, balkon (stolik i krzesła). Możliwość skorzystania z usług pralni i prasowania (zakaz
używania żelazek na terenie kompleksu). Pokoje posiadają widok na góry lub jezioro – możliwość wyboru
widoku tylko podczas dokonywania rezerwacji w
Polsce za dodatkową opłatą.
WYŻYWIENIE:
HB -śniadania w formie bufetu 6.30-10.00, w weekendy 6.30-10.30, obiadokolacje w formie bufetu
19.00-21.00
Hotel korzysta z restauracji hotelu Metropol (wewnętrzne przejście), restauracja à la Carte dodatkowo płatna
Śniadania napoje zimne (woda, soki) z dystrybutora,
kawa z ekspresu gratis
Obiadokolacje – woda gratis.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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MACEDONIA PÓŁNOCNA

Jezioro Ochrydzkie

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Jezioro Ochrydzkie

Filip

Inex Olgica

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

AUTOKAR

HB

BASEN

DO PLAŻY
300M

SERWIS
150MKD/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

BB, HB

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
150MKD/DZIEŃ

WI-FI FREE

ATUTY:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

ATUTY:

POŁOŻENIE:

MMpołożony w spokojnej okolicy, ok. 300 m od
najbliższej plaży
MMduży basen z bezpłatnymi leżakami
MMprzyjemne klasyczne wnętrze, wygodne pokoje z
klimatyzacją i lodówką
MMblisko starej części Ochrydy

•• ok. 300 m do najbliższej plaży
•• 7 km od miasta Ochryda
•• ok. 100 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• 14 km od lotniska Świętego Pawła w Ochrydzie
•• 180 km od stolicy Macedonii Skopje
•• ok. 4 km do najbliższego dużego marketu
•• niedaleko hotelu sklepy z pamiątkami,
restauracje, bary

Basen z częścią brodzikową.

MMbezpośrednio przy prywatnej plaży
MMspokojna okolica
MMcentrum SPA
MMkomfortowe pokoje

•• zlokalizowany nad brzegiem Jeziora
Ochrydzkiego
•• restauracje, bary, sklepy znajdują się w centrum
Ochrydy
•• ok. 4 km do Ochrydy
•• ok. 15 km do lotniska w Ochrydzie
•• ok. 20 km do miasta Struga

NASZYM ZDANIEM:
Wygodny hotel o stylowym klasycznym wystroju.
Wybierany najczęściej przez pary i grupy znajomych.
Duży basen i odległość od plaży umożliwia całodniowe wylegiwanie się na słońcu, natomiast położenie hotelu sprzyja wycieczkom. Wymarzony urlop
dopełni smaczna kuchnia.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie parking dla gości, recepcja 24 h, taras,
wi-fi w całym budynku, siłownia, winda, punkt
wymiany walut, basen z częścią brodzikową, leżaki i
parasole przy basenie
Dodatkowo płatne: restauracja à la carte, bar przy
basenie, sejfy na recepcji, wypożyczalnia rowerów,
salka z bilardem, napoje do obiadokolacji

POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki (powierzchnia ok. 25 m2). Pokoje wyposażone w łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
bezpłatną klimatyzację indywidualnie sterowaną,
TV/SAT, telefon, mini bar, balkon lub taras (stolik i
2 krzesła).
Kontakty w pokoju posiadają europejskie wejścia,
takie jak w Polsce.

NASZYM ZDANIEM:
Wspaniały hotel, aby odpocząć i poznać uroki
Ochrydy. Komfortowe pokoje, również z widokiem na
Jezioro, a także duży basen i centrum SPA to świetna
propozycja na relaks.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne: recepcja, Wi-Fi, parking, basen wewnętrzny, SPA – sauna, łaźnia parowa, taras, zaplecze sportowo-rekreacyjne, bankomat, kantor, sejf.

Dodatkowo płatne: masaże, zaplecze konferencyjne,
usługa prasowania, pralnia, kort tenisowy, sklep z pamiątkami, wypożyczalnia samochodów.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Każdy pokój posiada klimatyzację, TV, minibar, łazienkę z prysznicem i wanną, suszarkę do włosów,
bezpłatny zestaw kosmetyków. Niektóre pokoje posiadają widok na Jezioro.
WYŻYWIENIE:
BB lub HB

WYŻYWIENIE:
HB -śniadania 7.00-10.00 i obiadokolacje 18.0021.00 w formie bufetu.
Napoje dodatkowo płatne.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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MACEDONIA PÓŁNOCNA

Jezioro Ochrydzkie

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Jezioro Ochrydzkie

Unique Resort & Spa

Laki Hotel & Spa

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

BB, HB

BASEN

DO PLAŻY
250M

SERWIS
150MKD/DZIEŃ

WI-FI FREE

SAMOLOT

AUTOKAR

HB,
ALL INCLUSIVE

BASEN

ATUTY:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

ATUTY:

MMok. 250 m do najbliższej plaży (ok. 1 km do
najsłynniejszej plaży Cuba Libre)
MMniedaleka odległość od Starego Miasta
MMBezpłatne: SPA, siłownia, plac zabaw dla dzieci
MMmożliwość zakwaterowania nawet 5 osób

•• ok. 250 m do najbliższej plaży
•• ok. 1 km od najsłynniejszej plaży (i klubu) Cuba
Libre
•• ok. 1,5 km od centrum (Stare Miasto)
•• 11 km od lotniska Świętego Pawła w Ochrydzie
•• 170 km od stolicy Macedonii Skopje
•• ok. 200 m do najbliższego minimarketu

Mini Klub dla dzieci.

MMspokojna okolica, 300 m do plaży
MMnowoczesne wnętrze, pokoje z klimatyzacją,
lodówką, balkonem; dostępne pokoje z widokiem
w stronę jeziora
MMhotel przeznaczony dla osób dorosłych
MMwłasne zaplecze SPA

NASZYM ZDANIEM:
Nowoczesny hotel, wybudowany w 2018 roku. Położony blisko Starego Miasta Ochryda. Posiada stylowo
urządzone pokoje z możliwością zakwaterowania
nawet 5 osób! Do dyspozycji Gości oddaje basen,
plac zabaw, SPA. Jest to propozycja na komfortowy
wypoczynek dla całej rodziny. Polecany zarówno dla
rodzin, jak i dla osób lubiących aktywne spędzanie
wolnego czasu.
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DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie SPA, siłownia, recepcja 24 h, wi-fi w
całym budynku, restauracja (podczas wykupionych
posiłków), basen zewnętrzny, leżaki przy basenie,
mini klub dla dzieci.
Dodatkowo płatne: lobby bar, bar przy basenie, restauracja, korty tenisowe (miejskie obok hotelu).

POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada duże, przestronne pokoje 2-osobowe z
możliwością dostawki (ok. 50m2 plus balkon) pokoje
DB2 i DB3 rozkładana sofa lub/i pojedyncze łóżko,
wyposażone w łazienkę, bezpłatną klimatyzację indywidualnie sterowaną, TV/SAT, telefon oraz balkon.
WYŻYWIENIE:
BB -śniadania w formie bufetu (7.00-10.00).
HB -śniadania w formie bufetu (7.00-10.00) oraz
obiady serwowane (19.00-21.00).

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:
Hotel z nowoczesnym wnętrzem wybierany najczęściej przez pary i grupy znajomych, polecany szczególnie dla dorosłych. Idealny dla ceniących luksus i
wygodę. Hotel od miasta dzieli zaledwie 7 km, więc
jest to dobry wybór zarówno dla osób nastawionych
na plażowanie, jak i tych, które chciałyby trochę
pozwiedzać.

DO PLAŻY
300M

SERWIS
150MKD/DZIEŃ

•• ok. 14 km od lotniska Świętego Pawła w
Ochrydzie
•• ok. 190 km od stolicy Macedonii Skopje
•• ok. 4 km do najbliższego dużego marketu
•• niedaleko hotelu sklepy z pamiątkami,
restauracje, bary
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie recepcja, wi-fi w całym budynku, restauracja z przestronnym tarasem, lobby bar, bar przy
basenie, winda, basen zewnętrzny z częścią brodzikową, leżaki przy basenie, basen kryty
Centrum SPA Gratis dla klientów REGO BIS (Bezpłatny wstęp nie dotyczy oferty masaży), punkt wymiany
walut.
DLA DZIECI:

POŁOŻENIE:

Brodzik dla dzieci.

••
••
••
••

POKOJE:

ok. 300 m do najbliższej plaży
położenie w miasteczku Sveti Stefan
ok. 7,5 km od miasta Ochryda
ok. 100 m do najbliższego przystanku
autobusowego (bilet ok. 0,5 EUR w jedną stronę)

facebook.com/REGOBIS

WI-FI FREE

Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada 55 pokoi 2-osobowych z możliwością dostawki, część pokoi z widokiem na Jezioro

instagram.com/REGOBIS

Ochrydzkie. Pokoje są wyposażone w łazienkę z
prysznicem i suszarkę do włosów, bezpłatną klimatyzację (działającą wyłącznie przy zamkniętych
drzwiach i oknach), TV/SAT, bezpłatny sejf, telefon,
mini bar (dodatkowo płatny), balkon lub taras (stolik
i 2 krzesła).
Możliwość wyboru pokoju z gwarantowanym widokiem na jezioro za dodatkową opłatą- wyłącznie
podczas dokonywania rezerwacji w Polsce.
WYŻYWIENIE:
All inclusive: śniadania w formie bufetu (7.00 –
10.00), obiad w formie bufetu (12.00 – 14.00),
kolacja w formie bufetu (19.00 – 21.00), przekąski
w postaci ciast i owoców (10.30 – 11.30 oraz 16.00
– 17.00);
HB: śniadania w formie bufetu (7.00 – 10.00), obiadokolacja w formie bufetu (19.00 – 21.00)
Podczas posiłków kawa i napoje z automatu, poza posiłkami (do godziny 22.00) napoje wydawane w barze
przy basenie (kawa, herbata, napoje słodkie, woda,
napoje alkoholowe, w tym wódka, rakija, rum, wino
białe i czerwone) – oferta All inclusive.

101

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Pestani

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Struga

Desaret

Drim

HOTEL

AUTOKAR

HOTEL

DOJAZD
WŁASNY

HB

BASEN

ATUTY:
MMbezpośrednio przy plaży nad brzegiem Jeziora
Ochrydzkiego z bezpłatnym serwisem
MMzaplecze sportowo-rekreacyjne
MMduży basen z bezpłatnymi leżakami i parasolem
MMpokoje z bezpłatną klimatyzacją
NASZYM ZDANIEM:

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

•• ok. 14 km od miasta Ochryda
•• ok. 100 m do najbliższego przystanku
autobusowego
•• ok. 19 km od lotniska Świętego Pawła w
Ochrydzie
•• ok. 190 km od stolicy Macedonii Skopje
•• ok. 300 m do najbliższego minimarketu

Hotel położony w pięknej, spokojnej okolicy, z dostępem do prywatnej plaży i dużym basenem. Idealny
zarówno dla osób pragnących w spokoju wypocząć, jak i dla wielbicieli zwiedzania, ze względu na
wygodne opcje dojazdu do Ochrydy oraz innych
lokalnych atrakcji. Zlokalizowany na brzegu Jeziora
Ochrydzkiego obiekt posiada duży basen, wygodnie
urządzone pokoje z klimatyzacją i serwuje bardzo
smaczne posiłki. Co roku nasi Klienci polecają go ze
względu na dobry stosunek jakości do ceny.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

POŁOŻENIE:

Basen z częścią brodzikową.

•• na brzegu Jeziora, przy plaży
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SAMOLOT

Recepcja (możliwość wynajęcia sejf boxów), przestronna restauracja, lobby bar (07.00-23.00 dodatkowo płatny), sale konferencyjne mieszczące od 30
do 500 osób, basen z częścią brodzikową, bar przy
basenie (10.00-18.00 dodatkowo płatny), bar na
plaży (10.00-18.00 dodatkowo płatny), boisko wielofunkcyjne, Internet WI-FI (przy recepcji). Możliwość
wymiany waluty oraz płatności kartą.
DLA DZIECI:

DOJAZD
WŁASNY

ALL INCLUSIVE

BASEN

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Trzygwiazdkowy kompleks hotelowy po remoncie
w 2012 i 2019 roku, posiada 300 pokoi (o metrażu
30m2) w budynku głównym (dwupiętrowym) oraz 9
niezależnych villi. Hotel posiada pokoje 2-os. z możliwością dostawki w formie rozkładanego fotela, wyposażone w łazienkę, klimatyzację, TV/SAT, telefon,
balkon lub taras. Pokoje posiadają widok na góry lub
jezioro.
Klienci Rego-Bis w sezonie 2020 będą zakwaterowani w pawilonie zlokalizowanym tuż przy basenie
z pokojami wyposażonymi w bezpłatną klimatyzację
i widok na jezioro.

MMok. 50 m do plaży, przejście bezpośrednio z
hotelu
MMpołożenie blisko centrum miasta Struga
MMdo dyspozycji gości kręgielnia, plac zabaw dla
dzieci, basen zewnętrzny, ping-pong, oferta
masaży, wypożyczalnia rowerów
MMformuła All Inclusive

WYŻYWIENIE:
HB 2 posiłki dziennie śniadania (07.00-9.00) i obiadokolacje (19.00-21.00) w formie bufetu. W czasie
śniadania kawa z automatu, herbata, woda, napoje
z automatu.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

••
••
••
••

Hotel świetnie usytuowany, bezpośrednio nad jeziorem ochrydzkim oraz blisko do centrum miasta. Mimo
że obiekt jest duży, to jest bardzo zadbany i przytulny. Samo centrum miasta Struga zapewni atrakcje dla
wszystkich, a pokoje z klimatyzacją i balkonem odpowiedni wypoczynek. Niewielka odległość od promenady oraz zabytki w okolicy to spełnienie marzeń
każdego turysty.
•• bezpośrednio przy plaży
•• położenie blisko centrum miasta Struga (ok.
400m)
•• tuż obok przystanek autobusowy (ok. 100m)

facebook.com/REGOBIS

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 12 LAT

10 km od lotniska Świętego Pawła w Ochrydzie
170 km od stolicy Macedonii Skopje
ok. 5 km od Aquaparku
ok. 150 m do najbliższego minimarketu

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:

DO PLAŻY
50M

Bezpłatnie parking dla gości, recepcja 24h, wi-fi w
całym budynku, serwis plażowy, 3 windy, 2 restauracje oraz dwa bary (na plaży i przy basenie), boisko
wielofunkcyjne, kręgielnia, bilard, basen zewnętrzny
z częścią brodzikową, plac zabaw dla dzieci, kantor
wymiany walut, bankomat, centrum konferencyjne,
obsługa obiektu pomaga w wypożyczeniu samochodu lub roweru. Obiekt udostępnia także Gościom
sprzęt do grillowania.
Dodatkowo płatne: lobby bar, sejf w recepcji, sklep
z pamiątkami
Orientacyjne ceny w lobby barze rakija 50 MKD,
koniak 60 MKD, wódka 100 MKD, piwo Skopsko
0,33 90 MKD, piwo Amstel 0,33 120 MKD, Pepsi
/ Sprite 80 MKD, kawa espresso 50 MKD, butelka
wina 480 MKD.
DLA DZIECI:
Boisko wielofunkcyjne, basen zewnętrzny z częścią

instagram.com/REGOBIS

brodzikową, plac zabaw.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14.00
Wykwaterowanie 10.00
Hotel posiada 200 pokoi o metrażu 22m2. Pokoje
2-os. z możliwością dostawki oraz 4-osobowe
pokoje rodzinne, wyposażone w łazienkę i suszarkę
do włosów, bezpłatną klimatyzację, Bezpłatne: Wi-Fi,
TV/SAT, mini bar/lodówka, balkon lub taras. Możliwość skorzystania z pralni i prasowania.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive -śniadanie w formie bufetu (7.00-10.00),
obiad w formie bufetu (12.30-14.30), kolacja w
formie bufetu (19.00-22.00). Przekąski (10.30-12.00
oraz 15.00-16.30). Napoje bezalkoholowe oraz
lokalne alkoholowe (10.00-22.00). Napoje alkoholowe w cenie to lokalne piwa, rakija, lokalne wino,
kawa, herbata w wybranych barach.
Hotelowe restauracje serwują tradycyjne specjały
kuchni macedońskiej i międzynarodowej. Wspólny
taras jest idealnym miejscem na relaks.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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MACEDONIA PÓŁNOCNA

Jezioro Ochrydzkie

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Sveti Stefan

Tino

Tino Sveti Stefan

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

BB,HB

BASEN

DO PLAŻY
950M

SERWIS
150MKD/DZIEŃ

ATUTY:

WI-FI FREE

SAMOLOT

na Jezioro Ochrydzkie
w centrum miejscowości Ochryda
ok. 220 m do najbliższego sklepu
ok. 11 km do lotniska
ok. 180 km do stolicy kraju – Skopje

suszarkę do włosów, serwis pokojowy czynny 24h.
Większość pokoi jest z widokiem na stare miasto,
cerkiew św. Jana Teologa, Jezioro Ochrydzkie oraz
posiada prywatny sejf.

MMpiękny widok na Jezioro Ochrydzkie
MMcentrum miejscowości Ochryda
MMusługi centrum SPA
MMkomfortowe, klimatyzowane pokoje

••
••
••
••

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel zlokalizowany w pierwszej linii brzegowej, co
gwarantuje piękne widoki na Jezioro Ochrydzkie.
Jego położenie powoduje również, że jest to świetna
baza wypadowa do zwiedzania Macedonii Północnej,
całego miasta Ochryda.

Centrum SPA (jacuzzi, sauna, łaźnia parowa), parking,
recepcja czynna 24 h, Wi-Fi.

POŁOŻENIE:
•• w pierwszej linii brzegowej, z pięknym widokiem
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WYŻYWIENIE:

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 10:00
Hotel posiada 50 pokoi oraz 2 apartamenty. Wszystkie pokoje posiadają prywatne łazienki i wyposażone są w klimatyzację, telefon, Internet, tv, mini bar,

BB/HB
Śniadania podawane w formie bufetu (7.00-10.00)
oraz obiady serwowane w restauracji (do godziny
22.00).
Restauracja obejmująca 150 miejsc oraz taras, gdzie
znajduje się dodatkowe 100 miejsc. W restauracji
można skosztować potraw lokalnych, ryb, owoców
morza oraz specjałów kuchni włoskiej, przygotowywanych przez właścicielkę, która jest włoszką.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

BB,HB

BASEN

DO PLAŻY
200M

WI-FI FREE

ATUTY:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

MMbliska odległość do centrum Ochrydy
MMcentrum fitness i oferta spa
MMBezpłatne: wi-fi
MMudogodnienia dla dzieci – brodzik, plac zabaw

••
••
••
••
••

Basen z brodzikiem, plac zabaw.

NASZYM ZDANIEM:
Komfortowy obiekt z pięknym widokiem na Jezioro
oferujący wiele propozycji zabiegów SPA oraz
centrum fitness. Wygodne pokoje z klimatyzacją
zapewnią dogodny wypoczynek zarówno parom,
grupom znajomych, jak i rodzinom. Miejsce to jest
przyjazne również dzieciom, oferuje relaks przy
basenie z brodzikiem oraz zabawę na placu zabaw.

facebook.com/REGOBIS

z widokiem na Jezioro Ochrydzkie
ok. 200 m do plaży
ok. 4 km do centrum miejscowości Ochryda
ok. 180 km do stolicy kraju – Skopje
ok. 15 km do lotniska

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne: restauracja, taras słoneczny, podgrzewany
basen wewnętrzny, wewnętrzny brodzik, zewnętrzny basen, Bezpłatne: leżaki, parking, Wi-Fi, jacuzzi,
sauna, centrum fitness, sala konferencyjna, pokój rozrywki (projekcje filmów, tenis stołowy), plac zabaw,
recepcja.

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie -14:00
Wykwaterowanie - 10:00
Hotel posiada 43 pokoje i 9 apartamentów. Pokoje
standardowe o metrażu 23m2 są klimatyzowane, z
prywatną łazienką z prysznicem lub wanną. Wyposażone w mini bar, tv, suszarkę do włosów, balkon,
telefon.
WYŻYWIENIE:
BB/HB Śniadania podawane w formie bufetu (7.0010.00) oraz obiady serwowane w restauracji (do
godziny 22.00)
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MACEDONIA PÓŁNOCNA

Sveti Stefan

MACEDONIA PÓŁNOCNA

Wycieczki z Macedonii Północnej

WYCIECZKI
FA K U LTAT Y W N E

Aqualina
HOTEL

BITO LA - MIA STO
KO NSULÓW
Całodniowa wyprawa podczas której przejedziemy przez
miasteczka Leskoec, Kosel oraz Resen, zwiedzimy antyczne
miasto Heraclea, aż w końcu dojedziemy do Bitoli i odwiedzimy Muzeum Narodowe oraz przespacerujemy się wzdłuż drogi
Širok Sokak, dzięki czemu cofniemy się w czasie do momentu,
gdy miasto było pod panowaniem Osmańskim. Wycieczka odkrywająca tajemnice niezwykłego miasta.

O C HRYDA , C Z YLI
JERUZ A LEM BA ŁK A N ÓW –
Z WIEDZ A NIE MIASTA
Miasto Ochryda wraz z Jeziorem Ochrydzkim to malownicze
miejsca, wpisane na listę UNESCO. Dzięki wycieczce poznamy
najciekawsze zabytki samego centrum miasta, w tym: cerkiew
Najświętszej Bogurodzicy Pervileptos, cerkiew św. Zofii,
pomnik św. Cyryla i Metodego i więcej. Zwiedzimy najpiękniejsze miasto Macedonii, ze wspaniałą turecką zabudową.

SAMOLOT

AUTOKAR

HB,
ALL INCLUSIVE

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

REJS DO ŚW. NAUMA
– Z DUMIEWA JĄC A
PRZ YRO DA

WI-FI FREE

ATUTY:

lonej scenerii.

DLA DZIECI:

MMpołożenie bezpośrednio przy plaży
MMkomfortowy obiekt z wygodnymi pokojami
MMzewnętrzny basen z leżakami i parasolami
MMudogodnienia dla dzieci

POŁOŻENIE:

Plac zabaw, brodzik.

••
••
••
••

POKOJE:

NASZYM ZDANIEM:
Komfortowy obiekt o wyjątkowej lokalizacji, skąd
Goście mogą podziwiać piękne krajobrazy Jeziora
oraz Gór. Hotel posiada wiele udogodnień, między
innymi basen, prywatna plaża czy plac zabaw dla
dzieci. Okolica jest spokojna, idealna na relaks. Zapraszamy wszystkich pragnących odpoczynku w zie-

bezpośrednio nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego
ok. 150 m do przystanku autobusowego
ok. 6 km do Ochrydy
ok. 15 km do lotniska w Ochrydzie

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Restauracja, bar na plaży, ogród, plac zabaw, tenis
stołowy, kort tenisowy, sporty wodne, basen zewnętrzny, brodzik, Bezpłatne: Wi-Fi, bezpłatny
parking, wypożyczalnia rowerów, usługa prasowania, pralnia.

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje i apartamenty wyposażone w klimatyzację,
biurko, TV, suszarkę do włosów, małą lodówkę, sejf,
Wi-FI. Pokoje posiadają widok na jezioro lub góry.
WYŻYWIENIE:
HB – Autokar
All Inclusive - Samolot.

Wycieczka wśród malowniczych widoków górzystych brzegów
jeziora. Zobaczymy Muzeum Na wodzie, czyli zrekonstruowaną wioskę z czasów neolitycznych. Poznamy również historię
monasteru św. Nauma. Według legendy wystarczy, by głęboko
wierząca osoba zbliżyła się do jego grobu i usłyszy bicie jego
serca.

SKO PJE – STO LIC A KRA JU
(O FERTA DLA WC Z A SÓW
SA MO LOTOWYC H)
Całodniowa wycieczka, podczas której będziemy podziwiać
niezwykłości miasta Skopje. Przejedziemy przez Park Narodowy Mavrovo, zatrzymamy się w punkcie widokowym w
Kanionie Matka na zrobienie pamiątkowych fotografii. W
mieście odwiedziemy najbardziej interesujące punkty oraz
zostanie chwila na czas wolny, na samodzielne zwiedzanie
lub zakupy pamiątek.
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instagram.com/REGOBIS
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SŁO NECZN E
W YBR ZE ŻE
MO RZA
ŚRÓ DZIE MN EG O
Kraj znany z krajobrazów obfitujących w
piaszczyste plaże, błękitne wody morza,
bogactwa zabytków. Jest to miejsce
łączące dwa kontynenty – Azję z Europą.
Miejsce doskonale przystosowane turystycznie do potrzeb każdego podróżującego. Dysponuje świetnie rozwiniętą bazą
noclegową oraz infrastrukturą hotelową.
Nie można się więc dziwić, że jest to
jeden z najczęściej wybieranych wakacyjnych kierunków. Od północy oblewana
przez wody Morza Czarnego, a od południa Morza Śródziemnego. Wnętrze kraju
zajmują wyżynne i poprzecinane górskimi
pasmami tereny. Jedna wizyta w Turcji to
zdecydowanie za mało, a kto raz zanurzy
się w ciepłych wodach tutejszych mórz
oblanych złocistymi promieniami słońca,
kto raz zakosztuje aromatycznej tureckiej
kuchni i tutejszej serdeczności, kto raz zachłyśnie się gwarną turecką codziennością,
ten będzie tu wracał, po to by poznać i zobaczyć więcej.
Riwierę Turecką można opisać tylko w
jeden sposób – jest to słoneczne wybrzeże Morza Śródziemnego, na którym nie
brakuje pięknych plaż, zatok, cudów natury
i historii. Od kwietnia do października
można spodziewać się wyłącznie słonecznych dni – jest to jeden z najczęściej odwiedzanych regionów krajów. Najbardziej
popularne miejscowości w tym okręgu to
Alanya, Kemer, Belek, Antalya, Side.
Antalya uchodzi za najważniejsze miejsce
śródziemnomorskiego regionu Turcji.
Stanowi ważny węzeł komunikacyjny,
ponieważ właśnie tam znajduje się lotnisko, na którym lądują turyści podróżujący z całego świata. Z tego miejsca każdy
podróżny rozpoczyna swoją turecką
przygodę.
Centrum Antalyi to Kaleiçi, najstarsza
część miasta, gdzie królują brukowane
kręte uliczki. Miejscowość tętniąca życiem,
obfitująca w restauracje, bary, kawiarnie, a
także spacerowe aleje przyozdabiane przez
wysokie palmy. Nad miastem wznoszą
się potężne Góry Taurus o wiecznie zielonym kolorze, dzięki sosnowym lasom
porastającym skały. Dookoła Antalyi natomiast rozciągają się rozległe gaje oliwne i
cytrusowe.
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TURCJA

www.belconti.com

RIWIERA
TURECKA
Bardzo często nazywana także Turkusowym Wybrzeżem, ze względu na krystaliczne wody Morza
Śródziemnego, w którym swoje podnóża z którego
wyrastają Góry Taurus. Jest to region chętnie wybierany na wakacyjne wyjazdy. Słynie z popularnych kurortów, wzdłuż których ciągną się tętniące
życiem promenady. Wybrzeże bowiem jest miejscem pełnym bogatych i komfortowych hoteli z
rozmaitymi udogodnieniami dla przyjezdnych. W
głębi regionu zaś, w małych wioskach cieszyć się
można pięknymi, naturalnymi krajobrazami gajów
oliwnych i zabytków. Riwiera Turecka to przede
wszystkim szerokie plaże i antyczne ruiny czekające na odkrycie i podziwianie. Turyści z całego
świata wybierają region Riwiery Tureckiej na wakacyjny urlop, ponieważ jest to miejsce, gdzie każdy
odnajdzie cos dla siebie. Rozmaitość hoteli pozwala
na wybór noclegu tuż przy plaży, w centrum gwarnego miasta lub też zdecydowanie dalej od zgiełku,
w spokojnej okolicy.

KEMER

A location where
entertainment meets with sun and sea

Iskele Mevkii, Belek Antalya – Turkey
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E-mail: info@belconti.com

Zlokalizowany na zachód od Antalyi, u podnóża gór
Taurus oraz nad samym brzegiem morza. Plaże w tej
części kraju są prawie że wyłącznie kamieniste, jednakże piękna, krystalicznie czysta woda to rekompensata
tej niewielkiej niedogodności. Odkryty długi czas temu
zyskał popularność szczególnie ze względu na cudowne
rajskie krajobrazy, dzięki czemu jest to dziś popularny
kurort turystyczny. Szczyci się również rozwiniętą bazą
hotelową zachowanej na wysokim poziomie. Poziom
obsługi turysty jest tutaj wyższy niż w pozostałych częściach kraju, ponieważ Kemer to pierwsze miejsce jakie
zostało odkryte przez przyjezdnych z zagranicy. Wiele
możliwości spędzania wolnego czasu, zarówno aktywnie
jaki leniwie na plaży czy przy hotelowym basenie czynią
Kemer idealnym miejscem na wymarzony wypoczynek dla
każdego rodzaju podróżnika.

Call Center: +90 242 212 1584
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TURCJA

Kemer - Riwiera Turecka

Kemer - Riwiera Turecka

Alva Donna World Palace

Viking Nona Beach Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

DO PLAŻY
150M

SERWIS
GRATIS

WI-FI
FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

POKOJE:

ATUTY:

MMprzy plaży, z darmowym serwisem plażowym
MMbezpłatne Wi-Fi
MMurozmaicone Ultra All Inclusive
MMcentrum SPA, sauna, masaże

Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne, animacje w ciągu dnia, wieczorne okazy, muzyka na
żywo, koncerty, gimnastyka w wodzie, 9 kortów tenisowych, koszykówka, siatkówka, waterpolo, siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki, step, disco, centrum
fitness, piłka nożna, boccia, mini club, mini disco, plac
zabaw, sauna, łaźnia turecka, łaźnia parowa, parking,
biblioteka, centrum fitness, Wi-Fi w pokojach i miejscach publicznych.
Dodatkowo płatne – oświetlenie kortu, sporty
wodne, sprzęt do tenisa, maszyny do gier, opieka
do dzieci, restauracje a’la carte, centrum piękności,
masaże, pralnia, room service, lekarz, sklepy, fryzjer,
wypożyczalnia samochodów, telefon, fax, kantor,
fotograf.

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 35 m2 posiadają
łazienkę z wanną i suszarką, wyposażone są w balkon,
telefon, TV, szlafrok, kapcie, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, Wi-Fi, minibar, klimatyzację, sejf. Codzienne sprzątanie i wymiana ręczników. Hotel dysponuje
pokojami dla niepełnosprawnych

MMprzy plaży
MMdarmowy serwis plażowy
MMcentrum miejscowości Kemer
MMbasen z darmowymi leżakami i parasolami

NASZYM ZDANIEM:
Odpowiednie miejsce na relaks, wśród szumu morskich fal, przy których relaksować się można leżąc na
prywatnej plaży odznaczonej certyfikatem Błękitnej
Flagi. Hotel zachwyca także bogatym wyżywieniem
Ultra All Inclusive oraz zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Dla najmłodszych znajdzie się tutaj również
mnóstwo atrakcji, dzięki czemu pociechy będą miło
wspominać wakacje.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

przy plaży
ok. 10 km do centrum Kemer
ok. 290 m do najbliższego marketu
ok. 60 km do Antalyi
ok. 65 km do lotniska w Antalyi

DLA DZIECI:
Mini Club od 4 do 12, mini disco, plac zabaw, baseny
dla dzieci, animacje.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:30), wieczorne przekąski (24:00-6:00). Dostępne w opcji Ultra All
Inclusive: lody w wyznaczonych godzinach, świeżo
wyciskany sok pomarańczowy do śniadania, lokalne
i importowane alkoholowe i bezalkoholowe napoje.
Opcja Ultra All Inclusive nie zawiera: room service,
napoi premium, napoi w butelkach. Restauracje a’la
carte dodatkowo płatne, po wcześniejszej rezerwacji.

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

GRATIS*
DO 7 LAT

•• ok. 60 km do Antalyi
•• ok. 55 km do lotniska w Antalyi
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Komfortowy hotel z nowocześnie urządzonymi pokojami, idealny na odpoczynek tuż przy plaży, z darmowym serwisem plażowym oraz wyżywieniem All
Inclusive. Relaksujący czas spędzać można również
przy basenie oraz bawiąc się w rytmach tureckiej
muzyki na żywo.

Bezpłatne – lokalne alkoholowe i bezalkoholowe
napoje, kawa, herbata, tureckie gozleme, muzyka na
żywo raz w tygodniu, leżaki i parasole przy basenie i
na plaży, basen zewnętrzny, Wi-Fi w lobby.
Dodatkowo płatne – importowane napoje, lody,
świeżo wyciskane soki, mini bar, room service,
wszystkie napoje i przekąski na plaży, kawa turecka,
sejf, telefon, fax, pralnia, lekarz, wypożyczalnia samochodów, opieka do dziecka, Wi-Fi w pokojach.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••

Basen.

NASZYM ZDANIEM:

przy plaży
w pobliżu restauracje, bary, bankomaty
w centrum miejscowości Kemer
ok. 9 km do Goynuk

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00

Hotel posiada 87 pokoi typu standard o metrażu ok.
18-25m2. Pokoje posiadają łazienkę z wanną i suszarką do włosów, wyposażone są w klimatyzację,
balkon, telefon, TV, minibar (uzupełniany za opłatą),
sejf (dodatkowo płatny). Sprzątanie pokoi i wymiana
ręczników codziennie, wymiana pościeli co 3 dni.
Hotel dysponuje pokojem dla niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie (7:30-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:30-21:30),
przekąski 14:30-17:00 oraz 17:00-18:00. Bar w lobby
10:00-00:00, bar przy basenie 10:00-1:00.
All Inclusive nie obejmuje: importowanych napoi,
koktajli, lodów, świeżo wyciskanych soków, room
service, wszystkich napoi i posiłków na plaży, wszystkich posiłków i napoi po 23:00.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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Kemer - Riwiera Turecka

TURCJA

Kemer - Riwiera Turecka

Viking Star Hotel

Crystal De Luxe Resort & SPA

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
1,1KM / BUS

ATUTY:
MMprzestronne pokoje
MMcentrum miejscowości Kemer
MMdarmowy dowóz do plaży
MMall inclusive

SERWIS
GRATIS

WI-FI
PŁATNY

GRATIS*
DO 7 LAT

SAMOLOT

poczta
•• ok. 60 km do Antalyi
•• ok. 55 km do lotniska w Antalyi

suszarką do włosów, wyposażone są klimatyzację,
balkon, telefon, minibar (napełniane za opłatą), Wi-Fi
(płatne), sejf (płatny). Codzienne sprzątanie i wymiana
ręczników, wymiana pościeli 3 razy w tygodniu.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Komfortowy hotel w centrum tureckiego Kemer to
miejsce skąd podziwiać można niebywałe piękno
Riwiery Tureckiej. Przestronne, klimatyzowane pokoje
zapewniają wypoczynek na najwyższym poziomie.
Hotel zapewnia darmowy dowóz do plaży, na której
na przyjezdnych czeka bezpłatny serwis plażowy.
Wypoczynek dopełnia bogata oferta All Inclusive.

Bezpłatne – basen zewnętrzny i wewnętrzny, basen
dla dzieci (zewnętrzny i wewnętrzny), tenis stołowy,
rzutki, gimnastyka, water polo, łaźnia turecka, sauna,
transport na plażę, serwis plażowy, Wi-Fi w lobby.
Dodatkowo płatne – bilard, lekarz, pralnia, napoje na
disco, Wi-Fi w pokojach, minibar, room service, Viking
SPA, pokój gier, sklepy na terenie hotelu.
DLA DZIECI:
Mini Club, baseny dla dzieci.

POŁOŻENIE:

POKOJE:

•• ok. 600 m do plazy
•• w centrum miejscowości Kemer
•• w pobliżu przystanek autobusowy, sklepy, bank,

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 184 pokoje typu standard o metrażu
ok. 25-30m2. Pokoje posiadają łazienkę z wanną i

NASZYM ZDANIEM:
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WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie (7:30-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:30-21:30),
przekąski (14:30-17:00, lody 16:30-17:00, herbata
17:00-18:00). Bar w lobby i na plaży 10:00-24:00. All
Inclusive nie zawiera: importowane napoje, świeżo
wyciskane soki, lody, room service, wszystkie napoje
w Picadily disco i Vitamin bar, wszystkie napoje i
posiłki na plaży, wszystkie napoje i posiłki po 23:00.
Na terenie hotelu restauracja a’la carte, dostępna raz
na pobyt po wcześniejszej rezerwacji, napoje dodatkowo płatne.
*DZIECKO DO 7 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x6

DO PLAŻY
100M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

ATUTY:

•• ok. 38 km do centrum Antalyi

MMpołożenie w centrum Kemer
MMnowoczesny obiekt z wygodnymi pokojami
MMcentrum SPA i fitness
MMprywatna plaża 50 m od hotelu

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:
Nowoczesny hotel z przestronnymi i wygodnymi
pokojami. Do dyspozycji Gości baseny ze zjeżdżalniami, centrum fitness i SPA. Rozrywkę zapewniają
animacje, muzyka na żywo, a dla najmłodszych mini
club. Świetne miejsce, by zrelaksować się w centrum
turystycznego kurortu Kemer.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

centrum miejscowości Kemer
ok. 50 m do prywatnej plaży
ok 200 m do sklepu
ok. 250 m do bankomatu
ok. 56 km do lotniska w Antalyi

facebook.com/REGOBIS

GRATIS*
DO 12 LAT

Bezpłatne – baseny ze zjeżdżalniami, basen dla dzieci,
wybrane restauracje a’la carte, animacje, muzyka
na żywo, mini club, centrum fitness, kort tenisowy,
rzutki, aerobic, rozciąganie, kino, piłka wodna, aquaerobic, boisko do koszykówki, tenis stołowy.
Dodatkowo płatne – lekarz, fryzjer, centrum handlowe, wynajem samochodów, centrum SPA, masaże,
room service, sporty wodne, sprzęt do tenisa.
DLA DZIECI:
Basen, plac zabaw, mini club dla dzieci w wieku 4-12.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 309 pokoi typu standard o metrażu
ok. 27m2. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i

instagram.com/REGOBIS

suszarką do włosów, wyposażone są w klimatyzację,
sejf, TV z programami muzycznymi, mini bar, telefon,
balkon, Wi-Fi.
WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30) od 12:30 do 13:30 bufet dla
dzieci, kolacja (19:00-21:30) od 18:30 do 19:00
bufet dla dzieci, późna kolacja (21:30-00:30). Goście
mogą korzystać z barów podających różnego rodzaju
przekąski oraz lokalne i importowane napoje w wyznaczonych godzinach.
Na terenie obiektu znajdują się restauracje a’la carte
dostępne po wcześniejszej rezerwacji, raz na pobyt.
Restauracja meksykańska dodatkowo płatna 10 EUR/
os.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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Crystal Flora Beach Resort Beldibi

Sailors Beach Club

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x4

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMprywatna plaża
MMurozmaicona oferta sportowo-rekreacyjna
MMbogata oferta wyżywienia
MMkomfortowe pokoje

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 521 pokoi, pokoje standardowe o
metrażu ok. 19m2. Pokoje posiadają łazienkę z
prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są
w klimatyzację, sejf, TV, mini bar. Hotel dysponuje
pokojami dla niepalących oraz niepełnosprawnych.

MMok. 200 m od plaży
MManimacje dla dzieci i dorosłych
MMUltra All Inclusive
MMdarmowe Wi-Fi

Bezpłatnie – baseny, zjeżdżalnie wodne dla dzieci,
animacje, łaźnia turecka, sauna, centrum fitness,
aerobik, boccia, rzutki, siatkówka plażowa, ping pong,
gry planszowe, koszykówka, wieczorne animacje,
pokazy, muzyka na żywo
Dodatkowo płatne – pralnia, lekarz, telefon, faks,
SPA, room-service, opiekunka do dziecka, oświetlenie
kortu tenisowego, oświetlenie boiska do koszykówki,
bilard, salon gier

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••
••

Brodzik, plac zabaw, mini club dla dzieci w wieku od
4 do 12 lat.
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BASEN
x5

POKOJE:

Miejsce, skąd wraca się wypoczętym i z dobrymi
wspomnieniami. Hotel z szeroką ofertą animacyjną,
zarówno dla dzieci i dorosłych. Dla aktywnych okazja
spróbowania sił w sportach wodnych, a dla chcących
odpocząć hotelowa plaża z darmowym serwisem oraz
relaks przy kilku basenach.
przy prywatnej plaży
ok. 14 km do Kemer
ok. 200 m do najbliższego sklepu
ok. 35 km do lotniska w Antalyi
ok. 25 km do centrum Antalyi

ULTRA
ALL INCLUSIVE

•• ok. 555 km do stolicy kraju – Ankary
Bezpłatne – 4 baseny, centrum fitness, kort tenisowy,
rzutki, tenis stołowy, boccia, piłka wodna, aquaerobic, aerobic, rozciąganie, boisko do koszykówki, siatkówka plażowa, łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa,
parking, sejf, bezprzewodowy internet, animacje, wieczorne pokazy, muzyka na żywo, mini club.
Dodatkowo płatne – sprzęt do tenisa, oświetlenie kortu tenisowego, sporty wodne, room service,
fryzjer, centrum handlowe, masaże, lekarz, pralnia,
wypożyczalnia samochodów.

NASZYM ZDANIEM:

SAMOLOT

GRATIS*
DO 12 LAT

WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki podawane w formie bufetu. Śniadanie (7:0010:00), późne śniadanie (10:00-11:00), obiad (12:3014:30), kolacja (18:30-21:00), przekąski wieczorne
(23:30-00:30). Na terenie hotelu bary podające
napoje lokalne i importowane oraz restauracje serwujące przekąski w wyznaczonych godzinach. Restauracje a’la carte dostępne za opłacą, po wcześniejszej
rezerwacji.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:
Hotel idealny na beztroskie rodzinne wakacje. O
rozrywkę najmłodszych zadbają animatorzy w Mini
Clubie, a rodzice w tym czasie będą mogli relaksować
się w łaźni tureckiej. Wieczorne pokazy i przedstawienia będą wspaniałym zakończeniem każdego dnia,
a bogata formuła Ultra pozwoli na poznanie nowych
smaków.

DLA DZIECI:
Brodzik, zjeżdżalnie wodne, Mini Club (4-12 lat), plac
zabaw

POŁOŻENIE:

POKOJE:

••
••
••
••

Zakwaterowanie – 14.00
Wykwaterowanie – 12.00
Hotel posiada 326 pokoi. Pokoje typu standard (ok.
22 m2) mają łazienkę z prysznicem i suszarką do
włosów. Dodatkowo w pokojach znajduje się klima-

ok. 200 m od plaży
ok. 65 km od lotniska w Antalyi
ok. 50 km od Antalyi
ok. 7 km od Kemer

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS

tyzacja, minibar, sejf, TV, czajnik, telefon i balkon. W
pokojach dostępne jest Wi-Fi.
Pokoje rodzinne typu suit (ok. 45 m2) składają się z
2 pomieszczeń ze wspólną łazienką, wyposażone jak
pokoje standardowe.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki serwowane w formie bufetu. Śniadanie (7:0010:00), późne śniadanie (10:00-11:00), lunch (12:3014:30), kolacja (19:00-21:00), nocny posiłek (23:0000:00). Przekąski i ciasta serwowane są w wybranych
barach o określonych godzinach. Napoje bezalkoholowe, lokalne napoje alkoholowe oraz niektóre alkohole importowane dostępne są przez całą dobę.
Oferta Ultra All Inclusive nie obejmuje pozostałych
alkoholi importowanych, świeżo wyciskanych soków
oraz restauracji a’la carte (konieczna wcześniejsza
rezerwacja).
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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Pgs Rose Residence Beach

Limak Limra Hotel & Resort

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

DO PLAŻY
100M

ATUTY:
MMprzy plaży z darmowym serwisem
MMatrakcje dla dzieci
MMblisko centrum Kemer
MMbogate All inclusive

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

•• ok. 1km do centrum Kemer
•• ok. 40 km do centrum Antalyi
•• ok. 50 km do lotniska w Antalyi
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Pięciogwiazdkowy hotel sprzyjający udanym wakacjom w rodzinnym gronie. W świetnej lokalizacji przy
plaży oraz blisko centrum Kemer proponuje Gościom
udaną zabawę podczas hotelowych animacji, a także
np. na zajęciach gimnastyki w wodzie czy jogi. Jego
standardowe, przestronne pokoje zapewniają relaksujący wypoczynek, a oferta sportowo rekreacyjna
pozwala oderwać się od codziennej rutyny.

Bezpłatne – Wi-Fi, sejf, ręczniki plażowe, pokój bagażowy, łaźnia turecka, sauna, centrum fitness, szachy,
karty do gry, tenis stołowy, animacje hotelowe,
aerobik, joga, aerobik w wodzie, rzutki, boccia, Aquapark ze zjeżdżalniami, mini club, parking, basen zewnętrzny, basen dla dzieci zewnętrzny i wewnętrzny.
Dodatkowo płatne – room service, restauracje a’la
carte, bilard, centrum gier, kafejka internetowa,
opieka do dziecka, pralnia, lekarz, telefon, fax, sporty
wodne, wypożyczalnia samochodów.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• ok. 100 m do plaży
•• ok. 120 m do najbliższego sklepu

Animacje hotelowe, mini club 4-12 lat.

NASZYM ZDANIEM:
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SAMOLOT

GRATIS*
DO 13 LAT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 15 LAT

POKOJE:

ATUTY:

•• ok. 580 km do stolicy kraju – Ankary

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 353 pokoje. Pokoje typu standard o
metrażu ok. 19-26m2 posiadają łazienkę z prysznicem i wanną oraz suszarką do włosów, wyposażone
są w TV, sejf, klimatyzację, balkon, minibar.

MMbezpośrednio przy prywatnej plaży
MMzaplecze sportowo-rekreacyjne
MMprzestronne i wygodne pokoje
MMUltra All Inclusive

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:00),
przekąski (11:00-17:00), lody (15:00-17:00). Na
terenie hotelu znajdują się 4 bary, lounge bar czynny
w godzinach 10:00-00:00, serwuje napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Na terenie hotelu restauracje a’la carte dostępna po
wcześniejszej rezerwacji.

Prywatna, hotelowa plaża, centrum SPA, masaże,
szeroka oferta Ultra All Inclusive – udogodnienia,
które sprawiają, że lato w Hotelu Limra jest co roku
udane, pełne świetnej zabawy i radości.

Bezpłatne – Wi-Fi, sejf, kort tenisowy, oświetlenie kortu, baseny zewnętrzne, basen wewnętrzny,
squash, boccia, rzutki, łucznictwo, pokazy, centrum
fitness, łaźnia turecka, sauna.
Dodatkowo płatne – sporty wodne, szkółka nurkowania, lekarz, telefon, lekcje gry w tenisa, centrum Wellness, room service, pralnia, masaże, SPA, centrum
gier.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••
••

Program animacyjny dla dzieci.

NASZYM ZDANIEM:

przy plaży
w pobliżu restauracje i sklepy
ok. 9 km do centrum Kemer
ok. 50 km do Antalyi
ok. 65 km do lotniska w Antalyi

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00

Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem/wanną i
suszarką do włosów, wyposażone są w TV, balkon,
krzesła, klimatyzację, minibar, sejf, telefon, bezpłatny
Internet.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (9.00-12.00),
obiad (12.30-14.30), kolacja (18.45-21.15) podawane w formie bufetu, popołudniowe przekąski (12.0017.00), herbata, kawa, ciasta (12.00-18.00).
Na terenie obiektu znajdują się również 5 restauracji
a’la carte, 3 z nich są dodatkowo płatne.
Formuła All Inclusive nie zawiera wszystkich alkoholowych i bezalkoholowych napoi butelkowych,
świeżo wyciskanych soków, lodów, room service.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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Viking Suite Otel

Crystal Aura Beach Resort & SPA

APARTAMENTY

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

HOTEL

BASEN

DO PLAŻY
800M / BUS

ATUTY:
MMbezpłatny transport na plażę
MMbliskość straganów i sklepów z pamiątkami
MMatrakcje i animacje dla dzieci
NASZYM ZDANIEM:
Kameralny hotel położony w samym centrum miejscowości Kamer zapewnia z jednej strony komfortowy wypoczynek, z drugiej stanowi bazę wypadową
do zwiedzania okolicy. Znajduje się blisko straganów
i sklepów z pamiątkami oraz restauracji i barów.

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

GRATIS*
DO 7 LAT

SAMOLOT

•• odległość do malowniczego Goynuk: 9 km
•• odległość do lotniska: 55 km
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, bar, zewnętrzny basen z brodzikiem, WiFi w lobby, wieczór
z muzyka na żywo, tenis stołowy.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini market, wi-fi w pokojach, kafejka internetowa
DLA DZIECI:

POŁOŻENIE:

Brodziki dla dzieci, plac zabaw, animacje Mini Clubu.

•• odległość do najbliższej plaży: 800 m
•• odległość do centrum: 300 m

POKOJE:
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Zakwaterowanie 14:00

ULTIMATE
ALL INCLUSIVE

BASEN
x4

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 55 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, aneks kuchenny, indywidualnie sterowaną
klimatyzację, telefon, sejf (płatny), TV i balkon.

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMbaseny z brodzikiem i zjeżdżalniami
MMcentrum SPA i fitness
MMbliskość centrum Kemer
MMprywatna plaża

WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE:

All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane do 23:00.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.

••
••
••
••
••
••
••
••

Bezpłatne – 4 baseny, 3 zjeżdżalnie, centrum fitness
& wellness, mini club, kort tenisowy, boisko do koszykówki, tenis stołowy, animacje, wieczorne pokazy,
rzutki, wybrane restauracje a’la carte.
Dodatkowo płatne – centrum SPA, łaźnia turecka,
sauna, łaźnia parowa, fryzjer, sporty wodne, bilard.

*DZIECKO DO 7 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

przy plaży
ok. 1 km do centrum Kemer
ok. 270 m do wypożyczalni samochodów
ok. 230 m do bankomatu
ok. 550 m do sklepu
ok. 55 km do lotniska w Antalyi
ok. 38 km do centrum Antalyi
ok. 540 km do stolicy kraju – Ankary

facebook.com/REGOBIS

DLA DZIECI:
Basen dla dzieci, plac zabaw, mini klub od 4 do 12 lat.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 18-24 m2 posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką, wyposażone

instagram.com/REGOBIS

są w klimatyzację, TV, bezprzewodowy Internet, mini
bar, telefon.
WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (18:30-21:00), wieczorne przekąski (23:30-00:30). Pool bar dostępny dla
Gości 24h, serwując lokalne napoje. Inne bary dostępne w wyznaczonych godzinach.
Restauracje a’la carte dostępne raz na pobyt po
wcześniejszej rezerwacji (Octopus a’la carte dodatkowo płatna).
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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Antalya - Lara

Delphin Diva Premiere Hotel

RIWIERA
TURECKA

HOTEL

AN TA LYA
Antalya uchodzi za najważniejsze miejsce śródziemnomorskiego regionu Turcji. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny, ponieważ właśnie tam znajduje się lotnisko, na
którym lądują turyści podróżujący z całego świata.
Z tego miejsca każdy podróżny rozpoczyna swoją turecką
przygodę.
Centrum Antalyi to Kaleiçi, najstarsza część miasta, gdzie
królują brukowane kręte uliczki. Miejscowość tętniąca
życiem, obfitująca w restauracje, bary, kawiarnie, a także
spacerowe aleje przyozdabiane przez wysokie palmy.
Nad miastem wznoszą się potężne Góry Taurus o wiecznie zielonym kolorze, dzięki sosnowym lasom porastającym skały. Dookoła Antalyi natomiast rozciągają się rozległe gaje oliwne i cytrusowe.

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL
PRZY PLAŻY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 10 LAT

•• ok. 480 km do stolicy kraju – Ankary

POKOJE:

MMbezpośrednio przy plaży
MMAquapark, lunapark, salon piękności
MMcentrum fitness
MMkomfortowe pokoje

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 26-30m2 posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
wyposażone są w klimatyzację, TV, mini bar, sejf,
zestaw do parzenia kawy i herbaty. Pokoje sprzątane
codziennie, ręczniki wymieniane codziennie, pościel
wymieniana co 2 dni.

Świetna lokalizacja hotelu oraz udogodnienia w
postaci salonu piękności, Aquaparku oraz lunaparku dla dzieci sprawiają, że jest to miejsce, w którym
nigdy nie można się nudzić. Atmosfera w hotelu zaprasza do zabawy, ale także pozwala na beztroski
relaks. Idealne miejsce na urlop zarówno dla rodzin
z dziećmi, a także dla grup znajomych.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

WI-FI FREE

ATUTY:

NASZYM ZDANIEM:
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SERWIS
GRATIS

bezpośrednio przy plaży
ok. 400 m do ulicy z restauracjami i sklepami
ok. 15 km co centrum Antalyi
ok. 10 km do lotniska w Antalyi

facebook.com/REGOBIS

Bezpłatne – 7 restauracji a’la carte dostępnych raz
na pobyt, sejf w pokoju, kort tenisowy, oświetlenie
kortu, sprzęt do tenisa, Wi-Fi w pokojach i lobby,
łaźnia turecka, łaźnia parowa, centrum fitness, Aquapark, baseny zewnętrzne i wewnętrzny, basen dla
dzieci, zjeżdżalnie, basen relax, tenis stołowy, rzutki,
siatkówka plażowa, gimnastyka w wodzie, disco, lunapark, kino, animacje, wieczorne pokazy, muzyka na
żywo, parking.
Dodatkowo płatne – telefon, fax, kręgle, bilard, salon
kosmetyczny, łaźnia turecka, jacuzzi, masaże, pokój
gier, kafejka internetowa, sporty wodne, fryzjer,
centrum handlowe, lekarz, pralnia, room service,
lekcje gry w tenisa.
DLA DZIECI:
Mini club od 4 do 12 lat, animacje rano i po południu,
basen, kino, plac zabaw, lunapark, mini disco.

instagram.com/REGOBIS

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (13:00-14:30), kolacja (19:00-21:00), wieczorne przekąski (20:00-2:00). W barach podawane napoje lokalne oraz niektóre importowane. Na
terenie hotelu 7 restauracji a’la carte dostępnych po
wcześniejszej rezerwacji, raz na pobyt.
*DZIECKO DO 10 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

Antalya - Lara

TURCJA

Antalya - Lara

Delphin Be Grand Resort

Club Hotel Sera

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 7 LAT

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

POKOJE:

ATUTY:

•• odległość do lotniska: 9 km

MMbezpośrednio przy prywatnej plaży
MMkomfortowe pokoje
MManimacje dla dzieci i atrakcje dla dorosłych
MMzaplecze sportowo rekreacyjne

Bezpłatne – 7 restauracji a’la carte raz na pobyt, sejf
w pokoju, 6 kortów tenisowych, sprzęt do tenisa,
oświetlenie kortu, tenis stołowy, rzutki, aerobic, aquaerobic, step, kino, siłownia, hammam, sauna, łaźnia
parowa, centrum fitness, jacuzzi, animacje wieczorne,
muzyka na żywo, baseny, w tym basen relax, Wi-Fi,
parking, room service od 00:00 do 6:00.
Dodatkowo płatne – telefon, fax, gry komputerowe,
playstation, pokój gier, kręgle, bilard, kafejka internetowa, fryzjer, salon kosmetyczny, centrum handlowe,
pralnia, lekarz, room service od 6:00 do 00:00, sporty
wodne, lekcje gry w tenisa.

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 601 pokoi typu standard, w tym
pokoje dla niepełnosprawnych. Pokoje o metrażu ok.
35m2, posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do
włosów, wyposażone są w klimatyzację, TV, sejf, mini
bar, czajnik, balkon.
Pokoje sprzątane są codziennie, ręczniki wymieniane
codziennie, pościel zmieniana co 2 dni.

MMbezpośredni dostęp do plaży
MMpołożenie blisko
MMUltra All Inclusive
MMkrótki czas transferu z lotniska

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:
Hotel spełniający oczekiwania nawet najbardziej
wymagających turystów. Położony nad brzegiem
krystalicznego morza oferuje wiele atrakcji w postaci
animacji dla dzieci i dorosłych, szeroką ofertę sportowo-rekreacyjną, a także zachwyca pysznym wyżywieniem Ultra All Inclusive.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

bezpośrednio przy prywatnej plaży
ok. 1 km do ulicy z restauracjami i sklepami
ok. 16 km do centrum Antalyi
ok. 14 km do lotniska w Antalyi
ok. 480 km do stolicy kraju – Ankary

DLA DZIECI:
Mini Club od 4 do 12 lat, animacje rano i po południu, brodzik, kino, plac zabaw, lunapark, dinosaur
park, mini disco.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (13:00-14:30), kolacja (19:00-21:30), wieczorne przekąski (22:00-7:00). W barach podawane są
napoje lokalne i importowane. Na terenie hotelu 7
restauracji a’la carte dostępnych po wcześniejszej
rezerwacji, raz na pobyt.

NASZYM ZDANIEM:
Luksusowy hotel, którego wnętrze przywodzi na myśl
opowieść o Sulejmanie Wspaniałym. Jest wybierany
przez osoby dla których, jakość usług jest bardzo
ważna. Na uwagę zasługuje prywatna plaża, bogaty
wybór posiłków i przekąsek oraz oferta SPA.
POŁOŻENIE:
•• odległość do najbliższej plaży: 100 m
•• odległość do miejscowości Antalya: 12 km
•• odległość do przystanku autobusowego: 2 km

GRATIS*
DO 11 LAT

Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracje a’la carte, bary z napojami i przekąskami,
kompleks basenów dla dzieci i dorosłych wraz ze
zjeżdżalniami, Wi-Fi w lobby, animacje i atrakcje na
terenie hotelu
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne
na plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini market, kafejka
internetowa
DLA DZIECI:
Basen ze zjeżdżalniami, animacje Mini Clubu dla
dzieci od 4 do 12 lat.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 550 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
mini bar (uzupełniany codziennie), sejf, telefon, sejf
(płatny), TV i balkon.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane całą dobę.
Formuła Ultra All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo
wyciskanych soków owocowych.
*DZIECKO DO 11 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 7 LAT POBYT GRATIS.
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facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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TURCJA

Antalya - Lara

TURCJA

Antalya - Lara

Grand Park Lara

Limak Lara De Luxe Hotel & Resort

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x4

DO PLAŻY
200M

ATUTY:
MMprywatna plaża z darmowym serwisem
MMprzestronne i komfortowe pokoje
MManimacje dla dorosłych i dzieci
MMwyżywienie Ultra All Inclusive
NASZYM ZDANIEM:
Obiekt składający się z 8 budynków, blisko prywatnej
plaży z darmowym serwisem plażowym oraz z basenami dla dorosłych i dzieci, a także ze zjeżdżalniami
wodnymi. Zabawa w wodzie oraz hotelowe animacje
sprawiają, że wakacje są rozrywkowe, a do domu
wraca się wypoczętym i uśmiechniętym.

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – 2 baseny, basen dla dzieci, aquapark ze
zjeżdżalniami, hotelowe animacje, siłownia, aerobic,
rzutki, tenis stołowy, muzyka na żywo, łaźnia turecka,
sauna, łaźnia parowa, Wi-Fi w pokojach, lobby,
parking.
Dodatkowo płatne – fryzjer, lekarz, sklepy na terenie
obiektu, pralnia, wypożyczalnia samochodów, kantor,
opieka do dziecka, bilard, pokój gier, sporty wodne,
szkoła nurkowania, masaże, peelingi, room service.
DLA DZIECI:
Mini Club, brodzik.

••
••
••
••

POKOJE:
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GRATIS*
DO 12 LAT

•• ok. 485 km do stolicy kraju – Ankary

POŁOŻENIE:
ok. 200 m do plaży
w okolicy restauracje, sklepy
ok. 16 km do Antalyi
ok. 14 km do lotniska w Antalyi

ANIMACJE
HOTELOWE

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 896 pokoi. Pokoje typu standard o

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL
PRZY PLAŻY

metrażu ok 22m2 posiadają łazienkę z prysznicem
i suszarką do włosów, wyposażone są w telefon,
minibar, Wi-Fi, sejf, TV, klimatyzację. Pokoje sprzątane codziennie, wymiana pościeli i ręczników raz na
3 dni.

ATUTY:

WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:

Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-12:00),
obiad (12:30-14:00), kolacja (18:30-21:00). Przekąski
przy basenie (11:00-18:00). Bar w lobby czynny 24h,
formuła ultra all inclusive nie zawiera importowanych i butelkowanych napojów, świeżo wyciskanych
soków. Na terenie obiektu znajdują się restauracje
a’la carte dostępne po wcześniejszej rezerwacji i za
dodatkową opłatą.

Jest to hotel posiadający wszystko, co potrzebne dla
udanych wakacji. Polecany dla rodzin z dziećmi ze
względu na swoje udogodnienia dla najmłodszych
– basen, zjeżdżalnie, animacje hotelowe. Do tego
szeroki wybór w formule Ultra All Inclusive oraz kilka
restauracji a’la carte to okazja do próbowania przysmaków niespotykanych na co dzień. Relaks umożliwia hotelowe centrum fitness i SPA.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 15 LAT

•• ok. 20 km do centrum Antalyi
•• ok. 16 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 485 km do stolicy kraju – Ankary

MMprzy prywatnej plaży z darmowym serwisem
MMcentrum fitness i SPA
MMbaseny ze zjeżdżalniami
MMwyżywienie Ultra All Inclusive

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – Wi-Fi, sejf, kort tenisowy, oświetlenie kortu, zewnętrzne baseny, jacuzzi, wewnętrzny
basen, zjeżdżalnie wodne, animacje, squash, boccia,
rzutki, tenis stołowy, centrum fitness, łaźnia turecka,
sauna.
Dodatkowo płatne – sporty wodne, kręgle, bilard,
lekarz, telefon, lekcje gry w tenisa, fryzjer, pralnia,
room service, masaże i SPA, centrum gier.
DLA DZIECI:
Hotelowe animacje.

POŁOŻENIE:
•• przy plaży
•• ok. 200 m do najbliższych restauracji i sklepów

facebook.com/REGOBIS

ANIMACJE
HOTELOWE

instagram.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard posiadają łazienkę z prysznicem
i suszarką do włosów, wyposażone są w minibar, sejf,
telefon, TV, darmowy Internet, balkon, krzesła.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.0011.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (18.45-21.00)
podawane w formie bufetu, popołudniowe przekąski
(12.00-15.00, 13.00-18.00).
Na terenie obiektu znajdują się również 4 restauracje
a’la carte, 3 z nich są dodatkowo płatne.
Formuła All Inclusive nie zawiera wszystkich alkoholowych i bezalkoholowych napoi butelkowych,
świeżo wyciskanych soków, lodów, room service.
*DZIECKO DO 15 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

TURCJA

Belek

Crystal Paraiso Verde Resort & SPA

RIWIERA
TURECKA

HOTEL

B EL EK
Belek to popularny i lubiany przez polskich turystów
kierunek na wakacyjny wypoczynek. Znany jest przede
wszystkim z wysokiej klasy hoteli, świadczących usługi
wyłącznie na najwyższym poziomie, które przez cały
rok gotowe są na przyjmowanie podróżujących z całego
świata. Piękne, piaszczyste plaże, długa linia brzegowa i
sosnowe lasy tworzą malowniczy krajobraz oraz bajkowe
tło dla komfortowego wypoczynku.
W tym regionie można liczyć nie tylko na beztroski odpoczynek, lecz także spodziewać się można wielu okazji
do letnich szaleństw. Amatorzy sportów wodnych poczują
się w Belek jak w raju. Po wysiłku warto będzie skorzystać
z hotelowych ofert centrum SPA i Wellness, aby zrelaksować się i odpocząć przed wieczorną zabawą. W Belek
bowiem nie można się nudzić! Liczne bary, restauracje i
wszelkiego rodzaju lokale rozrywkowe dostarczają możliwości do tańców i śpiewów do rana. Ponadto wizyta w
lokalnych punktach gastronomicznych z pewnością przybliży turystom znajomość tureckiej tradycyjnej kuchni i
kultury.
Poza terenami obiektów hotelowych warto zobaczyć
pozostałości architektury z czasów hellenistycznych, bizantyjskich lub też Imperium Rzymskiego, które wpłynęły znacznie na rozwój tego regionu kraju. Za dodatkową
atrakcję turystyczną uchodzi również park krajobrazowy
zamieszkiwany przez ponad 100 gatunków ptaków. Park
ten znajduje się w sosnowym lesie wodospadu Kursunlu,
pod którym ukryta jest jaskinia, gdzie dostać się można
wyłącznie przepływając pod lustrem wody. Belek to
zrównoważone połączenie cudów natury z dobrze rozwiniętą bazą turystyczną, dzięki czemu miejsce to stanowi
idealną destynację letnich wyjazdów zarówno dla poszukiwaczy przygód, jak i rodzin z małymi dziećmi.

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x4

DO PLAŻY
500M

ATUTY:

Hotel świetny na rodzinne wyjazdy. Dla Gości udostępnia baseny o różnych wielkościach, ze zjeżdżalniami. Dla dzieci sprawdzi się zabawa w ramach hotelowego mini klubu. Dla dorosłych wieczorne animacje
oraz centrum fitenss i SPA. Komfortowy obiekt, który
posiada wszystko, czego trzeba do relaksującego
wypoczynku.
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ok. 500 m do prywatnej plaży
ok. 600 do marketu
ok. 850 m do wypożyczalni samochodów
ok. 11 km do centrum Belek

facebook.com/REGOBIS

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

••
••
••
••

WI-FI FREE

•• ok. 44 km do Side
•• ok. 40 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 50 km do centrum Antalyi

MMprywatna plaża z bezpłatnym serwisem
MMzaplecze sportowo-rekreacyjne
MMcentrum SPA
MMbogata oferta wyżywienia

POŁOŻENIE:

SERWIS
GRATIS

Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne,
baseny dla dzieci, bary, restauracje, animacje w ciągu
dnia, wieczorne pokazy, mini club, kort tenisowy,
boisko do koszykówki i siatkówki, centrum fitness,
tenis stołowy, piłka wodna, aquaerobic, rzutki, mini
golf, kino, raz na pobyt restauracje a’la carte (turecka i
włoska), łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa, parking,
sejf, bezprzewodowy internet.
Dodatkowo płatne – gry wideo, bilard, kręgle, oświetlenie kortu tenisowego, sprzęt do tenisa, sporty
wodne, golf, room service, masaże, fryzjer, sklep, SPA,
lekarz, pralnia, pokój gier.
DLA DZIECI:
Basen, mini club dla dzieci w wieku 4-12 lat.

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 470 pokoi typu standard z widokiem w
stronę lądu. Dostępne pokoje dla niepalących i niepełnosprawnych. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów oraz są wyposażone w klimatyzację, sejf, TV, mini bar, telefon, bezprzewodowy
Internet, balkon.
WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00¬),
obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:30), wieczorne przekąski (23:00-1:00). Lobby bar dostępny 24h,
drinki importowane dostępne w godzinach 10-24.
Na terenie hotelu znajdują się restauracje a’la carte
dostępne po wcześniejszej rezerwacji, raz na pobyt.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

instagram.com/REGOBIS
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TURCJA

Belek

TURCJA

Belek

Belconti Resort Hotel

Alva Donna Exclusive Hotel Belek

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x6

HOTEL PRZY
PLAŻY

ATUTY:
MMbezpośrednio przy plaży
MMdarmowe Wi-Fi w pokojach
MMzaplecze sportowo-rekreacyjne
MMatrakcje dla dorosłych i dzieci
NASZYM ZDANIEM:
Hotel swoim Gościom oferuje relaks w centrum SPA i
fitness, odpoczynek na prywatnej plaży z darmowym
serwisem plażowym. Dla najmłodszych Gości organizuje hotelowe animacje w postaci Mini Clubu. Obiekt
posiada szerokie zaplecze sportowo-rekreacyjne.
POŁOŻENIE:
•• przy plaży
•• ok. 1 km do centrum Belek
•• ok. 35 km do centrum Antalyi

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

•• ok. 30 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 100 km do Alanyi
•• ok. 500 km do stolicy kraju – Ankary
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – centrum fitness, łaźnia turecka, sauna,
łucznictwo, tenis stołowy, mini golf, siatkówka
plażowa, koszykówka, rzutki, aerobik, water polo,
step, disco, muzyka na żywo, animacje hotelowe,
korty tenisowe, baseny zewnętrzne i wewnętrzny,
Wi-Fi w pokojach.
Dodatkowo płatne – oświetlenie kortów, lekcje gry
w tenisa, sprzęt do tenisa, lekarz, masaże, usługi SPA,
maszyny do gier, pralnia.
DLA DZIECI:
Brodzik, zjeżdżalnie wodne, plac zabaw, Mini Club.

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL PRZY
PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

POKOJE:

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

POKOJE:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 596 pokoi. Pokoje typu standard posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarką do
włosów. Wyposażone są w telefon, TV, minibar, sejf
(bezpłatny), balkon, klimatyzację. Pościel i ręczniki
wymieniane są co 3 dni.

MMprzy plaży z Certyfikatem Błękitnej Flagi
MMbezpłatne Wi-Fi
MMprzestronne pokoje
MMzaplecze sportowo-rekreacyjne

Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne,
baseny dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, animacje w
ciągu dnia, wieczorne pokazy, muzyka na żywo,
koncerty, gimnastyka w wodzie, korty tenisowe,
sprzęt do tenisa, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis stołowy, łucznictwo, rzutki, step,
disco, centrum fitness, piłka nożna, boccia, waterpolo, mini club, mini disco, plac zabaw, sauna, łaźnia
turecka, parking, Wi-Fi w miejscach publicznych i w
pokojach, biblioteka.
Dodatkowo płatne – oświetlenie kortu tenisowego, sporty wodne, bilard, maszyny do gier, kręgle,
opieka do dziecka, restauracje a’la carte, centrum
SPA, masaże, pralnia, room service, lekarz, fotograf,
sklepy, fryzjer, wypożyczalnia samochodów, kafejka
internetowa, telefon, fax, kantor.

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 27 m2 posiadają
łazienkę z wanną i suszarką, wyposażone są w balkon,
telefon, TV, szlafrok, kapcie, zestaw do parzenia kawy
i herbaty, Wi-Fi, minibar, klimatyzację, sejf. Codzienne sprzątanie i wymiana ręczników. Hotel dysponuje
pokojami dla niepełnosprawnych.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Lobby
bar serwuje napoje 24h, lokalne i niektóre importowane alkoholowe napoje są podawane w godzinach
11:00-2:00. Formuła nie zawiera importowanych
napoi, świeżo wyciskanych soków. Na terenie hotelu
restauracje a’la carte dostępne za dodatkową opłatą.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

NASZYM ZDANIEM:
Lokalizacja hotelu sprzyja relaksującym wakacjom
– bezpośrednio przy plaży, w krajobrazie majestatycznych gór i Morza Śródziemnego. Obiekt zapewnia spokojny urlop w przestronnych pokojach oraz
wypoczynek przy hotelowych basenach i w centrum
SPA. Szczęścia dopełnia bogate wyżywienie Ultra All
Inclusive.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••
••
••

przy plaży
ok. 600 m do najbliższego sklepu
ok. 7 km do centrum Belek
ok. 5 km od pola golfowego
ok. 50 km do Antalyi
ok. 40 km do lotniska w Antalyi
ok. ok. 490 km do stolicy kraju – Ankary

DLA DZIECI:
Mini club od 4 do 12 lat, mini disco, baseny, zjeżdżalnie, plac zabaw, animacje.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (18:30-21:00), wieczorne przekąski (21:30-6:00). Opcja Ultra All Inclusive
zawiera: lody w wyznaczonych godzinach, świeżo
wyciskane soki pomarańczowe do śniadania, lokalne
i importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe.
Opcja Ultra All Inclusive nie zawiera: restauracji a’la
carte, room service, napoi premium, napoi butelkowanych. Restauracje a’la carte dostępne po wcześniejszej rezerwacji, za dodatkową opłatą.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

Belek

TURCJA

Belek

Granada Luxury Belek

Crystal Family Resort & SPA

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x14

DO PLAŻY
1,7 KM / BUS

ATUTY:
MMbaseny ze zjeżdżalniami
MMbezpłatny Internet
MMcentrum SPA i fitness
MMprzestronne pokoje

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

•• ok. 42 km do Antalyi
•• ok. 34 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 500 km do stolicy kraju – Ankary
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel świetny dla osób spragnionych świetnej
zabawy. Jego baseny ze zjeżdżalniami to miejsce
idealne na wodne szaleństwo. Czas wolny można
spędzać także w hotelowym centrum SPA lub biorąc
udział w organizowanych animacjach. Nie ma czasu
na nudę.

Bezpłatne – baseny, basen dla dzieci, zjeżdżalnie
wodne, łaźnia turecka, sauna, centrum fitness, rzutki,
tenis stołowy, kort tenisowy, Internet, sejf (w pokoju),
karaoke, minibar
Dodatkowo płatne – restauracje a’la carte, pokój gier,
masaże, pralnia, lekarz, oświetlenie kortu, telefon, fax,
SPA i Wellness, room service, sporty wodne, centrum
handlowe, wypożyczalnia samochodów.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• ok. 1,7 km do plaży
•• ok. 1 km do centrum Belek

Mini Disco, Mini kino i karaoke, basen.

NASZYM ZDANIEM:

SAMOLOT

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 574 pokoje typu standard o metrażu
ok. 25-36m2. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem
i suszarką do włosów, wyposażone są w balkon, klimatyzację, telefon, minibar, sejf, TV.

MMbezpośrednio przy plaży
MMbezprzewodowy internet
MMcentrum fitness
MMzaplecze SPA

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:30), kolacja (18:30-21:00),
przekąski (12:30-16:00), bufet wieczorny (24:003:00). Bar w lobby (9:00-24:00)-lokalne i niektóre
importowane napoje, napoje gorące i zimne, soki.
Na terenie hotelu restauracje a’la carte dostępne za
dodatkową opłatą.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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ULTIMATE
ALL INCLUSIVE

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

BASEN
x6

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• ok. 40 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 50 km do centrum Antalyi
•• ok. 490 km do stolicy kraju – Ankary
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Na terenie hotelu wiele atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Plac zabaw, baseny również z brodzikiem, mini
club. Na dorosłych czeka wyśmienita formuła All Inclusive oraz wieczorne animacje, a także zaplecze SPA
pomagające w zrelaksowaniu się.

Bezpłatne – baseny zewnętrzne, basen dla dzieci,
bary, restauracje, animacje, pokazy wieczorne, mini
club, plac zabaw, fitness, kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki, tenis stołowy, mini golf, jacuzzi,
łaźnia turecka, sauna
Dodatkowo płatne – kręgle, bilard, rzutki, centrum
SPA, fryzjer, masaże, room service, pralnia.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••

Basen, plac zabaw, mini klub dla dzieci w wieku 4-12

NASZYM ZDANIEM:

bezpośrednio przy plaży
ok. 10 km do centrum Belek
ok. 230 m do najbliższego marketu
ok. 900 m do wypożyczalni samochodów

facebook.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

instagram.com/REGOBIS

Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 27m2 posiadają
jedną sypialnię i łazienkę z prysznicem i suszarką do
włosów. Wyposażone są w klimatyzację, telefon, bezprzewodowy internet, TV, minibar, sejf, balkon.
WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki wydawane w postaci otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:30), wieczorne przekąski (23:30-00:30), mini śniadanie (00:307:00). Do dyspozycji Gości bary serwujące napoje
lokalne i importowane.
Na terenie hotelu także restauracje a’la carte – raz na
7-dniowy pobyt lub za dodatkową opłatą.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

Belek

TURCJA

Belek

Crystal Waterworld Resort & SPA

Innvista Hotels Belek

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x6

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMblisko prywatnej plaży z bezpłatnym serwisem
MMzaplecze sportowe i SPA
MMAquapark
MMprogram animacyjny
NASZYM ZDANIEM:
Wyjątkowy obiekt o świetnej lokalizacji blisko plaży.
Do dyspozycji Gości Aquapark ze zjeżdżalniami, zaplecze sportowo-rekreacyjne, centrum SPA, świetne
programy animacyjne dla dorosłych i dzieci. Możliwość leniwego relaksowania się na plaży lub przy
basenie, a także aktywnego spędzania czasu podczas
gry w golfa, siatkówkę czy piłkę wodną. Każdy z pewnością odnajdzie coś dla siebie.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

ok. 100 m do prywatnej plaży
ok. 180 m do marketu
ok. 110 m do wypożyczalni samochodów
ok. 11 km do centrum Belek
ok. 40 km do lotniska w Antalyi
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SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• ok. 50 km do centrum Antalyi
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne, basen
dla dzieci, Aquapark, restauracje, bary, wybrane restauracje a’la carte (raz na pobyt), program animacyjny, wieczorne pokazy, plac zabaw, kort tenisowy,
boisko do koszykówki, siatkówka plażowa, centrum
fitness, tenis stołowy, piłka wodna, aqua aerobic,
rzutki, mini golf, kino, łaźnia turecka, sauna, łaźnia
parowa, jacuzzi, parking, sejf, bezprzewodowy
internet.
Dodatkowo płatne – pokój gier, bilard, kręgle, oświetlenie kortu tenisowego, sporty wodne, golf, room
service, restauracje a’la carte (Fish, Steak House, Far
East), SPA, fryzjer, centrum handlowe, masaże, lekarz,
pralnia, kącik internetowy, pokój gier.
DLA DZIECI:
Basen, plac zabaw, mini club dla dzieci w wieku 4-12.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

SAMOLOT

Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada pokoje z widokiem na morze oraz w
stronę lądu, o metrażu ok. 23-27m2. Pokoje posiadają łazienki z prysznicem oraz suszarką do włosów.
Wyposażone są w klimatyzację, sejf, TV z programami
muzycznymi, minibar, bezprzewodowy internet.
Hotel posiada pokoje dla osób niepalących oraz
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (18:30-21:30). Do
dyspozycji Gości kilka barów, serwujących napoje
lokalne i importowane.
Na terenie obiektu znajdują się restauracje a’la carte
dostępne po wcześniejszej rezerwacji, raz na pobyt.
Restauracje a’la carte Fish, Steak House, Far East dodatkowo płatne.

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x6

DO PLAŻY
900M / BUS

ATUTY:

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:
Nowoczesny i komfortowy obiekt do spędzenia rodzinnych wakacji. Dla dzieci przygotowano wiele
atrakcji i animacji takich jak i place zabaw, mini club
Aquapark czy dyskoteki. Dorośli mogą odpocząć w
hotelowym SPA lub uczestniczyć w zajęciach aqua
areobiku czy pograć w piłkę plażową.
•• odległość do najbliższej plaży: 900 m
•• odległość do miejscowości Belek: 5 km

WI-FI FREE

•• odległość do miejscowości Kadriye: 2 km
•• odległość do lotniska: 25 km

MMMini Aquapark na terenie hotelu
MMrozbudowany program atrakcji dla dzieci
MMUltra All Inclusive
MMPokoje rodzinne

POŁOŻENIE:

SERWIS
GRATIS

Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracje a’la carte, bary z napojami i przekąskami, kompleks basenów dla dzieci i dorosłych wraz ze zjeżdżalniami, W-iFi na terenie hotelu, animacje i atrakcje na
terenie hotelu
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini market
DLA DZIECI:
Brodziki dla dzieci, mini Aquapark, place zabaw, animacje Mini Clubu dla dzieci od 4 do 12 lat.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 315 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację, mini
bar (uzupełniany codziennie), telefon, sejf (płatny), TV
i balkon.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane całą dobę.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

Belek

TURCJA

Belek

Limak Arcadia Golf Resort & Spa

Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMbezpośrednio przy prywatnej plaży
MMcentrum SPA i fitness
MMbezpłatny Internet Wi-Fi
MMkilka basenów, w tym basen dla dzieci i
zjeżdżalnie
NASZYM ZDANIEM:
Hotel o świetnym położeniu, niedaleko miejscowości
Belek oraz bezpośrednio przy prywatnej plaży. Daje
swoim Gościom wiele możliwości do kreatywnego i
relaksującego czasu. Hotelowe SPA i centrum fitness
to idealne miejsca na wypoczynek, natomiast animacje dostarczają odpowiedniej dawki zabawy i rozrywki. Nie można się tutaj nudzić.
POŁOŻENIE:
•• przy prywatnej plaży
•• ok. 1,5 km do centrum Belek
•• ok. 100 m do wypożyczalni samochodów
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SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 15 LAT

•• ok. 42 km do centrum Antalyi
•• ok. 30 km do lotniska w Antalyi
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – Wi-Fi, sejf, restauracje, bary, kort tenisowy, oświetlenie kortu, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, basen dla dzieci, zjeżdżalnie, serwis prasowania, hotelowe animacje, boccia, tenis stołowy,
siatkówka plażowa, rutki, mini golf, łucznictwo, waterpolo, siłownia
Dodatkowo płatne – sporty wodne, lekarz, telefon,
lekcje gry w tenisa, fryzjer, pralnia, room service,
masaże, SPA, centrum gier.
DLA DZIECI:
Mini Club dla dzieci od 4 do 12 lat, Teen Club od 13
do 17 lat, basen, zjeżdżalnie.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x6

HOTEL
PRZY PLAŻY

Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 596 pokoi. Pokoje typu standard posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarką do
włosów. Wyposażone są w telefon, TV, minibar, sejf
(bezpłatny), balkon, klimatyzację. Pościel i ręczniki
wymieniane są co 3 dni.

ATUTY:

WYŻYWIENIE:

Komfortowy, 5-gwiazdowy obiekt, tuż przy plaży z
darmowym serwisem plażowym. Na terenie hotelu
znajdują się centrum fitness i SPA oraz kilka basenów.
Jest to miejsce, które sprzyja rodzinom z dziećmi,
zarówno dla najmłodszych, jak i starszych przygotowuje szereg atrakcji i animacji.

Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), przekąski (12:00-16:00), obiad (12:3014:30), ciasto, kawa herbata (14:00-17:00), kolacja
(18:45-21:15).
Na terenie obiektu znajdują się również 4 restauracje
a’la carte, 2 z nich są dodatkowo płatne.
Formuła All Inclusive nie zawiera wszystkich alkoholowych i bezalkoholowych napoi butelkowych,
świeżo wyciskanych soków, lodów, room service.

••
••
••
••

MMbezpośrednio przy plaży
MMwyżywienie ultra all inclusive
MMkomfortowe pokoje
MMcentrum SPA i fitness

•• bezpośrednio przy prywatnej plaży

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 15 LAT

ok. 3,4 km do centrum Belek
ok. 170 m do bankomatu
ok. 44 km do centrum Antalyi
ok. 35 km od lotniska w Antalyi

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:

SERWIS
GRATIS

Prywatna plaża, piaszczysto-żwirkowa, serwis
plażowy w cenie.
DLA DZIECI:
Klub animacyjny dla dzieci, basen dla dzieci.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i wanną oraz
suszarką do włosów, wyposażone są w minibar, kli-

matyzację, sejf, telefon, TV, sofę, balkon, darmowy
internet, widok na morze, basen lub ogród.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), przekąski (12:00-15:30), obiad (12:3014:30), ciasto, kawa, herbata (14:00-17:00), kolacja
(18:45-21:15).
Na terenie obiektu znajduje się 5 restauracji a’la
carte, 3 z nich są dodatkowo płatne.
Formuła All Inclusive nie zawiera wszystkich lokalnych i importowanych alkoholowych napoi butelkowych, świeżo wyciskanych soków, lodów, room
service.
*DZIECKO DO 15 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 15 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl
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TURCJA

Belek

Crystal Boutiqe Beach Resort

TURCJA

Belek

Titanic Deluxe Golf Belek

BOUTIQUE CLASS

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTIMATE
ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMbliskość plaży
MMdostępne wszystkie udogodnienia hotelu Crystal
Family Resort & SPA
MMwyżywienie Ultimate All Inclusive
MMkomfortowe pokoje
NASZYM ZDANIEM:
Komfortowy obiekt podlegający pod hotel Crystal
Family Resort & SPA, którego wszelkie udogodnienia są dostępne również dla Gości Crystal Boutique
Beach Resort. Obiekt posiada basen i jacuzzi a także
restaurację z przekąskami. Świetne miejsce na spokojny wypoczynek.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••

ok. 500 m do hotelu Crystal Family Resort & SPA
ok. 150 m do prywatnej plaży
ok. 700 m do sklepu
ok. 450 m do wypożyczalni samochodów
ok. 10 km do centrum Belek
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SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

DLA
DOROSŁYCH

•• ok. 40 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 50 km do centrum Antalyi
•• ok. 490 km do stolicy kraju – Ankary
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Goście obiektu Crystal Boutique Beach Resort mogą
korzystać z wszelkich udogodnień hotelu Crystal
Familu Resort & SPA, który oddalony jest o ok. 2
minuty drogi.
Bezpłatne – baseny zewnętrzne, basen dla dzieci,
bary, restauracje, animacje, pokazy wieczorne, mini
club, plac zabaw, fitness, kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki, tenis stołowy, mini golf, jacuzzi,
łaźnia turecka, sauna.
Na terenie Crystal Boutique Beach Resort basen i
jacuzzi oraz restauracja z przekąskami dostępnymi w
godzinach 12:00-16:00.
Dodatkowo płatne – kręgle, bilard, rzutki, centrum
SPA, fryzjer, masaże, room service, pralnia.

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x11

DO PLAŻY
1KM / BUS

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie ma miejsce w hotelu Crystal Family
Resort & SPA, następnie Goście mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transferu, kursującego co 30
min od 7:00 do 23:00.
Obiekt posiada 76 pokoi. Standardowe pokoje o
metrażu 21m2 posiadają łazienkę z prysznicem i
suszarką do włosów oraz wyposażone są w klimatyzację, sejf, TV z programami muzycznymi, mini bar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon.

MMHigh Class All Inclisive
MMWiFi na ternie całego hotelu
MMBezpłatne leżaki pod baldachmimi na plaży i przy
rzece
MMPole do gry w golfa

WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki wydawane w postaci otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:30), wieczorne przekąski (23:30-00:30), mini śniadanie (00:307:00). Do dyspozycji Gości bary serwujące napoje
lokalne i importowane.
Na terenie hotelu także restauracje a’la carte – raz na
7-dniowy pobyt lub za dodatkową opłatą.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:
Elegancki i klasyczny hotel położny na rozległym
terenie w otoczeniu pięknej przyrody spełni oczekiwania klientów ceniących sobie spokój i ciszę. Oferta
All Inclusive na wysokim poziomie zapewnia duży
wybór zróżnicowanych dań i potraw, a kompleks
basenów ze zjeżdżalniami dostarczy rozrywki nie
tylko najmłodszym.
POŁOŻENIE:
•• odległość do najbliższej plaży: 1000 m

facebook.com/REGOBIS

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• odległość do centrum Belek: 6 km
•• odległość do lotniska: 25 km
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracje a’la carte, bary z napojami i przekąskami, kompleks basenów dla dzieci i dorosłych wraz ze zjeżdżalniami, WiFi na terenie hotelu, fitness club, sauna,
łaźnia turecka, animacje i atrakcje na terenie hotelu
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne
na plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini market, kafejka
internetowa
DLA DZIECI:
Basen ze zjeżdżalniami, plac zabaw na plaży, animacje
Mini Clubu dla dzieci.
POKOJE:

Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 594 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
mini bar (uzupełniany codziennie), sejf, telefon, TV i
balkon.
WYŻYWIENIE:
High Class All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane całą dobę.
Formuła High class All Inclusive nie obejmuje posiłków i wybranych win w niektórych restauracjach a’la
carte.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Zakwaterowanie 14:00

instagram.com/REGOBIS
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TURCJA

Side - Riwiera Turecka

Seaden Corolla Hotel

RIWIERA
TURECKA

HOTEL

S IDE
Nazwa miasta pochodzi od słowa z języka anatolijskiego,
które oznacza owoc granatu. Miejscowość położona jest
na wschód od Antalyi oraz stanowi namacalny dowód
na to jak prężnie rozwijało się na tym terenie Imperium
Rzymskie.
Miejsce bogate w zabytki starożytnych czasów, a najważniejsze to m.in. świątynia Apolla, agora, czy największy w
Anatolii amfiteatr.
Krajobraz zamierzchłych czasów jest zestawiony ze
współczesnymi domami, co powoduje, że panuje tam niesamowita atmosfera. Turyści przybywają do Side właśnie
ze względu na liczne ciekawe miejsca, warte zobaczenia,
ale również dzięki malowniczym plażom oraz sklepikom i
klimatycznym kafejkom.
Panujący tam klimat sprzyja wypoczynkowi, a oferta licznych hoteli w okolicy jest na tyle różnorodna, że każdy
odnajdzie w tej okolicy coś dla siebie.

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x6

DO PLAŻY
300M / BUS

ATUTY:

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel oferuje wiele atrakcji dla poszukujących aktywnego wypoczynku i rozrywki na wysokim poziomie. Dla najmłodszych Gości rozmaite zajęcia w
Mini Klubie, programy animacyjne oraz 2 baseny. Ci
nieco starsi mogą skorzystać z hotelowego SPA, zrelaksować się na plaży lub przy basenie, a wieczorami
rozerwać się w hotelowym Night Klubie.

Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracje a’la carte, bar w lobby, bar przy basenie, bar
z przekąskami, bar na plaży, disco bar, kompleks 6
basenów (3 zewnętrzne, 2 dla dzieci, 1 wewnętrzny),
łaźnia turecka, sauna, WiFi w lobby i przy basenie,
codzienne wieczorne pokazy i różnorodne animacje,
Night Club 3 razy w tygodniu.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• odległość do najbliższej plaży: 300 m
•• odległość do centrum Side: 3 km
•• odległość do centrum Manavgat: 7 km

2 baseny dla dzieci, animacje Mini Clubu dla dzieci
4 do 12 lat

NASZYM ZDANIEM:

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

WI-FI FREE
LOBBY

•• odległość do lotniska: 64 km
•• odległość do przystanku autobusowego: 20 m

MMprywatna plaża oznaczona Błękitną Flagą
MMbliskość przystanku autobusowego
MMatrakcje i animacje dla dzieci

140

SERWIS
GRATIS

facebook.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 404 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar (codziennie uzupełniany w wodę
mineralną), sejf (dodatkowo płatny), TV i balkon.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane do 24:00.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

instagram.com/REGOBIS
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TURCJA

Side - Riwiera Turecka

Seaden Sweet Park

Park Side Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

DO PLAŻY
300M

ATUTY:
MMbliskość plaży (300m)
MMniewielka odległość od antycznego miasta Side
MMw okolicy liczne sklepy i stragany z pamiątkami
MMłaźnia turecka i strefa SPA
NASZYM ZDANIEM:
Hotel położony blisko plaży jest idealną bazą wypadową do zwiedzania antycznego Side. Można tu
odpocząć zarówno na świeżym powietrzu przy basenach, jak i relaksując się w strefie SPA.

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

•• odległość do lotniska: 65 km
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, bar w
lobby, bar przy basenie, 2 zewnętrzne baseny z brodzikiem, łaźnia turecka, tenis stołowy, WiFi w lobby
hotelowym, raz w tygodniu muzyka na żywo, pokaz
tańca brzucha, wieczór turecki, pokaz folklorystyczny.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, centrum SPA,
masaże, sporty wodne na plaży.
DLA DZIECI:

POŁOŻENIE:

Basen z brodzikiem

•• odległość do najbliższej plaży: 300 m
•• odległość do centrum Side: 2 km
•• odległość do centrum Manavgat: 5 km

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

Hotel dysponuje 90 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem i suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar (codziennie uzupełniany w wodę
mineralną), sejf (dodatkowo płatny), TV i balkon.

ATUTY:
MMniedaleko starożytnej części Side
MMzewnętrzny basen z brodzikiem dla dzieci
MMleżaki i parasole przy basenie bezpłatne
MMw pobliżu sklepy, bary i restauracje

•• około 2 km od miasta Side
•• około 65 km od lotniska w Antalyi
•• do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej
około 1,5 km
•• odległość do najbliższego sklepu około 50 m

WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barze przy basenie, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje serwowane od 10:00 do 24:00.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.

Hotel Park Side położony jest w spokojnej okolicy
około 1 km od piaszczysto-żwirowej publicznej plaży.
Na terenie obiektu znajduje się zewnętrzny basen
ze słodką wodą oraz brodzikiem dla dzieci. Leżaki i
parasole przy basenie są bezpłatne, a w barze przy
basenie dostępne są napoje. Warto wybrać się do pobliskiego Side, w którym znajduje się wiele zabytków
z czasów starożytnych.

Bezpłatne recepcja 24h, do dyspozycji gości restauracja główna, wi-fi w lobby, basen, animacje 6 dni w
tygodniu, występy, muzyka na żywo, rzutki.
Płatne room service, sejf, fryzjer, fotograf, lekarz,
pralnia, bilard, Spa & Wellness, łaźnie tureckie, sauna,
masaż.

*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

POŁOŻENIE:
•• w strefie turystycznej należącej do Side
•• około 1 km od plaży
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DO PLAŻY
1,5KM / BUS

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

DLA DZIECI:
Mini Club (dla dzieci w wieku 4-12 lat, w godzinach
10.30-12.00 oraz 15.00-17.00), brodzik, plac zabaw.
POKOJE:
Zakwaterowanie – 14.00

instagram.com/REGOBIS

Wykwaterowanie – 12.00
Hotel posiada 100 pokoi. Standardowe pokoje
(24m2) wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarkę do włosów, mini bar (uzupełniany codziennie
w 2 butelki wody), telewizor, telefon, indywidualnie
sterowana klimatyzacja, sejf (płatny), balkon/taras.
Family Room 90m2, dwie sypialnie, 1 łazienka.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie, lunch oraz kolacja podawane w formie
bufetu. W przerwach między posiłkami podawane
słodkie, słone przekąski oraz kawa.
All inclusive obejmuje lokalne alkoholowe oraz bezalkoholowe napoje (Raki, wódka, wino, piwo, cola,
fanta, sprite, woda mineralna, soki, herbaty oraz
kawa) w godzinach od 10.00 do 23.00.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

Side - Riwiera Turecka

Side Town by Z Hotels

Alva Donna Beach Resort Comfort

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

DO PLAŻY
300M

ATUTY:
MMw niewielkiej odległości od antycznego Side
MMw okolicy liczne sklepy i markety
MMbezpłatne WiFi w lobby hotelowym
MMmini klub dla dzieci

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• około 700 m od najbliższego przystanku
komunikacji miejskiej
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel położony niedaleko antycznej części Side,
jedynie 300 m od piaszczystej hotelowej plaży. W
pobliżu znajdują się liczne sklepy i stragany z pamiątkami. Hotel oferuje animacje w wersji soft, a dla
dzieci basen z brodzikiem i zajęcia w mini klubie.

Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, bar w
lobby, bar przy basenie, wewnętrzny i zewnętrzny
basen z brodzikiem, centrum fitness, łaźnia turecka,
sauna, tenis stołowy, siatkówka plażowa, WiFi w
lobby hotelowym, programy animacyjne w wersji soft,
raz w tygodniu muzyka na żywo.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, kafejka internetowa, centrum SPA, masaże, sporty wodne na plaży.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••

Basen z brodzikiem, gry i zabawy w mini klubie (4-12
lat).

NASZYM ZDANIEM:

około 300 m od hotelowej plaży
około 2 km od Side
około 75 km od lotniska w Antalyi
około 200 m od najbliższego sklepu
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POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

Wykwaterowanie 10:00
Hotel dysponuje 180 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem i suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar (codziennie uzupełniany w wodę
mineralną), sejf (dodatkowo płatny), TV i balkon.

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMbezpośrednio przy plaży
MMwygodne i nowoczesne pokoje
MMbogata oferta ultra all inclusive
MMcentrum SPA i fitness

WYŻYWIENIE:

Położony przy plaży hotel, który oferuje wiele usług
SPA i fitness. Posiada również baseny odkryte i kryte,
a pokoje są urządzone w nowoczesnym stylu. Wyżywienie w opcji Ultra All Inclusive zadowoli każdego
smakosza tureckich przysmaków. Dodatkowym
atutem jest obecność restauracji a’la carte w hotelu.

Bezpłatne – baseny, zjeżdżalnie, animacje, wieczorne
pokazy, muzyka na żywo, kort tenisowy, gimnastyka
w wodzie, sprzęt do tenisa, oświetlenie kortu, koszykówka, siatkówka, siatkówka plażowa, tenis stołowy,
łucznictwo, rzutki, step, disco, centrum fitness, piłka
nożna, boccia, mini disco, plac zabaw, mini club, biblioteka, sauna, łaźnia turecka, parking, Wi-Fi w pokojach i miejscach wspólnych.
Dodatkowo płatne – sporty wodne, kręgle, bilard,
konsole do gier, opieka do dzieci, basen w SPA, restauracje a’la carte, centrum piękności, pralnia, room
service, lekarz, sklepy, fryzjer, wypożyczalnia samochodów, kafejka internetowa, telefon, fax.

All Inclusive
Śniadanie, późne śniadanie, lunch i kolacja w formie
bufetu, przekąski w barze przy basenie, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje serwowane od 10:00
do 23:00.
Formuła All Inclusive nie obejmuje butelkowanych
napoi, napojów importowanych, wybranych win,
świeżo wyciskanych soków owocowych.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••
••

przy plaży
ok. 170 m do najbliższego sklepu
ok. 12 km do Side
ok. 63 km do centrum Antalyi
ok. 55 km do lotniska w Antalyi
ok. 510 km do stolicy kraju – Ankary

facebook.com/REGOBIS

DLA DZIECI:
Mini club od 4 do 12 lat, mini disco, plac zabaw,
baseny.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00

instagram.com/REGOBIS

Hotel posiada 244 pokoi typu standard, o metrażu
ok.27m2. Pokoje mają łazienkę z prysznicem, wanną
i suszarką, wyposażone są w balkon, telefon, TV,
szlafrok, kapcie, zestaw do parzenia kawy i herbaty,
Wi-Fi, minibar, sejf, klimatyzację. Hotel dysponuje
pokojami dla niepełnosprawnych. Codzienne sprzątanie, wymiana pościeli i ręczników.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:30-12:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (18:30-21:00), wieczorne przekąski (21:00-5:00). Opcja Ultra All Inclusive
zawiera lokalne i niektóre importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe, lody od 12:00 do 24:00,
świeżo wyciskane pomarańczowe soki do śniadania.
Opcja Ultra All Inclusive nie zawiera napoi butelkowanych, alkoholi premium, room service. Restauracje a’la carte dodatkowo płatne, po wcześniejszej
rezerwacji.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

Side - Riwiera Turecka

Miramare Beach Hotel

Miramare Queen Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x4

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMpołożony bezpośrednio przy plaży
MMnapoje w formule Ultra All Inclusive 24h na dobę
MMMini Club dla najmłodszych oraz Teenage Club
dla nastolatków
MMbogata oferta rozrywkowo sportowa
MMniedaleko antycznej części Side

Bezpłatne recepcja 24h, do dyspozycji gości restauracja główna, wi-fi, 7 barów (w tym Disco Bar), baseny
(wewnętrzny z brodzikiem, basen główny, basen ze
zjeżdżalniami, basen dla dzieci), leżaki i parasole przy
basenach, tenis ziemny oraz stołowy, centrum fitness,
rzutki, boiska do koszykówki oraz siatkówki plażowej,
animacje, łaźnia turecka, gry, zumba, aerobik, piłkarzyki, mini football, wieczorki tematyczne, muzyka
na żywo, w ciągu dnia zajęcia sportowe i wieczorne
programy rozrywkowe organizowane przez hotelowy
team animacyjny.
Płatne oświetlenie kortu tenisowego, bilard, pralnia,
SPA, fryzjer, lekarz. Na terenie hotelu znajdują się
również sklepy i wypożyczalnia samochodów.

NASZYM ZDANIEM:
Hotel położony w turystycznej dzielnicy Kumköy,
przy szerokiej piaszczystej plaży – to świetna baza
wypadowa do antycznej części Side lub na zakupy
w okolicznych sklepach i straganach. Jest to starannie utrzymany obiekt, oferujący szeroką gamę zajęć
sportowych i rozrywek dla gości w każdym wieku:
dzienne i wieczorne programy animacyjne oraz
zajęcia dla dzieci i nastolatków w Mini i Teenage Club.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••

usytuowany w strefie turystycznej Kumköy
około 6 km od Side
około 60 km od lotniska w Antalyi
przystanek komunikacji miejskiej około 600 m
od hotelu
•• odległość do najbliższego sklepu około 350 m
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DLA DZIECI:
Bogaty i różnorodny program zajęć dla dzieci w
grupach wiekowych od 4 do 8 lat i od 8 do lat 12
oraz dla nastolatków w wieku od 12 do 16 lat. Przewidziane są zajęcia sportowe w ogrodzie i na basenie
oraz wieczorne Mini Disco.
POKOJE:
Zakwaterowanie – 14.00
Wykwaterowanie – 12.00

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x4

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 14 LAT

W hotelu znajduje się 221 pokoi. Standardowe
pokoje (18-22m2) wyposażone są w łazienkę z
toaletą, wannę, suszarkę do włosów, centralnie sterowaną klimatyzację, telefon (połączenia płatne),
minibar (uzupełniany codziennie w wodę mineralną),
sejf (bezpłatny), telewizja, zestaw do parzenia kawy/
herbaty.

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMpołożony bezpośrednio przy plaży
MMnapoje w formule Ultra All Inclusive 24h na dobę
MMMini Club dla najmłodszych oraz Teenage Club
dla nastolatków
MMbogata oferta rozrywkowo sportowa
MMniedaleko antycznej części Side

WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:

Ultra All Inclusive
W restauracji głównej podawane w formie bufetu
są śniadania, późne śniadania, lunche, kolacje oraz
nocne przekąski. Bufet z daniami dietetycznymi,
organicznymi i wegetariańskimi. W ciągu dnia serwowane są słodkie i słone przekąski w hotelowych
barach. Obsługa kelnerska w restauracji i barach hotelowych. Napoje alkoholowe nie są podawane do
śniadania.
W formule Ultra All Inclusive znajdują się wybrane
lokalne i importowane napoje i alkohole ujęte w
Karcie Menu, dostępne w barach na terenie hotelu
24h na dobę. Formuła nie obejmuje butelkowanych
napoi, wybranych napoi alkoholowych oraz świeżo
wyciskanego soku pomarańczowego.

Hotel położony w turystycznej dzielnicy Kumköy,
przy szerokiej piaszczystej plaży – to świetna baza
wypadowa do antycznej części Side lub na zakupy
w okolicznych sklepach i straganach. Goście mogą
korzystać z udogodnień sąsiedniego Miramare
Beach****, w tym z zajęć sportowych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych oraz wieczornych programów
animacyjnych.

Bezpłatne recepcja 24h, do dyspozycji gości restauracja główna, wi-fi, 7 barów (w tym Disco Bar w
Miramare Beach), baseny (wewnętrzny z brodzikiem
w hotelu Miramare Beach, basen główny, basen ze
zjeżdżalniami, basen dla dzieci), leżaki i parasole przy
basenach, tenis ziemny oraz stołowy, centrum fitness
(w Miramare Beach), rzutki, boiska do koszykówki
oraz siatkówki plażowej, animacje, łaźnia turecka, gry,
zumba, aerobik, piłkarzyki, mini football, wieczorki
tematyczne, muzyka na żywo, w ciągu dnia zajęcia
sportowe i wieczorne programy rozrywkowe organizowane przez hotelowy team animacyjny.
Płatne oświetlenie kortu tenisowego, bilard, pralnia,
SPA, fryzjer, lekarz. Na terenie hotelu znajdują się
również sklepy i wypożyczalnia samochodów.

*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

POŁOŻENIE:
••
••
••
••

usytuowany w strefie turystycznej Kumköy
około 6 km od Side
około 60 km od lotniska w Antalyi
przystanek komunikacji miejskiej około 600 m
od hotelu
•• odległość do najbliższego sklepu około 350 m

DLA DZIECI:
Bogaty i różnorodny program zajęć dla dzieci w
grupach wiekowych od 4 do 8 lat i od 8 do lat 12
oraz dla nastolatków w wieku od 12 do 16 lat. Przewidziane są zajęcia sportowe w ogrodzie i na basenie
oraz wieczorne Mini Disco.
POKOJE:
Zakwaterowanie – 14.00

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS

Wykwaterowanie – 12.00
Hotel posiada 303 pokoje. Pokoje standardowe z
balkonem, łazienką z wanną i toaletą, wyposażone
w suszarkę do włosów, telefon, mini bar (uzupełniany codziennie w wodę mineralną), sejf, zestaw do
parzenia kawy/herbaty, TV i centralnie sterowaną
klimatyzację.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
W restauracji głównej podawane w formie bufetu
są śniadania, późne śniadania, lunche, kolacje oraz
nocne przekąski. Bufet z daniami dietetycznymi,
organicznymi i wegetariańskimi. W ciągu dnia serwowane są słodkie i słone przekąski w hotelowych
barach. Obsługa kelnerska w restauracji i barach hotelowych. Napoje alkoholowe nie są podawane do
śniadania.
W formule Ultra All Inclusive znajdują się wybrane
lokalne i importowane napoje i alkohole ujęte w
Menu, dostępne w barach na terenie hotelu 24h na
dobę. Formuła nie obejmuje butelkowanych napoi,
wybranych napoi alkoholowych oraz świeżo wyciskanego soku pomarańczowego.
*DZIECKO DO 14 LAT POBYT GRATIS.

147

TURCJA

Side - Riwiera Turecka

TURCJA

Side - Riwiera Turecka

Orfeus Park Hotel

Alba Resort Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

DO PLAŻY
300M / BUS

ATUTY:
MMbliskość antycznego Side
MMatrakcje i animacje dla dziaci
MMWiFi na teranie hotelu
NASZYM ZDANIEM:
Hotel o klasycznym wnętrzu oferujacy różnorodność
dań, przekasek i napojów. Można tu relaksować się
podczas zabiegów SPA oraz korzystać z uroków
kompieli słonecznych na plaży lub przy basenach ze
zjeżdżalniami.
POŁOŻENIE:
•• odległość do najbliższej plaży: 300 m
•• odległość do miasta Side: 9 km
•• odległość do miasta Manavgat: 20 km
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SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• odległość do lotniska: 55 km
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, bar
w lobby, bar przy basenie, bar na plaży, 2 baseny
zewnętrzne z brodzikiem, basen wewnętrzny, mini
Aquapark, sauna, WiFi na terenie hotelu, różnorodne
animacje i pokazy.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini market.
DLA DZIECI:
Brodzik dla dzieci, mini Aquapark, plac zabaw, animacje Mini Clubu dla dzieci 4 do 12 lat.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 13 LAT

Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 296 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar, sejf, TV i balkon.

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMPrywatna plaża
MMDuży zadbany ogród
MMBogaty program animacyjny
MMNiedaleko turystycznej miejscowości Side

WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:

All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane do 24:00.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.

Hotel doceniany przez turystów dzięki bogatemu
programowi animacyjnemu oraz dzięki znakomitemu
wyżywieniu. Położony przy szerokiej plaży z leżakami i parasolami dostępnymi za darmo. Obiekt oferuje
szereg atrakcji również dla najmłodszych, dlatego
często wybierany jest na rodzinne wakacje.

Bezpłatne: Zewnętrzny i wewnętrzny basen dla dorosłych i dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, kort tenisowy,
siatkówka, siatkówka plażowa, mini football, centrum
fitness, łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa, mini golf.
Dodatkowo płatne: Masaże, centrum SPA, wszystkie
sporty wodne, oświetlenie kortu tenisowego oraz
sprzęt do gry, kręgle, bilard.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

••
••
••
••
••

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

POŁOŻENIE:
Przy plaży
Zlokalizowany w regionie Colakli
około 55 km od lotniska w Antalyi
około 8 km od centrum Side
około 550 m od przystanku autobusowego

facebook.com/REGOBIS

DLA DZIECI:
Atrakcje w ramach Mini Clubu dla dzieci w wieku
4-12 lat w ciągu dnia, wieczorami Mini Disco.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 445 pokoi. Pokoje typu standard
(26m2) posiadają jedną łazienkę oraz sypialnię. Dostępne są również 4 pokoje dla niepełnosprawnych.
Wszystkie pokoje wyposażone w prywatne łazienki z
wanną, prysznicem I suszarką do włosów. Posiadają

instagram.com/REGOBIS

również klimatyzację, telefon, mini bar (woda I napoje
uzupełniane codziennie), czajnik, zestaw do parzenia
kawy I herbaty, sejf (dodatkowo płatny), dywany na
podłogach, TV.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadania, późne śniadania, lunche, obiady, popołudniowe ciasta, kawa herbata, wieczorne przekąski, kawa i herbata podawane w formie otwartego
bufetu. Dostępne również wszystkie lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje, lody w wyznaczonych
godzinach przy basenie, napoje w Disco Clubie do
godziny 01:00. Program All Inclusive nie zawiera importowanych napoi alkoholowych, specjalnych win,
serwisu pokojowego, świeżo wyciskanych soków,
napoi energetycznych i butelkowych. Restauracje
A’la Carte dostępne po wcześniejszej rezerwacji, wyłącznie raz na pobyt.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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Alba Royal Hotel

Alba Queen Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

DO PLAŻY
300M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

DLA
DOROSŁYCH

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

ATUTY:

MMUltra All Inclusive
MMkomfortowe pokoje
MMbogata oferta SPA & wellness

••
••
••
••

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 224 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar, sejf (bezpłatny), TV i balkon.

MMdrinki powitalne
MMbogata oferta All Inclusive
MMduże przestronne pokoje
MMbezpośredni dostęp do plaży

NASZYM ZDANIEM:
Obiekt ten jest dedykowany dla osób poszukujących
wysokiej jakości usług oraz spokojnego relaksu, gdyż
jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych.
Bogata oferta Ultra All Inclusive pozwala cieszyć się
różnorodnością dań i napojów oferowanych zarówno
w formie bufetu, jak i z kart dań.

150

odległość do najbliższej plaży: 300 m
odległość do miasta Side: 8 km
odległość do miasta Manavgat: 13 km
odległość do lotniska: 55 km

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracje a’la carte, bar w lobby, bar przy basenie, bar na
plaży, wewnętrzny i zewnętrzny basen, sauna, jacuzzi,
WiFi w lobby i przy basenie, różnorodne animacje i
pokazy.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini market.

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane całą dobę.
Formuła Ultra All Inclusive nie obejmuje świeżo wyciskanych soków owocowych.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

BASEN
x2

DO PLAŻY
350M

WI-FI FREE
LOBBY

GRATIS*
DO 13 LAT

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel został urządzony z myślą o wygodzie wypoczynku. Posiada przestronne pokoje, które świetnie
nadają się do przyjęcia rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych dostosowano programy atrakcji i animacji,
podczas gdy dorośli mogą korzystać z uroków SPA
czy aktywnego wypoczynku na przykład na siłowni

Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracja a’la carte, bar w lobby, bar przy basenie,
bar na plaży, basen zewnętrzne z brodzikiem, basen
wewnętrzny z jacuzzi, mini Aquapark, sauna, WiFi w
lobby i przy basenie, różnorodne animacje i pokazy.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini market.
DLA DZIECI:
Brodzik dla dzieci, mini Aquapark, plac zabaw, animacje Mini Clubu dla dzieci 4 do 12 lat.

•• odległość do najbliższej plaży: 300 m
•• odległość do miasta Side: 8 km

facebook.com/REGOBIS

ANIMACJE
HOTELOWE

•• odległość do miasta Manavgat: 13 km
•• odległość do lotniska: 55 km

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:

SERWIS
GRATIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 344 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar, sejf (płatny), TV i balkon.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu, przekąski
w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
serwowane całą dobę.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

instagram.com/REGOBIS
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Crystal Admiral Resort Suites & SPA

Crystal Palace Luxury Resort & SPA

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x8

DO PLAŻY
100M

ATUTY:
MMblisko prywatnej plaży z darmowym serwisem
MMwyżywienie Ultimate All Inclusive
MMprogramy animacyjne dla dorosłych oraz atrakcje
dla dzieci
MMbogata oferta SPA i Wellness
NASZYM ZDANIEM:
5-gwiazdkowy hotel z bogatym zapleczem sportowo-rekreacyjnym i SPA. Zapewnia wiele atrakcji wieczorne programy rozrywkowe, muzyka na żywo, dla
najmłodszych zabawy w basenie oraz w mini klubie.
Do tego pyszna lokalna kuchnia jest dopełnieniem
udanych wakacji.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••

ok. 50m do plaży
ok. 23 km do centrum Side
ok. 80 km do centrum Antalyi
ok. 85 km do lotniska w Antalyi
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SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

SAMOLOT

ULTIMATE
ALL INCLUSIVE

•• ok. 490 km do stolicy kraju – Ankary

POKOJE:

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
577 pokoi z widokiem na morze, 257 pokoi z widokiem na morze, ogród lub w stronę lądu. Pokoje
typu standard o metrażu ok. 35m2. Pokoje posiadają
łazienki z wanną i suszarką do włosów oraz wyposażone są w klimatyzację, sejf, TV, minibar, telefon,
bezprzewodowy internet.

MMbezpośrednio przy plaży
MMudogodnienia dla dzieci
MMcentrum SPA
MMUltimate All Inclusive

Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne, basen
dla dzieci, wybrane restauracje a’la carte, bary, animacje, wieczorne pokazy, muzyka na żywo, plac
zabaw, centrum fitness, kort tenisowy, rzutki, mini
golf, tenis stołowy, boccia, piłka wodna, aquaaerobic, aerobic, rozciąganie, boisko do koszykówki, siatkówka plażowa, łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa,
jacuzzi, parking, sejf, bezprzewodowy internet.
Dodatkowo płatne – centrum rozrywki, gry wideo,
kręgle, bilard, sporty wodne, oświetlenie kortu tenisowego, sprzęt do tenisa, wybrane restauracje a’la
carte, room service, fryzjer, centrum handlowe, SPA,
masaże, lekarz, pralnia, kafejka internetowa.
DLA DZIECI:
Basen dla dzieci, plac zabaw, mini club dla dzieci w
wieku 4-12 lat.

WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:30), wieczorne przekąski (23:30-1:00). Aspendos bar oraz Mini
bar dostępne 24h.
Do dyspozycji Gości restauracje a’la carte po wcześniejszej rezerwacji oraz raz na 7-dniowy pobyt.

BASEN
x4

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• ok. 60 km do centrum Antalyi
•• ok. 500 km do stolicy kraju – Ankary
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel oferujący turystom ogrom atrakcji. Centrum
SPA, baseny, kręgle, bilard, restauracje serwujące
pyszne dania, do tego wieczorne programy i pokazy
umilające czas każdemu. Miejsce łączące rozrywkę z
wypoczynkiem. Warto wybrać się zarówno z rodziną,
jak i grupą znajomych.

Bezpłatne – 4 baseny w tym basen dla dzieci, 3 restauracje, 3 restauracje a’la carte (raz na 7 dni), bary,
łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa, sejf, bezprzewodowy Internet, minibar, wieczorne programy, muzyka
na żywo.
Dodatkowo płatne – centrum rozrywki, gry wideo,
kręgle, bilard, oświetlenie kortu tenisowego, sprzęt
do tenisa, sporty wodne, romm service, fryzjer, sklep,
SPA, masaże, lekarz, pralnia, kafejka internetowa.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••

Basen z brodzikiem, plac zabaw, Mini klub dla dzieci
od 4 do 12 lat. Drugi Mini Klub dla dzieci w wieku
od 13 do 16 lat.

NASZYM ZDANIEM:

bezpośrednio przy plaży
ok. 11 km do centrum Side
ok. 100 m do postoju taksówek
ok. 55 km do lotniska w Antalyi

POKOJE:
Hotel posiada 277 pokoi typu standard, o metrażu
ok. 23-28m2. Pokoje z widokiem na morze lub w
stronę lądu. Wyposażone są w klimatyzację, sejf, TV,
minibar, bezprzewodowy Internet, balkon. W łazience
prysznic, suszarka do włosów, telefon.
Hotel posiada także pokoje dla niepalących oraz
pokoje dla niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
Ultimate All Inclusive
Posiłki podawane w formie bufetu. Śniadania (7:0010:00), późne śniadania (10:00-11:00), obiady
(12:30-14:30), kolacje (18:30-21:00), przekąski wieczorne (23:00-1:00). Ciasta, lody podawane w konkretnych godzinach.
Do dyspozycji Gości kilka barów, Lagoon bar dostępny 24h, serwuje lokalne napoje.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl
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Palm World Resort & SPA

Seaden Valentine Resort & SPA

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

DO PLAŻY
700M

ATUTY:
MMniedaleko plaży z darmowym serwisem plażowym
MMatrakcje dla dzieci – Mini Club
MMbogata oferta All Inclusive
MMprzestronne i nowoczesne pokoje
NASZYM ZDANIEM:
Wspaniały obiekt o standardzie 5*. Jego największymi atutami są bliskość piaszczystej plaży z darmowym
serwisem plażowym, atrakcje dla dzieci w postaci
Mini Clubu, wyżywienie All Inclusive oraz możliwość
korzystania z oferty restauracji A’la carte. Idealny na
komfortowy wypoczynek dla całej rodziny.
POŁOŻENIE:
•• ok. 400 m od hotelu
•• ok. 100 m do najbliższego sklepu

SERWIS
GRATIS

••
••
••
••

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 6 LAT

ok. 7 km do Side
ok. 11 km do Manavgat
ok. 67 km do centrum Antalyi
ok. 57 km do lotniska w Antalyi

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – Internet w lobby, Aquapark ze zjeżdżalniami, tenis stołowy, rzutki, gimnastyka w wodzie,
mini club, siatkówka plażowa, boccia, basen, łaźnia
turecka, basen wewnętrzny, sauna, łóżeczka dla
dzieci, centrum fitness.
Dodatkowo płatne – telefon, fax, centrum SPA,
fryzjer, market, wypożyczalnia samochodów, lody,
pralnia, pokój gier, lekarz, sporty wodne, kawa
turecka, sejfy w pokojach.
DLA DZIECI:
Zabawy w Mini Clubie.

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

DO PLAŻY
200M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

DLA
DOROSŁYCH

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 196 pokoi i składa się z 3 budynków.
Pokoje typu standard o metrażu ok. 22m2 posiadają
łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w balkon, klimatyzację, telefon, czajnik,
minibar, sejf (dodatkowo płatny), TV.

MMprywatna piaszczysta plaża oznaczona Błękitną
Flagą
MMbogaty program animacji i pokazów
MMlokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe
serwowane całą dobę
MMprzestronne i dobre wyposażone pokoje

WYŻYWIENIE:

Hotel zapewnia różnorodność usług dla klientów
oczekujących wypoczynku o wysokim standardzie.
Do dyspozycji Gości restauracje a’la carte serwujące
dania kuchni światowej, 3 bary, basen oraz bogata
oferta hotelowego SPA. Hotel dla dorosłych (16+).

Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracja a’la carte, bar w lobby, bar przy basenie, bar z
przekąskami, bar na plaży, disco bar, wewnętrzny i 2
zewnętrzne baseny, łaźnia turecka i parowa, sauna,
WiFi w całym hotelu, codzienne wieczorne pokazy i
różnorodne animacje, Night Club 3 razy w tygodniu.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer, całodobowe sprzątanie na życzenie.

POŁOŻENIE:

POKOJE:

•• odległość do najbliższej plaży: 200 m

Zakwaterowanie 14:00

All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:00).
Między posiłkami podawane przekąski. Bar w lobby
i przy basenie czynny 10:00-24:00, serwuje napoje
lokalne alkoholowe oraz bezalkoholowe.
Restauracja a’la carte serwująca potrawy rybne, dostępna po wcześniejszej rezerwacji.

NASZYM ZDANIEM:

••
••
••
••

odległość do centrum Side: 3 km
odległość do centrum Manavgat: 7 km
odległość do lotniska: 64 km
odległość do przystanku autobusowego: 100 m

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 250 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką do
włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar (codziennie uzupełniany w wodę
mineralną), sejf (dodatkowo płatny), TV i balkon.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie, póżne śniadania, lunch i kolacja w formie
bufetu, przekąski w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje serwowane całą dobę.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.

*DZIECKO DO 6 LAT POBYT GRATIS.

154

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS

155

TURCJA

TURCJA

Alanya - Riwiera Turecka

Kirman Sidera Luxury & SPA Resort

RIWIERA
TURECKA

HOTEL

ALA N YA
Miasto położone jest u podnóża skalistego półwyspu, na
wschód od Antalyi. Nad nim góruje twierdza z Czerwoną
Wieżą i murami obronnymi, co stanowi największą atrakcję turystyczną tego miejsca.
Nazwana na cześć królowej Egiptu plaża Kleopatry
uchodzi za najpiękniejszą plażę w Alanyi. Jest to popularny punkt spotkań wśród zarówno miejscowych jak i
przyjezdnych.
Długa, szeroka i piaszczysta zachwycająca pięknym lazurowym kolorem wody. Liczne nowoczesne hotele znajdują się w centrum turystycznego kurortu.
Można odbyć tutaj wakacje o wysokim standardzie.
To samo tyczy się obiektów położonych na obrzeżach
miasta, które są również dobrą bazą wypadowa do poznawania piękna kraju.
Nieopodal miasta znajduje się dolina Dim Çayi, oferująca nieco wytchnienia od wszechobecnego na wybrzeżu
słońca.

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:

Goście hotelu zachwyceni są zwłaszcza szeroką
ofertą wyżywienia ultra all inclusive oraz faktem, że
hotel znajduje się bezpośrednio przy plaży. Pobyt
odbywa się w komfortowych i przestronnych pokojach z balkonem. Rozrywka towarzyszy odwiedzającym na każdym kroku dzięki hotelowym animacjom, a
relaks zapewniony jest przez centrum SPA.
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przy plaży
ok. 20 min do centrum handlowego
ok. 23 km do Manavgat
ok. 25 km do Side

facebook.com/REGOBIS

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

••
••
••
••

WI-FI FREE

•• ok. 33 km do Alanyi
•• ok. 100 km do Antalyi
•• ok. 90 km do lotniska w Antalyi

MMbezpośrednio przy plaży
MManimacje i udogodnienia dla dzieci
MMcentrum SPA
MMdarmowy Internet

POŁOŻENIE:

SERWIS
GRATIS

Bezpłatne – water polo, aerobic, aquaaerobic, boccia,
rzutki, tenis stołowy, tenis, sprzęt do tenisa, siatkówka, siatkówka plażowa, koszykówka, siłownia, basen
zewnętrzny i wewnętrzny, basen dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, sauna, łaźnia turecka.
Dodatkowo płatne – lekarz, opieka do dziecka,
pralnia, sporty wodne, oświetlenie kortu tenisowego, centrum handlowe, centrum gier, kręgle, bilard,
kafejka internetowa, wypożyczalnia samochodów,
sejf, room service, centrum SPA.
DLA DZIECI:
Plac zabaw, Mini Club 4-12/13-18 lat, basen.
POKOJE:

Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 327 pokoi typu standard o metrażu ok.
28m2. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w balkon, telefon,
TV, łóżeczko dla dziecka, sejf, minibar, klimatyzację.
Pokoje sprzątane codziennie. Hotel dysponuje pokojami dla niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), obiad (12:00-14:00), kolacja (19:00-21:00).
Bar w lobby 10:00-24:00, bar wieczorny 21:30-2:00.
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe podawane
10:00-23:59. Na terenie hotelu restauracje a’la carte,
dostępne bezpłatnie raz na pobyt po wcześniejszej
rezerwacji.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Zakwaterowanie 14:00

instagram.com/REGOBIS
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Alanya - Riwiera Turecka

Remi

Tac Premier

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN

DO PLAŻY
150M

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-FI
PŁATNE

GRATIS*
DO 7 LAT

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

DO PLAŻY
150M

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 13 LAT

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMw centrum miasta
MMblisko plaży Kleopatry
MMw okolicy bary, restauracje i sklepy
MMłaźnia turecka w cenie
MMwyżywienie All Inclusive

••
••
••
••
••

Hotel posiada 82 pokoje. Pokoje typu standard
wyposażone są w łazienkę z kabiną prysznicową
lub wanną, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon stacjonarny (płatny), minibar (płatny), sejf
(płatny), telewizor, balkon, room service (płatny).

MMPołożony tuż obok plaży Kleopatry
MMWyżywienie All Inclusive
MMBlisko liczne restauracje i kawiarnie
MMBezpłatny internet WiFi

Bezpłatne:
Zewnętrzny i wewnętrzny basen dla dorosłych i
dzieci, fitness, łaźnia turecka, sauna, tenis stołowy,
siatkówka plażowa, Wi-Fi na terenie obiektu i w
pokojach.

WYŻYWIENIE:

Położony niedaleko plaży Kleopatry oraz w okolicy
ciekawych zabytków i turystycznych atrakcji. Oferujący wyżywienie All Inclusive pozwala na poznanie
przysmaków tureckiej kuchni. Idealny na zarówno
aktywne jak i leniwe, pełne relaksu wakacje.

NASZYM ZDANIEM:
Miejski hotel, położony w centrum Alanyi. W najbliższej okolicy znaleźć można sklepy i restauracje.
Chcącym korzystać z rozrywek miejskiegoo życia
blisko stąd będzie do centrum, natomiast na tych,
którzy cenią leżakowanie w słońcu i kąpiele w
morzu, czeka znajdująca się nieopodal słynna plaża
Kleopatry.

około 800 m od centrum Alanyi
około 120 km od lotniska w Antalyi
około 150 m od plaży
około 20 m do najbliższego sklepu
odległość od najbliższego przystanku komunikacji
miejskiej około 400 m

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne:
recepcja 24h,restauracja, lobby bar, bar przy basenie,
zewnętrzny basen z brodzikiem, parasole i leżaki przy
basenie bezpłatne, łaźnia turecka (zabiegi dodatkowo
płatne), boisko do siatkówki plażowej.
Dodatkowo płatne:
lekarz (na wezwanie), internet, masaże, sauna, sporty
wodne na plaży, wypożyczalnia samochodów, zabiegi
w łaźni tureckiej.
DLA DZIECI:

All Inclusive
Hotel w restauracji serwuje posiłki w formie bufetu:
śniadanie, późne śniadanie, lunch, podwieczorek oraz
kolację. Lokalne alkoholowe oraz bezalkoholowe
napoje (domowe wino, lokalne piwo, drinki, wódka,
gin, raki) serwowane są w godzinach 10.00-23.00.
All inclusive nie obejmuje: Importowanych drinków,
świeżo wyciskanych owoców, butelkowanych
napojów, lodów, wszystkich napojów i posiłków po
23.00, jedzenia i napojów na plaży.

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:
••
••
••
••

Zlokalizowany w miejscowości Alanya
Oddalony o 118 km od lotniska w Antalyi
Postój taxi ok. 800 m od hotelu
W pobliżu liczne restauracje, kawiarnie

*DZIECKO DO 7 LAT POBYT GRATIS.

Zewnętrzny basen z brodzikiem.
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Dodatkowo płatne:
Sporty wodne, centrum SPA & Wellness, masaże,
bilard, atrakcje na plaży.
DLA DZIECI:
Zewnętrzny basen z brodzikiem.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 257 pokoi rozmieszczonych w 7 budynkach. Pokoje typu standard (20-24m2) z jedną
łazienką i sypialnią. Hotel posiada również dwa
pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Wszystkie pokoje wyposażone są w prywatną łazien-

instagram.com/REGOBIS

kę z prysznicem i suszarką do włosów. Pokoje posiadają też klimatyzację, telefon, mini bar (tylko woda
uzupełniana codziennie), sejf (dodatkowo płatny), TV,
balkon.
Pokoje rodzinne (40 44m²) sypialnia i salon połączone
drzwiami, jedna łazienka.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadania, późne śniadania, lunche, popołudniowe
desery, obiady podawane w formie otwartego bufetu.
Dostępne również lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje w godzinach 10;00-24:00, lody w wyznaczonych godzinach.
Program All Inclusive nie zawiera napoi importowanych, świeżo wyciskanych soków, tureckiej kawy,
fajek wodnych, wszystkich napoi i posiłków po godzinie 24:00. Wszystkie napoje i przekąski na plaży
dostępne za dodatkową opłatą.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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Asrin Beach

Club Mermaid Village

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

DO PLAŻY
600M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

ATUTY:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMblisko plaży z darmowym serwisem
MMbezpłatny Internet w lobby
MMkomfortowe i przestronne pokoje
MMcentrum SPA

••
••
••
••
••
••

Brodzik, plac zabaw, mini club.

MMprywatna plaża z bezpłatnym dowozem
MMpakiet All Inclusive
MMatrakcje dla dzieci – animacje, plac zabaw
MMszeroka oferta sportowo-rekreacyjna

Bezpłatne: Zewnętrzny i wewnętrzny basen dla dorosłych i dzieci, 4 wodne zjeżdżalnie, centrum fitness,
łaźnia turecka, kort tenisowy, boisko od siatkówki,
tenis stołowy.
Dodatkowo płatne: Sauna, masaże, sporty wodne,
oświetlenie kortu tenisowego oraz sprzęt do gry,
bilard.

NASZYM ZDANIEM:
Hotel zlokalizowany blisko plaży oraz w niedalekiej
odległości od centrum miejscowości to propozycja
na wypoczynek zarówno dla aktywnych jak i dla
szukających spokoju turystów. Obiekt oferuje szereg
udogodnień dla dorosłych oraz dla dzieci, dlatego
jest świetny także dla rodzin. Można bawić się na
wieczorkach tureckich oraz podczas organizowanych przez hotel animacji. Nie ma czasu na nudę, a
wypoczynek dopełniony jest przez wyżywienie All
inclusive.
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przy plaży (przejście przez ulicę)
w pobliżu sklepy i restauracje
ok. 4 km do centrum Avsallar
ok. 20 km do centrum Alanyi
ok. 114 km do Antalyi
ok. 105 km do lotniska w Antalyi

POKOJE:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – basen, basen dla dzieci, łaźnia turecka,
sauna, Internet w lobby, animacje hotelowe, wieczorki tureckie, muzyka na żywo, pokój bagażowy,
sejf, plac zabaw, tenis stołowy, boccia, siatkówka
plażowa, gimnastyka w wodzie, rzutki, koszykówka,
badminton.
Dodatkowo płatne – centrum SPA, masaże, lekarz,
sklep na terenie hotelu, sklep z pamiątkami, kantor,
pralnia, jacuzzi.

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 45m2 posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
wyposażone są w TV, klimatyzację, minibar,
sejf, balkon. Hotel dysponuje pokojami dla osób
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie, obiad, kolacja w formie otwartego bufetu,
przekąski, napoje serwowane w barze.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

NASZYM ZDANIEM:
Przestronny hotel, w którym panuje kameralna atmosfera, dzięki której z łatwością można się zrelaksować i skorzystać w pełni z wszelkich oferowanych
wygód. Dzięki pakietowi All Inclusive każdy z odwiedzających ma szansę skosztować lokalnej, pysznej
kuchni.

DLA DZIECI:
Program animacyjny w ciągu dnia, zawody organizowane w basenie, wieczorne pokazy. Mini Klub dla
dzieci w wieku 4-12 lat, plac zabaw.

POŁOŻENIE:

POKOJE:

••
••
••
••
••

Zakwaterowanie: 14:00
Wykwaterowanie: 12:00
Hotel posiada 204 pokoje rozmieszczone w pięciu
budynkach. Pokoje typu standard (28 m2) posiadają
jedną łazienkę i jedną sypialnię z łóżkiem małżeńskim

Zlokalizowany w regionie Turkler
ok. 16 km od miejscowości Alanya
110 km od lotniska w Antalyi
ok. 1 km do plaży (bezpłatny dowóz)
ok. 850 m do marketu

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS

oraz łóżkiem pojedynczym. Wszystkie pokoje mają
prywatne łazienki z prysznicem, suszarką do włosów.
Wyposażone są również w klimatyzację, telefon, mini
bar (woda dostępna po przyjeździe), TV, balkon.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadania, lunche, popołudniowe przekąski, obiady
serwowane w formie otwartego bufetu. Dostępne
również lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje
w godzinach 10:00-23:00, lody w wyznaczonych godzinach, napoje bezalkoholowe.
Program All Inclusive nie zawiera napoi importowanych, napoi butelkowych, serwisu pokojowego,
świeżo wyciskanych soków, tureckiej kawy, wszystkich koktajli, wszystkich napoi po godzinie 23:00.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.
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Timo Resort

Club Paradiso

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA ALL
INCLUSIVE

BASEN
x3

DO PLAŻY
100M

ATUTY:
MManimacje hotelowe dla dzieci i dorosłych
MMprzestronne pokoje
MMsauna, łaźnia turecka
MMUltra All inclusive

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• ok. 50 km do Side
•• ok. 120 km od Anatlyi
•• ok. 110 km do lotniska w Antalyi
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel polecany jest dla wszystkich wyczekujących
na udane wakacje. Jego rozbudowana infrastruktura sprzyja spędzeniu rozrywkowego urlopu, wśród
pięknych krajobrazów, a miła i pomocna obsługa oraz
komfortowo urządzone pokoje to gwarancja spędzenia udanego czasu w Turcji.

Bezpłatne – łaźnia turecka, sauna, siłownia, pokój
gier, rzutki, tenis stołowy, siatkówka plażowa, koszykówka, kort tenisowy, basen zewnętrzny i wewnętrzny, basen dla dzieci, zjeżdżalnie, hotelowe animacje.
Dodatkowo płatne – peelingi, masaże, bilard, oświetlenie kortu, sporty wodne, wypożyczalnia samochodów, sejf, pralnia, telefon, fax, lekarz, sklepy na
terenie hotelu.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••

Mini Club 4-12 lat, basen, plac zabaw.

NASZYM ZDANIEM:

ok. 100 m do plaży
w pobliżu sklepy i restauracje
ok. 500 m do centrum Konakli
ok. 15 km do Alanyi
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POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

DO PLAŻY
900M/BUS

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 14 LAT

Hotel posiada 213 pokoi typu standard o metrażu
ok. 29m2. Pokoje wyposażone są w balkon, suszarkę do włosów, klimatyzację, telefon, TV,
minibar, sejf (płatny). Hotel dysponuje pokojami dla
niepełnosprawnych.

ATUTY:

•• ok. 530 km do stolicy kraju– Ankary

POKOJE:

MMbezpłatny Internet w lobby
MMcentrum SPA i fitness
MMdarmowy dowóz do plaży
MMwyżywienie all inclusive

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

WYŻYWIENIE:

NASZYM ZDANIEM:

Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:00),
przekąski (11:30-16:30). Bar w lobby (10:00-24:00)
wszystkie lokalne alkoholowe i bezalkoholowe
napoje. Dodatkowo płatne: turecka kawa, świeżo wyciskane soki, wszystkie napoje butelkowane, wszystkie napoje podczas disco od 23:00 do 2:00.
Na terenie hotelu restauracje a’la carte, dostępne
wyłącznie przy przynajmniej 7-dniowym pobycie, po
wcześniejszej rezerwacji oraz raz na pobyt.

Komfortowy obiekt dbający o swoich Gości na
wysokim poziomie. Zapewnia wypoczynek w nowoczesnych pokojach, przy basenie lub na prywatnej
plaży, do której zapewniany jest bezpłatny dowóz.
Przepiękne widoki rozciągające się z hotelu to dodatkowy atut, dodający temu miejscu uroku.

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 310 pokoi. Pokoje posiadają łazienkę z
prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w
klimatyzację, telefon, minibar (dodatkowo płatny), TV,
sejf (dodatkowo płatny), balkon.

*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

POŁOŻENIE:
••
••
••
••

ok. 900 m do plaży
ok. 700 m do przystanku autobusowego
ok. 7 km do centrum miasta
ok. 130 km do lotniska w Antalyi

facebook.com/REGOBIS

Bezpłatne:
tenis, tenis stołowy, mini-golf, squash, koszykówka, bilard, salka TV, siatkówka, przekąski na plaży,
aquapark 5 zjeżdżalni, animacje hotelowe, centrum
fitness, łaźnia turecka, sauna, basen zewnętrzny i wewnętrzny, Internet w lobby, rzutki, parking.
Dodatkowo płatne:
room service, oświetlenie kortu tenisowego, kafejka
Internetowa, fax, telefon, centrum handlowe, bus
do miasta (1EUR), opieka do dziecka, centrum piękności, masaże, peelingi, pralnia, sejf, wypożyczalnia
rowerów, bilard, jazda konna, sporty wodne, lekarz.
DLA DZIECI:
Mini Club, basen.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:00), przekąski (14:0016:30), przekąski na plaży (12:30-14:30), kolacja
(18:30-21:00), nocne przekąski (24:00-7:00). Bar w
lobby czynny 10:00-24:00. Formuła all inclusive nie
zawiera importowanych napoi, świeżo wyciskanych
soków, room service. Na trenie obiektu znajdują się
restauracje a’la carte.
*DZIECKO DO 14 LAT POBYT GRATIS.

instagram.com/REGOBIS
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Grand Kaptan

Haydarpascha Palace

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA ALL
INCLUSIVE

BASEN
x3

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMblisko plaży
MMbezpłatne wi-fi w lobby
MManimacje hotelowe dla dzieci i dorosłych
MMszeroki wybór wyżywienia
NASZYM ZDANIEM:
Hotel zlokalizowany przy plaży, z którego rozciągają
się niecodzienne i piękne widoki. Czas w nim spędzony powoduje, że człowiek się odpręża i zapomina o
codziennych obowiązkach. Pomagają w tym hotelowe centrum fitness, oferta masaży, smaczne wyżywienie all inclusive oraz wiele udogodnień także dla
najmłodszych. Hotel odpowiedni jest zarówno dla
grup przyjaciół, jak i rodzin z dziećmi.

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

•• ok. 4 km do centrum Alanyi
•• ok. 131 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 530 km do stolicy kraju– Ankary
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – Wi-Fi w lobby, mini biblioteka, parking,
sejf, rzutki, centrum fitness, baseny, basen dla dzieci,
siatkówka plażowa, tenis stołowy, boccia, water polo,
animacje hotelowe, łaźnia turecka, sauna.
Dodatkowo płatne – Wi-fi w pokojach, restauracji i przy basenie, pralnia, wypożyczalnia rowerów
i samochodów, room service, telefon, fax, sporty
wodne, lekarz, sklepy, fryzjer, bilard, masaże, opieka
do dziadka.
DLA DZIECI:

POŁOŻENIE:

Mini Club 4-12 lat, basen, mini plac zabaw.

•• przy plaży
•• w pobliżu restauracje i sklepy

POKOJE:
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Zakwaterowanie 14:00

SAMOLOT

ULTRA ALL
INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 12 LAT

Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 334 pokoje. Pokoje typu standard o
metrażu ok. 25-30m2 posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną, wyposażone są w balkon, minibar, tv,
sejf, czajnik. Codzienne sprzątanie i wymiana pościeli,
ręczniki wymieniane na życzenie.

ATUTY:

WYŻYWIENIE:

Hotel bogaty w udogodnienia, odpowiedni dla
turysty w każdym wieku. Wakacje w tym miejscu są
zawsze na najwyższym poziomie. Zapewnia wodne
szaleństwo w hotelowych basenach i na plaży oraz
błogi odpoczynek podczas masaży lub sesji w sunie.
Do tego wyśmienite wyżywienie Ultra All Inclusive
dodaje wakacjom uroku.

Bezpłatne – Wi-Fi, parking, basen wewnętrzny i zewnętrzny, jacuzzi, aquapark dla dzieci, animacje w
ciągu dnia, siatkówka plażowa, poranna gimnastyka,
joga, piłka wodna, boccia, tenis stołowy, muzyka na
żywo, wieczorki tematyczne, disco, sauna, łaźnia
turecka, centrum fitness, szachy, rzutki.
Dodatkowo płatne – bilard, kręgle, sporty wodne,
masaże, peelingi, centrum SPA, fryzjer, pralnia, lekarz,
centrum handlowe, wypożyczalnia samochodów.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••

Mini Club 4-11 lat, basen.

Ultra All inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:00), przekąski (12:30-16:00),
kolacja (19:00-21:00). Bar w lobby czynny 24h.
Napoje objęte all inclusive – whisky, rum, tequila,
irish cream liquer, bitter campal, vermouth, wódka,
raki, cin, wino, napoje bezalkoholowe, kawa turecka.
Napoje nieobjęte all Inclusive: świeżo wyciskane soki,
niektóre importowane alkoholowe napoje, napoje
butelkowane.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

•• ok. 45 km do Side
•• ok. 115 km do Antalyi
•• ok. 106 km do lotniska w Antalyi

MMblisko plaży (przejście przez podziemny tunel)
MMwysoki poziom obsługi Gościa
MMkomfortowe i przestronne pokoje
MMbezpłatny internet

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

przy plaży (oddziela go ulica)
w okolicy sklepy i restauracje
centrum handlowe w Konakli ok. 3 km
ok. 19 km do Alanyi

facebook.com/REGOBIS

POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 592 pokoje, standardowe o metrażu
ok. 26-32 m2. Pokoje posiadają prysznic i suszarkę do
włosów, wyposażone są w balkon, minibar, TV, Wi-Fi,
telefon, czajnik, sejf (darmowy). Hotel dysponuje pokojami dla niepełnosprawnych. Pokoje sprzątane są
codziennie, pościel zmieniana jest raz na 3 dni, ręczniki wymieniane codziennie.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:00),
przekąski (12:00-17:00), lody (14:30-17:00), późna
kolacja (21:30-23:30). Formuła ultra all inclusive
zawiera niektóre alkoholowe napoje importowane,
lokalne oraz premium, a także napoje bezalkoholowe.
*DZIECKO DO 12 LAT POBYT GRATIS.

instagram.com/REGOBIS
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Long Beach Resort & SPA

Long Beach Harmony Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA ALL
INCLUSIVE

BASEN
x10

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMprzy plaży
MMWi-Fi w pokojach
MMAquapark i zaplecze sportowo-rekreacyjne
MMcentrum SPA

Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne,
baseny dla dzieci, Aquapark, jacuzzi, koszykówka,
siatkówka plażowa, gimnastyka w wodzie, minigolf, łucznictwo, zumba, tenis stołowy, step, rzutki,
muzyka na żywo, karaoke, wieczorki tematyczne,
disco, Wi-Fi w pokojach i miejscach wspólnych, 2
korty tenisowe, kino, sauna, łaźnia turecka, centrum
fitness, szachy, karty do gry, animacje, kawa turecka.
Dodatkowo płatne – oświetlenie kortu tenisowego, sprzęt do tenisa, kino 7D, bilard, kręgle, sporty
wodne, szkółka nurkowania, park linowy, centrum
SPA, fryzjer, pralnia, telefon, fax, lekarz, centrum
handlowe, wypożyczalnia samochodów, automaty z
grami, room service, opieka do dziecka.

NASZYM ZDANIEM:
Hotel, gdzie świetnie się bawią i miło spędzają czas
dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie. Bez wątpienia
każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Od zabawy w
Aquaparku przez odpoczynek na plaży po relaks w
hotelowym SPA. Do tego kuchnia rozpieszczająca
podniebienie i programy animacyjne, dzięki którym
ciągle w hotelu coś się dzieje, nie sposób się nudzić!
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••
••

przy plaży
ok. 5 km do centrum Avsallar
ok. 19 km do centrum Alanyi
ok. 44 km do Side
ok. 90 km do lotniska w Antalyi
ok. 506 km do stolicy kraju – Ankary
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DLA DZIECI:
Mini club od 4 do 12 lat, plac zabaw, mini disco.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00

SAMOLOT

Hotel posiada 554 pokoje typu standard, o metrażu
ok. 28-33m2. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem
i wanną oraz suszarką do włosów, wyposażone są w
Wi-Fi, klimatyzację, mini bar, telefon, TV, czajnik, sejf,
szafa, lustro. Sprzątanie i wymiana ręczników codziennie, wymiana pościeli raz na 2 dni. Hotel posiada
pokoje dla osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:00). Przekąski
podawane w określonych godzinach. Opcja Ultra All
Inclusive zawiera lokalne oraz niektóre importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Opcja Ultra All
Inclusive nie zawiera napoi butelkowanych, świeżo
wyciskanych soków, restauracji a’la carte (dostępne
po wcześniejszej rezerwacji).
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

ULTRA ALL
INCLUSIVE

BASEN
x10

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

ATUTY:

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

MMprzy plaży
MMWi-Fi w pokojach
MMAquapark i zaplecze sportowo-rekreacyjne
MMcentrum SPA

Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne,
baseny dla dzieci, Aquapark, jacuzzi, koszykówka,
siatkówka plażowa, gimnastyka w wodzie, minigolf, łucznictwo, zumba, tenis stołowy, step, rzutki,
muzyka na żywo, karaoke, wieczorki tematyczne,
disco, Wi-Fi w pokojach i miejscach wspólnych, 2
korty tenisowe, kino, sauna, łaźnia turecka, centrum
fitness, szachy, karty do gry, animacje, kawa turecka.
Dodatkowo płatne – oświetlenie kortu tenisowego, sprzęt do tenisa, kino 7D, bilard, kręgle, sporty
wodne, szkółka nurkowania, park linowy, centrum
SPA, fryzjer, pralnia, telefon, fax, lekarz, centrum
handlowe, wypożyczalnia samochodów, automaty z
grami, room service, opieka do dziecka.

NASZYM ZDANIEM:
Hotel, gdzie świetnie się bawią i miło spędzają czas
dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie. Bez wątpienia
każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Od zabawy w
Aquaparku przez odpoczynek na plaży po relaks w
hotelowym SPA. Do tego kuchnia rozpieszczająca
podniebienie i programy animacyjne, dzięki którym
ciągle w hotelu coś się dzieje, nie sposób się nudzić!
POŁOŻENIE:
••
••
••
••
••
••

przy plaży
ok. 5 km do centrum Avsallar
ok. 19 km do centrum Alanyi
ok. 44 km do Side
ok. 90 km do lotniska w Antalyi
ok. 506 km do stolicy kraju – Ankary

facebook.com/REGOBIS

DLA DZIECI:
Mini club od 4 do 12 lat, plac zabaw, mini disco.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00

instagram.com/REGOBIS

Hotel posiada 554 pokoje typu standard, o metrażu
ok. 28-33m2. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem
i wanną oraz suszarką do włosów, wyposażone są w
Wi-Fi, klimatyzację, mini bar, telefon, TV, czajnik, sejf,
szafa, lustro. Sprzątanie i wymiana ręczników codziennie, wymiana pościeli raz na 2 dni. Hotel posiada
pokoje dla osób niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (12:30-14:30), kolacja (19:00-21:00). Przekąski
podawane w określonych godzinach. Opcja Ultra All
Inclusive zawiera lokalne oraz niektóre importowane
napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Opcja Ultra All
Inclusive nie zawiera napoi butelkowanych, świeżo
wyciskanych soków, restauracji a’la carte (dostępne
po wcześniejszej rezerwacji).
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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Kirman Hotels Arykanda De Luxe

Mesut Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA ALL
INCLUSIVE

BASEN
x4

DO PLAŻY
200M

ATUTY:
MMprzy prywatnej plaży
MMbaseny, centrum SPA
MManimacje hotelowe
MMwyżywienie ultra all inclusive
NASZYM ZDANIEM:

SERWIS
GRATIS

••
••
••
••

WI-FI FREE

GRATIS*
DO 13 LAT

SAMOLOT

ok. 25 km do Side
ok. 33 km do Alanyi
ok. 100 km do Antalyi
ok. 90 km do lotniska w Antalyi

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Hotel, który posiada bardzo dobrze rozwiniętą ofertę
sportowo-rekreacyjną oraz restauracyjną. Na terenie
obiektu: centrum SPA, baseny zewnętrzne oraz wewnętrzne, sauna, łaźnia turecka, restauracja, bary,
restauracje a’la carte, gdzie Goście kosztują najróżniejszych specjałów lokalnej kuchni. W hotelu także
animacje dla dorosłych i dzieci, mini club, wieczorne
disco. Nie można się tutaj nudzić.

Bezpłatne – animacje hotelowe, water polo, aerobic,
step aerobic, boccia, rzutki, tenis stołowy, siatkówka
plażowa, siłownia, łaźnia turecka, sauna, basen zewnętrzny i wewnętrzny, basen dla dzieci, zjeżdżalnie
wodne.
Dodatkowo płatne – lekarz, opieka do dziecka,
pralnia, sporty wodne, sklepy, sala gier, kręgle, bilard,
kafejka internetowa, wypożyczalnia samochodów,
sejf, room service, centrum SPA, masaże, fryzjer.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• przy plaży
•• ok. 5 min drogi do centrum handlowego
•• ok. 23 km do Manavgat

Mini Club 4-12/13-18 lat, plac zabaw, brodzik.
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POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 190 pokoi typu standard o metrażu
ok. 28m2. Pokoje posiadają łazienkę z prysznicem
i suszarką do włosów, wyposażone są w balkon,
telefon, TV, łóżeczko dla dziecka, sejf (dodatkowo
płatny), minibar, klimatyzację. Pokoje sprzątane są
codziennie. Hotel dysponuje pokojami dla osób
niepełnosprawnych.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0010:30), obiad (12:00-14:00), kolacja (19:00-21:00),
ciasta i herbata (16:00-17:00). Bar w lobby 10:0024:00, wieczorny bufet 21:30-2:00. Napoje alkoholowe i bezalkoholowe podawane 10:00-2:00. Na
terenie hotelu restauracje a’la carte, dostępne bezpłatnie raz na pobyt po wcześniejszej rezerwacji.

ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-FI FREE
LOBBY

GRATIS*
DO 13 LAT

ATUTY:

POŁOŻENIE:

POKOJE:

MMzlokalizowany niedaleko plaży
MMpołożony tuż obok centrum miasteczka Oba
MMwyżywienie All Inclusive
MMnowocześnie urządzone pokoje, dostępny
również pokój dla niepełnosprawnych

••
••
••
••
••
••

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 131 pokoi. Pokoje urządzone w nowoczesny sposób. Posiadają łazienkę z wanną i prysznicem oraz WC. Wyposażone w suszarkę do włosów,
telefon, mini bar (pusty), TV, sejf, klimatyzacja. Hotel
posiada również pokoje dla niepełnosprawnych.

NASZYM ZDANIEM:
Obiekt nowoczesny, idealny dla spragnionych komfortowego wypoczynku w wygodnie urządzonych
pokojach. Sprawdzi się również dla poszukiwaczy rozrywek, ze względu na położenie niedaleko centrum
miejscowości. Wyżywienie All Inclusive to dodatkowy
atut obiektu, dzięki czemu wakacje staną się niezapomnianym czasem, do którego powrót we wspomnieniach będzie przyjemnością.

blisko plaży
blisko centrum miejscowości Oba
ok. 2 km do Alanyi
ok. 120 km do lotniska w Antalyi
postój taksówek obok hotelu
przystanek autobusowy ok. 50 m od hotelu

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatnie – Lobby, parking, sala fitness, hammam,
wi-fi w lobby, restauracja, bary, taras, basen, rzutki.
Dodatkowo płatne – Fax, telefon, wypożyczalnia samochodów, pralnia, lekarz, sauna, SPA, masaże, sejf,
sporty wodne.
DLA DZIECI:
Brodzik.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadania, późne śniadania, lunche, obiady i kolacje
podawane w formie otwartego bufetu. Lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje bezpłatne. Importowane napoje alkoholowe, wina, szampany, świeżo
wyciskane soki, turecka kawa dodatkowo płatne.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS
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Alaiye Kleopatra Hotel & SPA

Alaiye Resort & SPA Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

DO PLAŻY
200M

ATUTY:
MMblisko plaży odznaczonej Certyfikatem Błękitnej
Flagi
MMbezpłatne Wi-Fi
MMwyżywienie All Inclusive
MManimacje hotelowe

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

••
••
••
••

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 7 LAT

w pobliżu restauracje, sklepy, bankomaty
ok. 133 km do centrum Antalyi
ok. 123 km do lotniska w Antalyi
ok. 524 km do stolicy kraju– Ankary

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Komfortowy obiekt o świetnej lokalizacji w centrum
Alanyi oraz w pobliżu pięknej plaży. Goście zakwaterowani są w komfortowych pokojach, mają dostęp
do bezpłatnego Wi-Fi oraz hotelowego basenu. Do
tego wyżywienie All Inclusive to świetne połączenie
gwarantujące udane wakacje.

Bezpłatne – zewnętrzny basen, leżaki i parasole przy
basenie, centrum fitness, jacuzzi, animacje hotelowe,
Wi-Fi.
Dodatkowo płatne – room service, sejfy w pokojach, pralnia, kafejka internetowa, bilard, telefon, fax,
fryzjer, łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa, masaże,
peelingi, lekarz, wypożyczalnia samochodów, sporty
wodne.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• ok. 200 m do plaży
•• w centrum Alanyi

Brodzik.

NASZYM ZDANIEM:
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SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x4

DO PLAŻY
80M

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 16m2 posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
wyposażone są w TV, telefon, sejf (dodatkowo
płatny), mini lodówkę, klimatyzację, Wi-Fi, balkon
z krzesłami i stołem. Hotel dysponuje pokojami dla
niepełnosprawnych.

blisko prywatnej plaży z darmowym serwisem
bezpłatne Wi-Fi
wyżywienie All Inclusive
animacje dla dzieci i dorosłych

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), obiad (12:30-14:00), kolacja
(18:30-20:30), przekąski (11:30-16:00). Lokalne
napoje alkoholowe oraz bezalkoholowe, kawa,
herbata, cappuccino i espresso dostępne od 10:00
do 23:00.
*DZIECKO DO7 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

facebook.com/REGOBIS

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Świetny obiekt na wakacje pełne rozrywki. Dzięki
hotelowemu zapleczu sportowo rekreacyjnemu w
postaci basenów, zjeżdżalni, centrum fitness pobyt to
przede wszystkim dobra zabawa. Atrakcje dla dzieci
oraz bliskość plaży to dodatkowe atuty sprawiające,
że obiekt ten jest idealny dla rodzin z dziećmi.
•• ok. 80 m do plaży
•• w pobliżu wiele sklepów
•• ok. 22 km do centrum Alanyi

WI-FI FREE

•• ok. 2 km do centrum Avsallar
•• ok. 105 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 504 km do stolicy kraju– Ankary

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:

SERWIS
GRATIS

Bezpłatne – Wi-Fi w pokojach i miejscach wspólnych, baseny, zjeżdżalnie, sauna, łaźnia parowa,
centrum fitness, siatkówka plażowa, koszykówka,
tenis stołowy, rzutki, szachy, aerobic, gimnastyka,
gimnastyka w wodzie, step, rozciąganie, animacje w
ciągu dnia i wieczorami.
Dodatkowo płatne – sklepy, masaże, telefon, fax,
lekarz, wypożyczalnia samochodów, pralnia, kafejka
internetowa, room service, vitamin bar, sejfy w
pokojach.
DLA DZIECI:
Mini Club dla dzieci od 4 do 12 lat oraz animacje dla
dzieci od 12 do 17 lat, Mini Disco, plac zabaw, basen

instagram.com/REGOBIS

dla dzieci.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 52m2 posiadają
łazienkę z wanną, prysznicem i suszarką do włosów,
wyposażone są w TV, telefon, klimatyzację, minibar,
sejf (dodatkowo płatny), balkon, Wi-Fi.
WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 52m2 posiadają
łazienkę z wanną, prysznicem i suszarką do włosów,
wyposażone są w TV, telefon, klimatyzację, minibar,
sejf (dodatkowo płatny), balkon, Wi-Fi.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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Saphir Hotel &Villas

Kleopatra Ada Beach Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE+

BASEN
x4

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMprywatna plaża, bezpośrednio przy hotelu,
darmowy serwis
MMbaseny ze zjeżdżalniami
MMliczne atrakcje dla dzieci
MMwyżywienie All Inclusive
NASZYM ZDANIEM:
Wyjątkowy i komfortowy hotel idealny na wakacje
dla osób szukających zarówno relaksu jak i aktywności. Odpoczynek przy hotelowym basenie lub na
plaży, aktywne wakacje dzięki centrum fitness lub
sportom wodnym. Każdy odnajdzie coś dla siebie.
Hotel przygotowuje również szereg atrakcji dla dzieci,
aby najmłodsi również korzystali z wakacji na 100 %.
POŁOŻENIE:
•• zlokalizowany bezpośrednio przy plaży
•• ok. 500 m do centrum miejscowości

SERWIS
GRATIS

••
••
••
••

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

ok. 33 km do Alanyi
ok. 27 km do Side
ok. 90 km do lotniska w Antalyi
ok. 500 km do stolicy kraju – Ankary

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne – Internet przy basenie i w lobby, dwa
baseny i brodzik, sauna, łaźnia parowa, sejf, rzutki,
sprzęt do tenisa oraz oświetlenie kortu tenisowego, koszykówka, fitness, tenis stołowy, siatkówka
plażowa, serwis plażowy.
Dodatkowo płatne – Opieka do dziecka, pralnia,
masaże, łaźnia turecka, fryzjer, lekarz, wózki inwalidzkie, kafejka internetowa, centrum spa, nauka gry w
tenisa, sporty wodne, nauka nurkowania, bilard, jazda
konna, centrum piękności i wellness, room service.
DLA DZIECI:
Brodzik, mini klub dla dzieci od 4 do 10 lat, pokój gier
(dodatkowo płatne), kino plenerowe.

SAMOLOT

ALL INCLUSIVE

BASEN
x2

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-F
PŁATNE

ANIMACJE
HOTELOWE

POKOJE:

ATUTY:

•• ok. 520 km do stolicy kraju– Ankary

Zakwaterowanie
Wykwaterowanie
Hotel posiada 650 pokoi. Pokoje typu standard z łazienką z wanną i WC oraz sypialnią. Wyposażone w
suszarkę do włosów, klimatyzację, mini bar (napoje
raz na pobyt po przyjeździe, uzupełniana woda),
TV, sejf (bezpłatny), telefon, balkon, czajnik (kawa i
herbata).

MMblisko plaży Kleopatry
MMbasen z brodzikiem i plac zabaw
MMwyżywienie All Inclusive
MMcentrum SPA i fitness

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadania, późne śniadania, lunche, kolacje podawane
w formie otwartego bufetu. Na terenie hotelu znajduje się 5 barów, które w odpowiednich godzinach
są darmowe. Wszystkie alkoholowe i bezalkoholowe
lokalne napoje są darmowe, napoje importowane dodatkowo płatne. Do dyspozycji Gości 2 restauracje
a’la carte dostępne za darmo raz na pobyt.

NASZYM ZDANIEM:
Komfortowy hotel położony blisko piaszczystej plaży
Kleopatry. Posiada basen z brodzikiem oraz plac
zabaw, co jest dużym atutem dla przyjeżdżających
rodzin z dziećmi. Hotelowe centrum SPA oferuje
szereg zabiegów relaksujących, a wyżywienie All Inclusive to dopełnienie udanych wakacji.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••

ok. 50 m do plaży Kleopatry
ok. 300 m do najbliższego sklepu
ok. 1 km do centrum Alanyi
ok. 118 km do lotniska w Antalyi

GRATIS*
DO 13 LAT

Bezpłatne – zewnętrzny basen, basen dla dzieci,
łóżeczka dla dzieci, plac zabaw, leżaki i parasole
przy basenie, salka TV, rzutki, łaźnia turecka, tenis
stołowy, siatkówka plażowa, centrum fitness, animacje 2 razy w tygodniu.
Dodatkowo płatne – Internet, bilard, sauna, masaże,
centrum SPA, sporty wodne, lekarz, mini bar – room
service, sejf, pralnia, telefon, fax.
DLA DZIECI:
Basen dla dzieci, plac zabaw.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 123 pokoje, pokoje typu standard o

metrażu ok. 20 m2 posiadają łazienkę z prysznicem i
suszarką, wyposażone są w klimatyzację, TV, sejf (dodatkowo płatny), minibar (dodatkowo płatny), balkon.
Rom service dostępny 8:00-24:00.
WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (8:00-10:00), obiad (12:30-14:00), kolacja
(19:00-21:00), przekąski przy basenie (10:00-12:00 i
14:00-17:00), kawa i herbata (17:00-18:00). Formuła
All Inclusive nie zawiera świeżo wyciskanych soków,
espresso, cappuccino, kawy tureckiej, wszystkich
napojów importowanych i lodów. Bar przy basenie
objęty jest formułą All Inclusive i czynny jest od
10:00 do 00:00 (All Inclusive do 23:00). Bar na plaży
czynny w godzinach 8:00-17:00.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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Kleopatra Royal Palm Hotel

Delphin Deluxe Resort Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ALL INCLUSIVE

BASEN
x3

DO PLAŻY
30M

ATUTY
MMplaża Kleopatry blisko hotelu
MMwyżywienie All Inclusive
MMdarmowe Wi-Fi
MManimacje dla dzieci
NASZYM ZDANIEM
Tuż przy piaszczystej plaży oraz blisko centrum
miasta – hotel idealny dla aktywnych, chcących
poznać okolicę, jak i tych pragnących wypocząć.
Dobre miejsce na udany wypoczynek dla dzieci ze
względu na udogodnienia dla najmłodszych – plac
zabaw, brodzik, mini club. Pyszne jedzenie podawane w ramach formuły All Inclusive zadowoli nawet
najbardziej wymagających Gości.
POŁOŻENIE
•• ok. 50 m do plaży
•• ok. 160 m do najbliższego marketu
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SERWIS
OK. 5€/DZIEŃ

WI-FI FREE
LOBBY

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

•• ok. 1 km do centrum Alanyi
•• ok. 118 km do lotniska w Antalyi
•• ok. 520 km do stolicy kraju – Ankary

SAMOLOT

metrażu ok. 24m2 posiadają łazienkę z prysznicem i
suszarką, wyposażone są w klimatyzację, TV, sejf (dodatkowo płatny), telefon, minibar (dodatkowo płatny),
balkon. Room service dostępny od 8:00 do 24:00.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI
Bezpłatne – zewnętrzny basen, basen dla dzieci,
łóżeczko dla dziecka, plac zabaw, leżaki i parasole
przy basenie, salka TV, łaźnia turecka, tenis stołowy,
rzutki, siatkówka plażowa, mini club, animacje, Wi-Fi.
Dodatkowo płatne – sauna, masaże, centrum SPA,
lekarz, sejf, sporty wodne, pralnia, bilard.
DLA DZIECI
Basen, plac zabaw, mini club od 4 do 12 lat.
POKOJE
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel posiada 233 pokoje. Pokoje standardowe o

WYŻYWIENIE
All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (8:00-10:00), obiad (12:30-14:00), kolacja
(19:00-21:00), przekąski przy basenie (10:00-12:00 i
14:00-17:00), kawa i herbata (17:00-18:00). Formuła
All Inclusive nie zawiera świeżo wyciskanych soków,
espresso, cappuccino, kawy tureckiej, wszystkich
napojów importowanych i lodów. Bar przy basenie
objęty jest formułą All Inclusive i czynny jest od
10:00 do 00:00 (All Inclusive do 23:00). Bar na plaży
czynny w godzinach 8:00-17:00.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x7

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:

••
••
••
••

MMbezpośrednio przy plaży
MMurozmaicone wyżywienie Ultra All Inclusive
MMbaseny zewnętrzne i wewnętrzne, dla dzieci i
dorosłych
MMsalon piękności, sauny, jacuzzi, masaże
Niezwykły obiekt z lunaparkiem i Aquaparkiem.
Dla Gości przygotowuje szereg atrakcji – animacje
w ciągu dnia i wieczorne pokazy, posiada również
centrum kosmetyczne oraz oferuje relaks w saunach,
łaźnia tureckich oraz podczas masaży. Do tego
szeroka oferta wyżywienia, w tym 7 restauracji a’la
carte to świetna okazja do skosztowania smaków
całego świata podczas wakacji w Turcji.
•• bezpośrednio przy plaży
•• ok. 850 m do marketu
•• ok. 29 km do Side

facebook.com/REGOBIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 10 LAT

ok. 35 km do Alanyi
ok. 99 km do Antalyi
ok. 92 km do lotniska w Antalyi
ok. 490 km do stolicy kraju – Ankary

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

NASZYM ZDANIEM:

POŁOŻENIE:

SERWIS
GRATIS

Bezpłatne – sejf, 7 restauracji a’la carte raz na
pobyt, 2 korty tenisowe, łaźnia turecka, sauna, łaźnia
parowa, fitness, tenis stołowy, siatkówka plażowa,
step, basen ze zjeżdżalniami, 4 baseny w tym jeden
kryty, 3 baseny dla dzieci (1 kryty), jacuzi, gimnastyka
w wodzie, basen relax, animacje, wieczorne programy, plac zabaw, Wi-Fi w pokojach i lobby, lunapark,
aquapark.
Dodatkowo płatne – telefon, fax, sporty wodne,
szkółka nurkowania, salon kosmetyczny, masaże,
fryzjer, kręgle, bilard, pokój gier, kafejka internetowa,
centrum handlowe, pralnia, room service, lekarz.
DLA DZIECI:
Baseny, plac zabaw, mini club od 4 do 12 lat, kino,

instagram.com/REGOBIS

lunapark, mini disco, kino.
POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 27 m2 mają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w minibar, telefon, balkon, sejf, TV, klimatyzację. Pokoje sprzątane codziennie, codzienna wymiana
ręczników, wymiana pościeli co 2 dni.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Posiłki podawane w formie otwartego bufetu. Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:00-11:00),
obiad (13:00-14:30), kolacja (19:00-21:30), przekąski
wieczorne (22:30-3:00). W barach podawane napoje
lokalne oraz niektóre importowane. Na terenie
obiektu 7 restauracji a’la carte dostępnych raz na
pobyt po wcześniejszej rezerwacji.
*DZIECKO DO 10 LAT POBYT GRATIS.
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Lonicera Resort & SPA Hotel

Lonicera World Hotel

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

AQUAPARK

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMpołożony w strefie turystycznej Alanyi Turkler
MMAquapark z 19 zjeżdżalniami na terenie hotelu
MM12 barów na terenie hotelu
MMpiaszczysta hotelowa plaża, serwis plażowy gratis
MMnowocześnie urządzone pokoje

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 14 LAT

odległości około 2 km od hotelu
•• odległość do najbliższego sklepu około 300 m
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Przestronne i nowocześnie urządzone pokoje znajdują się w nowym, oddanym do użytku w 2017 roku
budynku. Hotel doskonale sprawdzi się dla rodzin z
dziećmi jak i dla grup znajomych: każdy znajdzie coś
dla siebie w bogatym programie animacji i zajęć sportowych. Hotel leży bezpośrednio przy piaszczystej
plaży, a zejście do morza jest łagodne. W najbliższej
okolicy znaleźć można sklepy i stragany z lokalnymi wyrobami i pamiątkami. Goście hotelu Lonicera
Resort***** i Lonicera World**** mogą korzystać z
wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie kompleksu: Aquaparku z 19 zjeżdżalniami, basenów, plaży
oraz ogrodu.

Bezpłatne recepcja 24h, Wi-Fi, 4 baseny zewnętrzne
z brodzikami dla dzieci, 2 baseny wewnętrzne (leżaki
i parasole przy basenach bezpłatne), restauracja
główna i restauracja na plaży, 12 barów (wejście do
Disco Bar płatne, drinki bezpłatne), 6 dni w tygodniu
zajęcia sportowe, wieczorne programy animacyjne,
aqua aerobik, waterpolo, rzutki, tenis ziemny oraz
stołowy, boiska do siatkówki plażowej oraz koszykówki, wieczory tematyczne, hammam, sauna, łaźnie
parowe, centrum fitness, aquapark dla dzieci i dorosłych z 19 zjeżdżalniami.
Płatne sejf, wejście do Disco Bar (drinki bezpłatne),
room service, opiekunka do dziecka, pralnia, pawilon
plażowy, SPA, fryzjer, lekarz, oświetlenie kortu tenisowego, centrum gier, trampolina, bilard, 2 restauracje a’la carte, sporty wodne na plaży. Na terenie
hotelu znajdują się również sklepy.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

••
••
••
••

Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat zajęcia w Mini
Clubie, wieczorne Mini Disco, plac zabaw oraz specjalny bufet.

NASZYM ZDANIEM:

położony w strefie turystycznej Turkler
około 22 km od centrum Alanyi
około 98 km od lotniska Antalyi
najbliższy przystanek komunikacji miejskiej w
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SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

AQUAPARK

HOTEL
PRZY PLAŻY

POKOJE:

ATUTY:

Zakwaterowanie– 14.00
Wykwaterowanie– 12.00
Hotel posiada 821 pokoje. Standardowe (ok 36m²)
z łazienką z prysznicem, wyposażone w suszarkę
do włosów, telewizor, zestaw do zaparzania kawy/
herbaty, telefon, sejf (płatny), indywidualnie sterowaną klimatyzację, minibar (uzupełniany pierwszego
dnia w napoje bezalkoholowe, kolejne dni w wodę).
Pokoje sprzątane są codziennie, pościel oraz ręczniki
wymieniane 3 razy w tygodniu.

MMpołożony w strefie turystycznej Alanyi Turkler
MMAquapark z 19 zjeżdżalniami na terenie hotelu
MM12 barów na terenie hotelu
MMpiaszczysta hotelowa plaża, serwis plażowy gratis
MMbudynki hotelowe położone w ogrodzie

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
W restauracji głównej podawane w formie bufetu
są: śniadanie, lunch, kolacja oraz nocne przekąski. W
ciągu dnia serwowane są słodkie i słone przekąski
oraz owoce i świeżo wyciskane soki w wyznaczonych
barach.
Formuła Ultra All Inclusive obejmuje wybrane lokalne
i importowane napoje i alkohole, świeżo wyciskane
soki oraz lody serwowane w ciągu dnia w wyznaczonych do tego barach na terenie hotelu. Alkohole
podawane w godzinach od 10:00 do 02:30. Goście
hotelu Lonicera Resort**** nie mogą korzystać z restauracji głównej hotelu Lonicera World****.

NASZYM ZDANIEM:
Goście hotelu Lonicera Resort***** i Lonicera
World**** mogą korzystać z wszystkich atrakcji znajdujących się na terenie kompleksu: Aquaparku z 19
zjeżdżalniami, basenów, plaży oraz ogrodu. Budynki
hotelowe położone są w ogrodzie, blisko plaży.
Hotel doskonale sprawdzi się dla rodzin z dziećmi jak
i dla grup znajomych: każdy znajdzie coś dla siebie
w bogatym programie animacji i zajęć sportowych.
Hotel leży bezpośrednio przy piaszczystej plaży, a
zejście do morza jest łagodne. W najbliższej okolicy
znaleźć można sklepy i stragany z lokalnymi wyrobami i pamiątkami.
POŁOŻENIE:
••
••
••
••

położony w strefie turystycznej Turkler
około 22 km od centrum Alanyi
około 98 km od lotniska Antalyi
najbliższy przystanek komunikacji miejskiej w

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 14 LAT

odległości około 2 km od hotelu
•• odległość do najbliższego sklepu około 300 m
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:
Bezpłatne recepcja 24h, Wi-Fi, 4 baseny zewnętrzne
z brodzikami dla dzieci, 2 baseny wewnętrzne (leżaki
i parasole przy basenach bezpłatne), restauracja
główna i restauracja na plaży, 12 barów (wejście do
Disco Bar płatne, drinki bezpłatne), 6 dni w tygodniu
zajęcia sportowe, wieczorne programy animacyjne,
aqua aerobik, water polo, rzutki, tenis ziemny oraz
stołowy, boiska do siatkówki plażowej oraz koszykówki, wieczory tematyczne, hammam, sauna, łaźnie
parowe, centrum fitness, aquapark dla dzieci i dorosłych z 19 zjeżdżalniami.
Płatne sejf, wejście do Disco Bar (drinki bezpłatne),
room service, opiekunka do dziecka, pralnia, pawilon
plażowy, SPA, fryzjer, lekarz, oświetlenie kortu tenisowego, centrum gier, trampolina, bilard, 2 restauracje a’la carte, sporty wodne na plaży. Na terenie
hotelu znajdują się również sklepy.
DLA DZIECI:
Dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat zajęcia w Mini
Clubie, wieczorne Mini Disco, plac zabaw oraz specjalny bufet.

POKOJE:
Zakwaterowanie– 14.00
Wykwaterowanie– 12.00
Hotel posiada 823 pokoje. Standardowe (24m2)
wyposażone są w łazienkę z prysznicem, suszarką
do włosów, indywidualnie sterowana klimatyzacja,
telewizor, telefon, sejf (płatny), balkon, mini bar (uzupełniany raz dziennie w wodę). Pokoje sprzątane są
codziennie, pościel i ręczniki wymieniane są 3 razy
w tygodniu.
WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
W restauracji głównej podawane w formie bufetu są
śniadania, lunche, kolacje oraz nocne przekąski. W
ciągu dnia serwowane są słodkie i słone przekąski
oraz owoce i świeżo wyciskane soki w wyznaczonych
barach.
Formuła Ultra All Inclusive obejmuje wybrane lokalne
i importowane napoje i alkohole, świeżo wyciskane
soki oraz lody serwowane w ciągu dnia w wyznaczonych do tego barach na terenie hotelu. Alkohole
podawane w godzinach od 10:00 do 02:30. Goście
hotelu Lonicera World**** nie mogą korzystać z restauracji głównej hotelu Lonicera Resort ****.
*DZIECKO DO 14 LAT POBYT GRATIS.

*DZIECKO DO 14 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl
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TURCJA

Alanya - Riwiera Turecka

TURCJA

Alanya - Riwiera Turecka

Granada Luxury Okurcalar

Granada Luxury Beach

HOTEL

SAMOLOT

HOTEL

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x7

HOTEL
PRZY PLAŻY

ATUTY:
MMbezpośrednio przy plaży
MMdarmowy Internet
MMprzestronne i nowoczesne pokoje
MMsmaczne i bogate all inclusive

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

•• ok. 37 km do Side
•• ok. 95 km do Antalyi
•• ok. 90 km do lotniska w Antalyii
DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Przestronne i nowoczesne pokoje to duży plus tego
obiektu. Hotel doceniany jest także dzięki swojej
bogatej ofercie sportowej i rekreacyjnej – baseny,
centrum fitness i SPA, a także uwielbiany przez
Gości ze względu na pyszne jedzenie serwowane w
restauracjach.

Bezpłatne – basen zewnętrzny i wewnętrzny, basen
dla dzieci, animacje hotelowe, zjeżdżalnie wodne,
kino, disco, łaźnia turecka, rzutki, tenis stołowy, kort
tenisowy, Internet, sejf, centrum fitness.
Dodatkowo płatne – restauracje a’la carte, centrum
gier, masaże, pralnia, lekarz, oświetlenie kortu,
telefon, fax, centrum SPA i Wellness, room service,
sporty wodne, wypożyczalnia samochodów.

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

•• przy plaży
•• ok. 1 km do centrum miejscowości
•• ok. 30 km do Alanyi

Mini Club 4-12 lat, mini disco, mini kino, basen.

NASZYM ZDANIEM:
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POKOJE:
Zakwaterowanie 14:00

SAMOLOT

Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 26-36m2 posiadają łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów,
wyposażone są w balkon, klimatyzację, telefon,
minibar, sejf, TV. Hotel dysponuje pokojami dla osób
niepełnosprawnych.

ATUTY:

WYŻYWIENIE:
Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:00),
przekąski (11:00-16:00). Bar w lobby czynny 8:0024:00 – lokalne i niektóre importowane napoje alkoholowe, napoje gorące i zimne. Restauracje a’la
carte dodatkowo płatne, dostępne po wcześniejszej
rezerwacji.
*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.

Aktualny cennik oraz promocje znajdują się na www.REGO-BIS.pl

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

HOTEL
PRZY PLAŻY

SERWIS
GRATIS

••
••
••
••

MMbezpłatny Internet
MMbezpośrednio przy plaży
MMhotelowe animacje
MMSPA

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

GRATIS*
DO 13 LAT

w centrum miejscowości Avsallar
ok. 23 km do Alanyi
ok. 110 km do Antalyi
ok. 100 km do lotniska w Antalyi

łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów, wyposażone są w balkon, klimatyzację, telefon, minibar,
zestaw do parzenia kawy i herbaty, Wi-Fi, sejf, TV.
Hotel dysponuje pokojami dla niepełnosprawnych.

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

WYŻYWIENIE:

Hotel o wysokim standardzie, przy plaży, a w okolicy
lokalne atrakcje. Obiekt odpowiedni dla par, znajomych oraz rodzin z dziećmi. Hotelowa strefa SPA i
Wellness to idealne miejsce na zrelaksowanie się i
odpoczynek od codziennego biegu. Udane wakacje
dopełnione będą przez wyżywienie all inclusive.

Bezpłatne – baseny zewnętrzne i wewnętrzne, basen
dla dzieci, zjeżdżalnie wodne, jacuzzi, animacje hotelowe, Wi-Fi, mini kino, disco, łaźnia turecka, sauna,
centrum fitness, rzutki, tenis stołowy, sejf w pokoju.
Dodatkowo płatne – restauracje a’la carte, masaże,
pralnia, lekarz, centrum SPA i Wellness, sklepy,
fryzjer, wypożyczalnia samochodów.

POŁOŻENIE:

POKOJE:

Ultra All Inclusive
Śniadanie (7:00-10:00), późne śniadanie (10:0011:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:00),
przekąski (12:00-18:00). Bar w lobby czynny 8:0024:00 – lokalne i niektóre importowane napoje alkoholowe, napoje gorące i zimne. Na terenie hotelu
restauracja a’la carte dostępna za dodatkową opłatą,
po wcześniejszej rezerwacji.

•• przy plaży
•• w pobliżu sklepy, restauracje, kantor

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Pokoje typu standard o metrażu ok. 35m2 posiadają

NASZYM ZDANIEM:

facebook.com/REGOBIS

instagram.com/REGOBIS

*DZIECKO DO 13 LAT POBYT GRATIS.
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TURCJA

Alanya - Riwiera Turecka

WYCIECZKI
FA K U LTAT Y W N E

Litore Resort Hotel & Spa
HOTEL

SAMOLOT

ULTRA
ALL INCLUSIVE

BASEN
x5

DO PLAŻY
200M

SERWIS
GRATIS

WI-FI FREE

ANIMACJE
HOTELOWE

•• odległość do lotniska: 90 km

POKOJE:

MMpełne All Inclusive
MMduże przestronne pokoje
MMbezpłatne Wi-Fi na terenie całego hotelu
MMpowitalny drink (alkoholowy lub bezalkoholowy)

DO DYSPOZYCJI GOŚCI:

Zakwaterowanie 14:00
Wykwaterowanie 12:00
Hotel dysponuje 259 pokojami, standardowe wyposażone są w łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarką do włosów, indywidualnie sterowaną klimatyzację,
telefon, mini bar, TV i balkon.

Komfortowy hotel dla klientów, którzy oczekują wysokiej klasy wypoczynku. Bogata oferta All Inclusive
zapewnia różnorodność posiłków, przekąsek oraz
napojów. Całości dopełniają zabiegi SPA, animacje i
bogata oferta rozrywek sportowych.
POŁOŻENIE:
•• odległość do najbliższej plaży: 150 m
•• odległość do centrum: 500 m
•• odległość do miasta Alanya: 30 km

DEMRE- MYRAKEKOVA

O C EA NA RIUM W
A NTA LYI

Podczas rejsu jachtem cieszyć się będziemy błękitną wodą i ogrzewającymi
nas promieniami słońca. Atrakcją będą
Zatopione Wyspy, ruiny portowego
miasta pochłoniętego przez wodę po
trzęsieniu ziemi. Ponadto będziemy
mieli okazję zobaczyć świetnie zachowane licyjskie grobowce oraz pozostałości antycznego miasta.

Doświadczymy magii podwodnego
świata, spędzimy czas w igloo w Śnieżnej Komnacie lub dostarczymy sobie
dawki emocji podczas pływania z rekinami i płaszczkami. Spacer szerokim
i długim na 131 m tunelem będzie
również świetną okazją na zachwycanie
się wspaniałościami wodnego świata.

QUA D SA FA RI

RA FT ING /
KA NIO NING

PAMUK K A L E
Wycieczka na jedną z najlepiej znanych
atrakcji turystycznych. Zachwycą nas
lśniące, białe kaskady uformowane
przez wapienne gorące źródła – Pamukkale. Podczas wyjazdu zaznamy
kąpieli w cudownie ciepłych wodach
oraz zwiedzimy starożytne miasto Hierapolis, wracając przez Góry Taurus
podziwiać będziemy widoki na górskie
miasteczka i jeziora.

GRATIS*
DO 6 LAT

ATUTY:

NASZYM ZDANIEM:

TURCJA

Wycieczki Turcja | Riwiera Turecka

Bezpłatnie: recepcja 24h, restauracja główna, restauracje a’la carte, bar w lobby, bar przy basenie, bar przy
plaży, disco bar, zewnętrzny i wewnętrzny basen z
brodzikiem, mini aquapark, sauna, łaźnia turecka
i parowa, centrum fittness, WiFi na terenie hotelu,
różnorodne animacje i pokazy, mini biblioteka.
Dodatkowo płatne: lekarz, pralnia, sporty wodne na
plaży, fryzjer, zabiegi SPA, mini centrum handlowe.
DLA DZIECI:
Brodziki dla dzieci, mini Aquapark, plac zabaw, animacje Mini Clubu dla dzieci 4 do 12 lat.

WYŻYWIENIE:
All Inclusive
Śniadanie, późne śniadanie, lunch i kolacja w formie
bufetu, przekąski w barach, lokalne alkoholowe i bezalkoholowe napoje serwowane całą dobę.
Formuła All Inclusive nie obejmuje napojów importowanych, wybranych win, szampanów i świeżo wyciskanych soków owocowych.
*DZIECKO DO 6 LAT POBYT GRATIS.

Każdy śmiałek będzie miał okazję spróbować sił w jeździe quadem. Wystarczy
krótkie szkolenie, aby wyruszyć w trasę
przez odludne okolice, którymi dotrzemy do nieosiągalnych dla innych pojazdów terenów. Na odważnych czeka
przejazd przez sosnowe lasy, ostre
zakręty i urwiska wśród niecodziennych
i pięknych krajobrazów. Niezapomniane
wrażenia gwarantowane.

Wycieczka, która zajmie nam cały
dzień, aby dotrzeć do kanionu, gdzie
rozpoczniemy nasz szalony spływ niespokojnymi wodami spienionej rzeki.
Poza adrenaliną i emocjami czeka na
nas również lunch w lokalnej restauracji
oraz kąpiel w źródlanych wodach.

SAFA RI J E E P
To nic innego jak fascynująca jazda
pośród górskich krajobrazów i wiosek.
Droga rozpoczyna się w lesie, przejedziemy przez malownicze przełęcze,
aby zatrzymać się w jednej z wiosek,
zjeść lunch oraz zwiedzić górską miejscowość. W drodze powrotnej będzie
okazja na zrobienie kilku pamiątkowych
zdjęć przy rwących wodach leśnego
strumienia.

Ł A Ź NIA T UREC KA
Relaksująca wycieczka, dzięki której zaznamy spokoju i prawdziwego odprężenia. Czekać nas będzie masaż pianą i olejkami oraz regeneracyjny
peeling. Łaźnia turecka, niemal jak kąpiel w łaźniach w starożytnym Rzymie
to najlepszy sposób na spędzenie chwili wytchnienia z samym sobą.
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WYCIECZKI OBJAZDOWE

Albania i Macedonia Północna

Albańskie Karaiby
Odkryjemy raj na ziemi, który malowany jest słońcem i krystalicznie
czystą wodą. Ten majowy wyjazd dostarczy podróżnym wszystkiego,
co potrzebne aby zrelaksować się, ale także poznać piękno odległego
i dzikiego kraju jakim jest Albania. Cudowne krajobrazy, przyjemnie
ciepły klimat i gościnni mieszkańcy czekają, aby ugościć przyjezdnych
i pokazać to, co Albania ma najcenniejszego do zaoferowania.

AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

HB

WYCIECZKI
W CENIE

WYCIECZKI OBJAZDOWE

Albania i Macedonia Północna

Koniak i Rakija
ATUTY WYJAZDU:
MMpobyt stacjonarny (5 noclegów)
MMzakwaterowania ok. 300- 400 metrów od pięknej piaszczystej plaży z
łagodnym zejściem do morza w karaibskim klimacie
MMdwie Wycieczki w cenie - GRECJA (Parga z rejsem) oraz ALBANIA
(Gjirokastra z Blue Eye)

Podczas wyjazdu nie zabraknie czasu na wypoczynek połączony ze
zwiedzaniem ciekawych zakątków zarówno Albanii, jak i Macedonii
Północnej. W Kraju Orłów poznamy tajemnice Durres, Tirany, a także
Kruji, odwiedzimy również słynną Fabrykę Koniaku. W Macedonii
czeka nas niepowtarzalna okazja na spotkanie się z duchem historii w cudownym mieście Ochryda oraz stolicy kraju – Skopje. Magia
upływającego czasu, a także piękne krajobrazy Bałkanów zamknięte
w jednej wycieczce objazdowej.

ATUTY WYJAZDU:
MMpobyt stacjonarny (4 noclegi) w hotelu Ibiza (***) i jeden nocleg w
Ochrydzie (hotel ***)
MMwyżywienie HB
MMdwie wycieczki w cenie - Tirana i Kruja oraz Durres z Fabryką Koniaku
MMw drodze powrotnej zwiedzanie Ochrydy

W PROGRAMIE WYJAZDU:

W PROGRAMIE WYJAZDU:

•• 25.04.2020 - Wyjazd autokarem z Polski
•• 26.05.2020 - Przyjazd do Albanii - w godzinach południowych,
zakwaterowanie, rozpoczęcie świadczeń hotelowych, nocleg.
•• 27.04.2020 - Wycieczka do greckiej PARGI - Jedna z najpopularniejszych
miejscowości wypoczynkowych na wybrzeżu morza Jońskiego, w regionie
Epiru. To małe, nadmorskie miasteczko z typowo grecką architekturą
położone na niewielkim wzgórzu zachwyca nie tylko atmosferą, ale
również tawernami serwującymi greckie przysmaki. Do odwiedzenia
zachęca piaszczysta plaża oraz kryształowe morze. Wycieczka łączona zwiedzanie miast, rejs na urokliwą plażę.
•• 28.04.2020 - Dzień wolny, plażowanie, nocleg.
•• 29.04.2020 - Wycieczka do Gjirokastry - ważne miasto w południowej
Albanii, zostało uznane za „miasto muzeum” i figuruje na liście
UNESCO. Gjirokastra jest zbudowana na zboczu wzgórza i słynie z
charakterystycznych wąskich kamiennych uliczek coble. Zwiedzanie
zamku Alego Pashy gdzie obecnie mieści się muzeum militariów i skąd
roztacza się przepiękny panoramiczny widok. Następnie zwiedzanie
Muzeum Etnograficznego znajdującego się w domu rodziny Skenduli. W
drodze powrotnej do hotelu wizyta przy źródle Blue Eye, czas na kąpiel.
•• 30.04.2020 - Dzień wolny, plażowanie, nocleg.
•• 01.05.2020 - Wyjazd z Albanii w drogę powrotną w godzinach około
południowych.
•• 02.05.2020 - Przyjazd do Polski.

•• 25.04.2020 - Wyjazd Autokarem z Polski.
•• 26.04.2020 - Przyjazd do Albanii w godzinach dopołudniowych,
zakwaterowanie, rozpoczęcie świadczeń hotelowych, nocleg.
•• 27.04.2020 - Wycieczka Durres + Fabryka Koniaku, po południu czas
wolny na plażowanie, nocleg.
•• 28.04.2020 - Wycieczka Tirana + Kruja - przyjazd do hotelu w godzinach
popołudniowych, nocleg.
•• 29.04.2020 - Dzień wolny, plażowanie, nocleg.
•• 30.04.2020 - Wyjazd z Albanii do Macedonii, zwiedzanie Św.
Nauma z rejsem po rzece Czarny Drin, zwiedzanie Miasta Ochryda,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
•• 01.05.2020 - Wykwaterowanie i wyjazd z miasta Ochryda, przejazd do
stolicy Macedonii, Skopje, zwiedzanie z przewodnikiem, po południu
przejazd tranzytowy do Polski.
•• 02.05.2019 - Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

HB

WYCIECZKI
W CENIE

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTELE:
Ibiza – zlokalizowany w Durres, oddalony od plaży o ok. 40 m, pokoje 2,3
osobowe
Zakwaterowanie w Ochrydzie w hotelu o standardzie *** lub ****
Oferowane wyżywienie : HB – śniadanie i obiadokolacja

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTELE DO WYBORU:
••
••
••
••
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Drilon – w centrum Ksamilu, pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki
Joni – W centrum Ksamilu, pokoje 2 osobowe z możliwością 1 dostawki
Ionian – Blisko centrum Ksamilu, pokoje 2-3-osobowe
Oferowane wyżywienie : HB – śniadanie i obiadokolacja
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WYCIECZKI OBJAZDOWE

Hiszpania

WYCIECZKI OBJAZDOWE

Czarnogóra i Chorwacja

Hiszpania – Zwiedzanie i Wypoczynek

Wybrzeże Adriatyku w pigułce

Bawimy się i wypoczywamy w klimacie hiszpańskiej fiesty! Wycieczka dla podróżników szukających rozrywki, a także tych, którzy chcą
poznać bliżej najbardziej popularne atrakcje turystyczne ognistego
kraju. Odpoczniemy na gorących plażach oraz odwiedzimy Wenecję,
gdzie z przewodnikiem poznamy miasto, odbędziemy wycieczkę
do Barcelony, a w ostatnim dniu wyjazdu przejedziemy również do
Monako, aby zwiedzić Rampe Major, Place du Palais i inne warte
uwagi miejsca.

Wspaniała okazja, by podziwiać cudowne krajobrazy nie z tej ziemi.
Podczas tego objazdowego wyjazdu poznamy wszystko, co najciekawsze w całej Czarnogórze. Odkryjemy także kawałek Chorwacji
– Dubrownik oraz Bośni i Hercegowiny – Sarajewo. Warto połączyć
przyjemne z pożytecznym, zwiedzać i zarazem wypoczywać podczas
jednego wyjazdu.

AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

ALL INCLUSIVE
/HB

ATUTY WYJAZDU:
MMzakwaterowanie niedaleko centrum turystycznego Lloret de Mar
MMpobyt w modnym kurorcie, w pokojach z klimatyzacją i balkonem
MMkilka opcji wyżywienia, w tym All Inclusive
MMzwiedzanie Wenecji, Barcelony, Monako

W PROGRAMIE WYJAZDU:
•• 1 dzień - wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy, przejazd przez
Czechy, Austrię, Włochy.
•• 2 dzień - przyjazd do Wenecji - Zwiedzanie miasta z przewodnikiem
- m.in. przejazd tramwajem wodnym, plac i Bazylika św. Marka, Pałac
Dożów (z zewnątrz), czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w
kierunku Hiszpanii.
•• 3-8 dni - pobyt w hotelu, czas wolny, plażowanie, wycieczka do Barcelony
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem - Park Guell, wzgórze Montjuic,
tereny olimpijskie, Las Ramblas, Paseo de Gracia, Camp Nou (w miarę
możliwości wejście na stadion FC Barcelona, dodatkowo płatne - ok. 29
EUR/os. i obowiązkowo zgłoszone pilotowi najpóźniej w dniu przyjazdu
do hotelu). Możliwość skorzystania z wycieczki morskiej do Tossy de Mar
- cena ok. 28 EUR(minimum 20 osób) . W ostatni dzień wyjazd z Hiszpanii
w godzinach wieczornych, przejazd przez Francję do Monako.
•• 9 dzień - przyjazd do Monako. Zwiedzanie Rampe Major, Place du Palais
przed Pałacem Książęcym wzniesionym na szczycie Rocher, Pałacu
Książęcego lub Oceanarium (z zewnątrz lub zwiedzanie we własnym
zakresie), Katedra św. Mikołaja, w której znajdują się groby biskupów
i książąt Monako, w tym księcia Rainiera III i aktorki Grace Kelly, która
została księżną. Zwiedzanie Monte Carlo-Grand Casino oraz ogrody. W
godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Polski.
•• 10 dzień - przyjazd do Polski w godzinach dopołudniowych.

ATUTY WYJAZDU:
MMpobyt stacjonarny - 5 noclegów w hotelu MEDITERAN (***+) w centrum
Igalo
MMwyżywienie HB
MMwycieczki w cenie: MINI MONTENEGRO (Perast, Wyspa Matki Boskiej na
Skale - rejs, Kotor, Budva), DUBROWNIK
MMw drodze powrotnej zwiedzanie SARAJEWA

W PROGRAMIE WYJAZDU:

AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

ALL INCLUSIVE
/HB

WYCIECZKI
W CENIE

•• 25.04 - wyjazd z Polski
•• 26.04 - przyjazd do Czarnogóry, zakwaterowanie w hotelu Mediteran,
czas wolny
•• 27.04 - MINI MONTENEGRO- zwiedzanie najważniejszych i
najpiękniejszych punktów w takich miejscach jak: PERAST, wyspa MATKI
BOSKIEJ NA SKALE, KOTOR– stare miasto, BUDVA– stare miasto.
Powrót do hotelu na obiadokolację.
•• 28.04 - czas wolny
•• 29.04 - po śniadaniu wyjazd do DUBROWNIKA (zwiedzanie starego
miasta z przewodnikiem + czas wolny
•• 30.04 - czas wolny
•• 01.05 - wyjazd w stronę Polski z przystankiem w orientalnym
SARAJEWIE(zwiedzanie z przewodnikiem)
•• 02.05 - przyjazd do Polski
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTEL:
Mediteran – centrum Igalo, ok. 100 m do plaży, pokoje 2-3 osobowe
Oferowane wyżywienie: HB (śniadanie i obiadokolacja)

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTELE DO WYBORU:
•• Samba – w pobliżu promenada z dyskotekami i barami, plac zabaw dla
dzieci, pokoje 3 osobowe lub dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci
•• Surf Mar – bezpośrednio przy plaży, hotelowe animacje, pokoje 2-3
osobowe z możliwością dostawki
•• Oferowane wyżywienie : do wyboru HB (śniadanie i obiadokolacja), All
Inclusive
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Albania i Czarnogóra

WYCIECZKI OBJAZDOWE

Macedonia Północna

Osmańskim szlakiem

Macedońskie Perły Bałkanów

Wybierz się w podróż, dzięki której poznasz smak orientu. Podczas
wycieczki nie tylko zwiedzimy zakątki Albanii i Czarnogóry, lecz także
zakochamy się w tradycyjnej muzyce i tańcu regionu Montenegro. Do
tego przejedziemy przez Belgrad, aby dowiedzieć się więcej o tym
wspaniałym mieście. Nie zabraknie również chwili na samodzielne
zwiedzanie i korzystanie z uroków pięknych Bałkanów.

Wycieczka, która przybliży podróżnym burzliwą historię dziejów
Macedonii Północnej oraz pozwoli podziwiać jedne z piękniejszych
krajobrazów świata. Dzika przyroda w połączeniu z wiekowymi zabytkami i miastami, które pamiętają zamierzchłe czasy to idealna
propozycja na to, w jaki sposób spędzić swój długi majowy weekend.

ATUTY WYJAZDU:
MMpobyt stacjonarny - 4 noclegi w hotelu Primafila (****) oraz 1 nocleg w
BELGRADZIE
MMwycieczki w cenie: SZKODRA + KRUJA (Albania), STARY BAR
MMWIECZOREK CZARNOGORSKI (muzyka i pokaz regionalnych tańców)
MMw drodze powrotnej zwiedzanie BELGRADU

W PROGRAMIE WYJAZDU:

AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

HB

WYCIECZKI
W CENIE

•• 25.04 - wyjazd z Polski
•• 26.04 - przyjazd do Czarnogóry, zakwaterowanie w hotelu Primafila/
Montefila, czas wolny
•• 27.04 - po śniadaniu wyjazd do Albanii – zwiedzanie miasta SZKODRA jednego z najstarszych miast Albanii, a następnie przejazd do historycznej
stolicy Albanii – KRUJI. Powrót do hotelu na obiadokolację.
•• 28.04 - czas wolny, WIECZOREK CZARNOGÓRSKI(z muzyką i pokazem
tańców).
•• 29.04 - po śniadaniu przejazd do STAREGO BARU, czas wolny, w drodze
powrotnej przejazd do Starej Masliny, czyli najstarszego drzewa oliwnego
w Czarnogórze. Powrót do hotelu, czas wolny, obiadokolacja.
•• 30.04 - po śniadaniu wyjazd do BELGRADU. Przyjazd na obiadokolację.
Czas wolny; możliwość nocnego zwiedzania miasta (we własnym
zakresie).
•• 01.05 - Po śniadaniu zwiedzanie największych atrakcji BELGRADU(z
przewodnikiem) Po zwiedzaniu przewidziany jest czas wolny. Wyjazd w
stronę Polski.
•• 02.05 - przyjazd do Polski
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTEL:
•• Primafila/Montefila – 1,5 km do pięknej plaży Velika Plaża, pokoje 2
osobowe z możliwością dostawki
•• Oferowane wyżywienie: HB (Śniadanie i obiadokolacja)

AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

HB

WYCIECZKI
W CENIE

ATUTY WYJAZDU:
MMpobyt stacjonarny - 4 noclegi w hotelu LAKI&SPA (****+) + 1 nocleg w
SKOPJE (****)
MMwyżywienie HB
MMwycieczki w cenie: ŚW. NAUM (rejs statkiem), zwiedzanie OCHRYDY,
BITOLA - miasto konsulów
MMw drodze powrotnej zwiedzanie KANIONU MATKA (rejs) oraz stolicy
- SKOPJE
MM- możliwość korzystania z basenu oraz SPA

W PROGRAMIE WYJAZDU:
•• 25.04 - wyjazd z Polski
•• 26.04 - przyjazd do Macedonii, zakwaterowanie w hotelu LAKI, czas
wolny
•• 27.04 - po śniadaniu ok 2h rejs statkiem do KLASZTORU ŚW. NAUMA,
przerwa na LUNCH, czas wolny na zakupy lub na wyprawę niewielkimi
łódeczkami do źródeł Czarnego Drimu (dodatkowo płatne), powrót do
hotelu.
•• 28.04 - czas wolny, po południu przejazd do centrum OCHRYDY –
zwiedzanie, powrót do hotelu.
•• 29.04 - Po śniadaniu przejazd do miasta konsulów, serca Macedonii –
BITOLI – zwiedzanie, powrót do hotelu.
•• 30.04 - pośniadaniu wyjazd w stronę SKOPJE z przystankiem
rejs po KANIONIE MATKA, przyjazd do hotelu na obiadokolację
(zakwaterowanie w Skopje).
•• 01.05 - po śniadaniu zwiedzanie SKOPJE z przewodnikiem, czas wolny;
wyjazd w stronę Polski.
•• 02.05 - przyjazd do Polski
•• Podczas każdej wycieczki (za wyjątkiem św. Nauma) możliwość
dokupienia lunchu w cenie 8-12 euro.
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTEL:
Laki & SPA – ok. 200m do plaży, pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki
Oferowane wyżywienie: HB (śniadanie i obiadokolacja)
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Chorwacja

WYCIECZKI OBJAZDOWE

Czarnogóra

Chorwacka Majówka – Wypoczynek i Zwiedzanie

Bałkańskie Fiordy w majowym słońcu

Dzięki wycieczce zatopimy się w wiedzy i ciekawostkach na temat
cudownych chorwackich miast – Dubrownik i Split, które już czekają
na odkrycie. Odwiedzimy również Mostar i Medjugorie, aby zobaczyć
na własne oczy barwną mozaikę narodów, kultur i religii. Dodatkowo program wycieczki obejmuje wieczorek dalmatyński, który nieco
przybliży podróżnym wspaniałą lokalną kulturę.

Wyjazd majowy odsłaniający przed podróżującymi turystami najcudowniejsze miejsca i krajobrazy z jakich słynie Czarnogóra. Nie
sposób nie zakochać się w bajkowym klimacie tego bałkańskiego
kraju, który dzięki wycieczce objazdowej staje się wyjątkowy dla
każdego z podróżników. Z wyjazdu wrócimy wypoczęci, z bagażem
nowych doświadczeń i pięknych wspomnień.

ATUTY WYJAZDU:
MMpobyt stacjonarny (5 noclegów) w 1 obiekcie
MMzakwaterowanie ok. 100 metrów od Morza
MMzwiedzanie - Dubrovnik, Mostar + Medjugorie, Split
MMrekreacja - Wieczorek Dalmatyński (dot. oferty z wyżywieniem)

ATUTY WYJAZDU:
MMpobyt stacjonarny - 5 noclegów w hotelu Tatjana (***+) w centrum Budvy
MMwyżywienie HB
MMwycieczki w cenie: Park Narodowy LOVĆEN, MAUZOLEUM Petara
Njegosa, rejs po JEZIORZE SZKODERSKIM
MMw drodze powrotnej zwiedzanie KOTORU

W PROGRAMIE WYJAZDU:
AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

HB

•• 25.04.2020 - Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych, przejazd
przez Czechy, Austrię, Słowenię.
•• 26.04.2020 - Przyjazd do miejscowości Igrane, czas wolny, nocleg.
•• 27.04.2020 - Wyjazd na wycieczkę do Dubrovnika – zwiedzanie, czas
wolny. Powrót w godzinach popołudniowych.
•• 28.04.2020 - Dzień wolny przeznaczony na odpoczynek, świadczenia.
•• 29.04.2020 - Wyjazd na wycieczkę Medjugorie – Mostar. Powrót w
godzinach popołudniowych.
•• 30.04.2020 - Dzień wolny przeznaczony na odpoczynek, świadczenia śniadanie i obiadokolacja, wieczorek dalmatyński.
•• 01.05.2020 - Wykwaterowanie z obiektu około godziny 10:00, wyjazd na
zwiedzanie Splitu. Po zwiedzaniu przejazd w kierunku Polski.
•• 02.05.2020 - Przyjazd do Polski w godzinach południowych.
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTEL:
•• Pensjonat Mihaljevic – centrum miejscowości Igrane, ok. 100 m do plaży,
pokoje 2, 3 i 4 osobowe
•• Obiekt Ivan – centrum Igrane, ok. 100 m do plaży, pokoje
apartamentowe, dwupomieszczeniowe, łóżko dla 2 osób, kanapa dla 2
osób.
•• Oferowane wyżywienie: HB (śniadanie i obiadokolacja)

W PROGRAMIE WYJAZDU:
AUTOKAR

5 NOCLEGÓW

HB

WYCIECZKI
W CENIE

•• 25.04 - wyjazd z Polski
•• 26.04 - przyjazd do Czarnogóry, zakwaterowanie w hotelu Tatjana, czas
wolny
•• 27.04 - wyjazd z hotelu pośniadaniu i przejazd 25ma serpentynami
nad Zatoką Kotorską do Parku Narodowego LOVĆEN. Po drodze
przewidziane są przerwy na zdjęcia, wejście do MAUZOLEUM PETARA
NJEGOSA, powrót do hotelu na kolację.
•• 28.04 - czas wolny, plażowanie, możliwość zwiedzenia starego miasta
Budva, we własnym zakresie.
•• 29.04 - po śniadaniu wyjazd do jednego z najpiękniejszych zakątków
Czarnogóry –RIJEKI CRNOJEVIĆA, rejs statkiem po JEZIORZE
SZKODERSKIM połączony z degustacją lokalnych produktów, a dla
chętnych – możliwość kąpieli w jeziorze!
•• 30.04 - czas wolny, plażowanie, możliwość zwiedzenia starego miasta
Budva, we własnym zakresie.
•• 01.05 - wyjazd w stronę Polski z przystankiem w malowniczej
miejscowości KOTOR (zwiedzanie z przewodnikiem)
•• 02.05 - przyjazd do Polski
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTEL:
•• Tatjana – centrum miasta Budva, pokoje 2 i 3 osobowe, ok. 900 m od
słynnej Slovenskiej Plaży
•• Oferowane wyżywienie: HB (śniadanie i obiadokolacja)
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WYCIECZKI OBJAZDOWE

Turcja

Derwisze i skalne miasta – Kapadocja w pigułce
Odkryjemy cudowny, księżycowy krajobraz Kapadocji, korzystając
przy tym z wszelkich uroków Turcji. Przybliżymy sobie także historię
zakonu Derwiszy oraz poznamy zaskakujące dzieła sztuki islamskiej.
Do wyboru wiele terminów, od listopada do kwietnia, aby każdy
mógł znaleźć czas odpowiedni dla siebie, by odkryć piękno tureckiej
kultury.

ATUTY WYJAZDU:
MMzwiedzanie Mauzoleum Mevalny, Goreme, Antalya
MMczas przeznaczony na plażowanie i odpoczynek
MMdwie opcje wyżywienia – BB i HB
MMmożliwość wzięcia udziału w wycieczkach fakultatywnych

W PROGRAMIE WYJAZDU:

SAMOLOT

7 NOCLEGÓW

BB lub HB

•• DZIEŃ 1 WYLOT DO ANTALYI - Przejazd do hotelu i nocleg w rejonie
Antalyi. Powitanie smakowitym koktajlem.
•• DZIEŃ 2 MAUZOLEUM MEVLANY- KAPADOCJA - Wycieczka do
Konyi i jedna z największych atrakcji miasta - mauzoleum Mevlany wraz
z grobowcem założyciela Zakonu Tańczących Derwiszy, przejazd do
Kapadocji i nocleg.
•• DZIEŃ 3 GÖREME - Podziwianie kościołów bizantyjskich wykutych w
skale tufowej, zwiedzanie doliny Simeona, znanej jako dolina zakonników
lub dolina kominów fantazji, wizyta w tradycyjnej manufakturze ręcznie
tkanych, tureckich dywanów, przejazd do hotelu i nocleg w Kapadocji.
•• DZIEŃ 4 KRAJOBRAZ KSIĘŻYCOWY- CUD NATURY - Czas wolny lub
wycieczka i zwiedzanie podziemnego miasta (za dodatkową opłatą),
przejazd do hotelu i nocleg w Kapadocji.
•• DZIEŃ 5 KAPADOCJA- ANTALYA - Po opuszczeniu Kapadocji przejazd
do znanego seldżuckiego schroniska, następnie podróż do nowoczesnej
Antalyi, 3 ostatnie noce wycieczki.
•• DZIEŃ 6 ANTALYA - Wycieczka do jednego z najpiękniejszych i
najważniejszych kurortów Riwiery Tureckiej, wizyta w manufakturze
jubilerskiej oraz pokaz galanterii i wyrobów skórzanych, wizyta
nad wodospadem Karpuzkaldiran wpadającym wprost do Morza
Śródziemnego, przejazd do hotelu i nocleg w rejonie Antalyi.
•• DZIEŃ 7 CZAS WOLNY LUB UDZIAŁ W WYCIECZKACH
OPCJONALNYCH - Relaks na plaży, dla chętnych możliwość wzięcia
udziału w wycieczkach fakultatywnych przedstawianych na miejscu.
•• DZIEŃ 8 ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI - Przejazd na lotnisko i lot
powrotny do Polski.

WYCIECZKI OBJAZDOWE

Turcja

Bawełniany szlak Wybrzeża Likijskiego
Zwiedzanie cudownego, tureckiego wybrzeża w pigułce. Na trasie
wyjazdu odwiedzimy kilka starożytnych miast, które po dziś dzień
przyciągają swoją historią hordy turystów. Ponadto w programie
wizyta w żelaznym punkcie wczasów w Turcji – Pamukkale oraz
okazja do kąpieli w morzu podczas wodnej drogi wzdłuż Wybrzeża
Likijskiego. Wyjątkowa wycieczka pozwalająca odkryć turecką magię
i umożlwiająca odpoczynek od codzienności.

ATUTY WYJAZDU:
MMokazja do podziwiania lazurowych wód Morza Śródziemnego w
połączeniu z monumentalnymi Górami Taurus
MMzwiedzanie Myry, Wybrzeża Likjiskiego, Efezu, Pamukkale, Hierapolis oraz
Antalyi
MMwyżywienie do wyboru BB lub HB
MMmożliwość wzięcia udziału w wycieczkach fakultatywnych

W PROGRAMIE WYJAZDU:

SAMOLOT

7 NOCLEGÓW

BB lub HB

•• DZIEŃ 1 WYLOT DO ANTALYI - Przelot do Antalyi i transport
bezpośrednio do hotelu w towarzystwie polskojęzycznego rezydenta.
•• DZIEŃ 2 MYRA - Zwiedzanie grobowców skalnych, fascynujących
atrakcji Turcji, podziwianie krajobrazów łączących morze i góry, przejazd
do hotelu i nocleg w okolicach miasta Mugla.
•• DZIEŃ 3 LIKIA - Wyprawa drogą wodną wzdłuż Wybrzeża Likijskiego,
przerwa na kąpiel, powrót na wybrzeże. Kolejne dwie noce zakwaterowanie w okolicach nowoczesnego kurortu miasta Kusadasi.
•• DZIEŃ 4 EFEZ - Odkrywanie jednego z największych na świecie
wykopalisk archeologicznych, spacer po okolicy, powrót do hotelu.
•• DZIEŃ 5 PAMUKKALE - Planowany przejazd malowniczą doliną
meandrów do Pamukkale (zwanego Bawełnianym Zamkiem), przejazd do
hotelu i nocleg w Pamukkale.
•• DZIEŃ 6 ANTYCZNE UZDROWISKO HIERAPOLIS I ANTALYA Zwiedzanie antycznego uzdrowiska Pamukkale od drugiej strony,
starożytne miasto Hierapolis, trasa przez malowniczy łańcuch gór Taurus
aż do Antalyi, przejazd do hotelu i dwa noclegi w okolicach Antalyi.
•• DZIEŃ 7 ANTALYA - W planie: punkt orientacyjny, a zarazem symbol
miasta: żłobkowany minaret Yivli i wieża zegarowa, manufaktura
jubilerska, pokaz galanterii, wizyta nad wodospadem Karpuzkaldiran,
przejazd do hotelu, nocleg.
•• DZIEŃ 8 ZAKOŃCZENIE WYCIECZKI - Transport na lotnisko i lot
powrotny do Polski.
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianom.

HOTEL:
•• Zakwaterowanie na trasie wycieczki, w hotelach o standardzie min. 4*
•• Oferowane wyżywienie: do wyboru BB (śniadanie) lub HB (śniadanie i
obiadokolacja)
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HOTEL:
•• Zakwaterowanie na trasie wycieczki, w hotelach o standardzie min. 4*
•• Oferowane wyżywienie: do wyboru BB (śniadanie) lub HB (śniadanie i
obiadokolacja)
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BUŁGARIA

H I S Z PA N I A

Słoneczny Brzeg

Costa Brava

ATUTY HOTELU:

ATUTY HOTELU:

MMdarmowe WI-FI przy basenie i recepcji
MMbasen
MMboiska wielofunkcyjne
MMsalka gimnastyczna z lustrami

MMblisko centrum z dyskotekami
MM350m do piaszczystej plaży
MMklimatyzowana restauracja
MMduży basen, taras i ogród
MMbosiko do siatkówki, siłownia na powietrzu
MMsala gier
MMsklepik

WYŻYWIENIE:
MMSoft All Inclusive (napoje w cenie!)
MM9 śniadań / 9 obiadów / 9 kolacji
ATUTY WYJAZDU:
MMwycieczka do Nessebyru – gratis!
MM2x wejścia do Aquaparku
MMkoszulka Rego-Bis
MMciepły posiłek w drodze powrotnej – gratis!

Hotel
Teodora Kompleks

AUTOKAR
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9 NOCLEGÓW

SOFT ALL
INCLUSIVE

WYCIECZKA
W CENIE

ATRAKCJE:

2x WEJŚCIA
DO AQUAPARKU

ANIMACJE
I ATRAKCJE

MMzajęcia taneczne
MMzajęcia sportowe
MMjoga, aerobic
MMturnieje i zawody
MMgry zespołowe
MMdyskoteki
MMwieczorne show
MMplażowanie

WYŻYWIENIE:
MMAll Inclusive
MMwoda do obiadu i kolacji w cenie!
MM8 śniadań / 8 obiadów / 8 kolacji

Hotel
Samba

ATUTY WYJAZDU:
MMwycieczka od Barcelony i Tossa de Mar
MMkoszulka Rego-Bis
MMciepły posiłek w drodze powrotnej – gratis!
ATRAKCJE:
MMzajęcia taneczne
MMzajęcia sportowe
MMgry zespołowe
MMdyskoteki
MMplażowanie

AUTOKAR

8 NOCLEGÓW

ALL INCLUSIVE

WYCIECZKA
W CENIE

DUŻY
BASEN

ANIMACJE
I ATRAKCJE
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MAJÓWKI EXPRESS
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MACEDONIA PÓŁNOCNA
Jezioro Ochrydzkie

W I E D E Ń N A M AJÓWK Ę
W programie wycieczki udamy się na spacer po najpiękniejszych ulicach miasta, podczas którego zobaczyć będziemy
mogli m.in. muzeum sztuki Albertina, dech Hofburg, Kohlmark plac Graben z Kolumną Morowa oraz jeden z najsłynniejszych symboli miasta – Katedrę św. Szczepana. Nie zabraknie również czasu na samodzielne zwiedzanie miasta
oraz zakup pamiątek.
Wycieczka ma charakter expressowy, dzięki czemu cały
program realizowany jest w jeden dzień. Do Polski wrócimy
w godzinach nocnych.

ROM AN T YCZ N A P R AGA –
M AJOW Y SPACE R

ATUTY HOTELU:
MMzaplecze sportowo-rekreacyjne
MMbasen z bezpłatnymi leżakami i parasolem
MMDarmowe WI-FI przy recepcji
MMboisko wielofunkcyjne
WYŻYWIENIE:
MMAll Inclusive
MMwoda do obiadu i kolacji w cenie!
MM9 śniadań / 9 obiadów / 9 kolacji
ATUTY WYJAZDU:
MMzwiedzanie miasta Struga
MMpobyt w największym Aquaparku (30€/os.)
MMrejs po Czarnym Drinie - gratis!
MMwycieczka do Miasta Ochryda - gratis!
MMSkopje z przewodnikiem - gratis!
MMkoszulka Rego-Bis
MMciepły posiłek w drodze powrotnej – gratis!

Hotel
Desaret

ATRAKCJE:
AUTOKAR

9 NOCLEGÓW

ALL INCLUSIVE

WYCIECZKI
W CENIE

DUŻY
BASEN

POLSKIE
ANIMACJE

MMzajęcia taneczne
MMzajęcia sportowe
MMdyskoteki
MMplażowanie

Nocno/poranny wyjazd do stolicy Czech – Pragi dostarczy
pozytywnych wrażeń i wzbogaci o nowe i piękne wspomnienia. Na placu Hradczańskim spotkamy się z polskojęzycznym
przewodnikiem, z którym zwiedzimy Zamek Graski, zobaczymy katedrę św. Wita, Bazylikę św. Jerzego, przejdziemy
przez słynny Most Karola na Plac Staromiejski z zegarem
astronomicznym Orloj. Zwiedzanie zakończymy na Placu Republiki. Przewidywany jest także czas wolny na samodzielne
zwiedzanie miasta oraz zakup pamiątek. Powrót do Polski
odbędzie się w godzinach wieczornych.

D RE Z N O – FLORE N C JA
P ÓŁN OCY
Wycieczkę rozpoczniemy nocnym przejazdem z Polski do
Niemiec. Podczas podróży towarzyszyć będą opowieści
polskiego przewodnika, który opowiadać będzie o wytwornych willowych dzielnicach, winnicach, pałacach i ogrodach,
których w Dreźnie nie brakuje. Po przyjeździe na miejsce
udamy się na spacer po najpiękniejszych ulicach miasta i
zobaczymy np. – barokowy Zwinger Augusta Mocnego czy
Plac Teatralny z Operą. Po przechadzce przewidywany czas
wolny na zaopatrzenie się w pamiątki oraz odwiedzenie pozostałych wartych uwagi punktów w samym sercu Drezna.
Do Polski wrócimy w godzinach nocnych.

P OCZ DAM – K L ASYK A NA
M AJÓW K Ę
Po przyjeździe do Poczdamu w godzinach rannych odbędziemy spacer po kompleksie pałacowo-ogrodowym Sanssouci,
gdzie znajduje się letnia rezydencja Fryderyka Wielkiego,
następnie podziwiać będziemy piękny barokowy pałac oraz
domek chiński – rokokowy pawilon ogrodowy w połączeniu
z neorenesansową oranżerią. Po spotkaniu z różnorodnymi
stylami i szeroko pojętą sztuką przejedziemy, aby zobaczyć
Aleksandrówkę, skąd udamy się dalej do malowniczej dzielnicy holenderskiej oraz na starówkę. Przewidziany czas wolny
da okazję na samodzielne poznawanie uroków miasta oraz
zaopatrzenie się w pamiątki z wyjazdu. Powrót do Polski w
godzinach nocnych.
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Ciepła woda, miękki piasek, wygodne hamaki,
świetne towarzystwo najbliższych Ci osób
i poczucie spokoju – to składniki prawdziwie
udanego letniego wyjazdu. W AXA wiemy,
że tylko pełne ubezpieczenie pozwoli na pełny
relaks na plaży!

Zawsze
w stronę
słońca

Po więcej informacji skontaktuj się z Nami wysyłając wiadomość e-mail na adres grupy@rego-bis.pl uwzględniając w niej cel wyjazdu, kierunek oraz termin, a także
ilość osób biorących udział w wydarzeniu.

Z ubezpieczeniem AXA otrzymasz m.in.:
• ubezpiecznie kosztów leczenia w przypadku nagłego
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku,
• kompleksową pomoc w trakcie podróży, w tym m.in.
bezgotówkowe koszty leczenia, kontakt z lekarzem,
kontakt z rodziną ubezpieczonego, organizację transportu
między placówkami za granicą, transport do Polski,
• ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych,

• ubezpieczenie NNW w przypadku uszczerbku na zdrowiu
lub śmierci,
• ubezpieczenie bagażu podróżnego od kradzieży,
zaginięcia czy zniszczenia,
• możliwość ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży.

Materiał reklamowy
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