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Sri Lanka- Smak Herbaty z Cynamonem potwierdzona
ID ogłoszenia: 33526 / 74994

URL: http://www.eholiday.com.pl/33526
Cena: 6 351 PLN
Lokalizacja: zagranica

Sri Lanka- Smak Herbaty z Cynamonem Program SIEROCINIEC DLA SŁONI, SPOTKANIE Z WEDDAMI
- CEJLOŃSKIMI ABORYGENAMI, OGRÓG PRZYPRAW W PERADENIYI, RAFTING NA RZECE
KELANI, SAFARI W PARKU YALA I MINNERIYA Zakwaterowanie na objeździe HOTELE W części
objazdowej (6 rozpoczętych dób hotelowych) zakwaterowanie w hotelach o standardzie odpowiadającym **/
*** w ocenie organizatora. Pokoje we wszystkich hotelach są wyposażone w klimatyzację, łazienki z WC,
często minibar (dodatkowo płatny) i TV. W hotelach do dyspozycji turystów: restauracja, bar, w większości
hoteli także basen. W części pobytowej (8 rozpoczętych dób hotelowych) zakwaterowanie w hotelu
wybranym z oferty Pobyt na Sri Lance. Świadczenia Cena obejmuje: przelot samolotem czarterowym PLL
LOT (rejs non stop), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie w hotelach o standardzie odpowiadającym **/ *** w
ocenie organizatora w części objazdowej (6 rozpoczętych dób hotelowych), 6 śniadań i 6 obiadokolacji, 8
rozpoczętych dób hotelowych w wybranym hotelu pobytowym na Sri Lance, opiekę polskiego pilota, program
turystyczny j.w. oraz ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP i bagaż). Cena nie obejmuje: biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów, obowiązkowej opłaty na napiwki dla lokalnych przewodników, kierowców,
bagażowych, kelnerów etc. (łącznie bilety wstępu i napiwki płatne pilotowi jako pakiet ok. 195 USD),
dodatkowych posiłków, napoi do posiłków, wizy lankijskiej płatnej 30 $ - rejestracja na www.eta.gov.lk oraz
wycieczek lokalnych: masaż ayurwedyjski (ok. 40 USD), przejażdżka na słoniach (ok. 40 USD. Uwaga!
Powyższe ceny wiz oraz wysokość pakietu świadczeń podane zostały na dzień 01.04.2013r. i mogą ulec
zmianie. 06.11 - 21.11.2013 Promocja: 24% Impreza potwierdzona 16 dni / 6 351 zł / za os. 04.12 19.12.2013 Promocja: 23% Impreza potwierdzona 16 dni / 5 930 zł / za os. 15.01 - 30.01.2014 Promocja: 24%
Impreza potwierdzona 16 dni / 6 232 zł / za os. 12.02 - 27.02.2014 Promocja: 25% Impreza potwierdzona 16
dni / 6 402 zł / za os. Szczegółowy program w linku Opis oferty - kliknij !
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