WCZASY POLSKA Jastrzębia Góra

Hotel ASTOR

Lokalizacja

Hotel Astor *** położony jest w najpiękniejszym miejscu polskiego Wybrzeża, w Jastrzębiej Górze jednym z najmodniejszych kurortów nadmorskich, zaledwie 100 m od brzegu Bałtyku. Hotel
oddalony jest o 850 metrów od centrum miasta i o 7 km od dworca kolejowego we Władysławowie.
Pokoje
Hotel Astor*** oferuje 118 komfortowych i przestronnych pokoi oraz apartamentów (350 miejsc
noclegowych) z balkonami, z których rozciąga się piękny widok na otaczające hotel lasy i Morze
Bałtyckie. Do dyspozycji oddaje: 6 pokoi jednoosobowych, 29 pokoi dwuosobowych małych, 35 pokoi
dwuosobowych dużych, 36 apartamentów junior, 12 apartamentów senior. Pokoje i apartamenty
wyposażone są w: łazienkę, suszarkę do włosów, galanteria hotelowa, TV, telefon, lodówka, wi-fi.
Sport, rozrywka, usługi
Na terenie obiektu znajduje się kryty basen i sauna. W wolnej chwili Goście mogą wybrać się do
centrum fitness, które dysponuje wieloma urządzeniami do ćwiczeń. W ofercie są również rozmaite
zabiegi kosmetyczne i pielęgnacyjne, m.in. masaże, peelingi i makijaż. Dla dzieci przygotowano pokój
gier, klub zabaw z konsolą Xbox Kinect oraz plac zabaw na świeżym powietrzu. Obiekt zapewnia
również niezbędne wyposażenie dla małych dzieci, takie jak wanienki, łóżeczka dziecięce i urządzenia
chroniące dzieci przed niebezpieczeństwem. Zaplecze hotelu Astor obejmuje restaurację oferującą
dania kuchni międzynarodowej oraz bar w holu serwujący napoje. NOWOŚĆ: WAKACYJNE
PRZEDSZKOLE
Wakacje nad morzem
pobyt 7 dni (6 noclegów) + 1 nocleg GRATIS
w terminie 23.06 - 01.09.2018 (pobyty sobota – sobota)
Pokój
ze śniadaniem i obiadokolacją
All Inclusive
jednoosobowy 19 m2
2443 zł / os.
3143 zł / os.
1675 zł / os.
2155 zł / os.
dwuosobowy mały 18 - 20 m2
1862 zł / os.
2562 zł / os.
1276 zł / os.
1757 zł / os.
dwuosobowy duży 36 - 40 m2
2387 zł / os.
3087 zł / os.
1637 zł / os.
2117zł / os.
apartament junior 38 - 40 m2
2387 zł / os.
3087 zł / os.
1637zł / os.
2117 zł / os.
apartament senior 58 - 80 m2
2513 zł / os.
3332 zł / os.
1723 zł / os.
2285 zł / os.
dostawka
1470 zł
2170 zł
1008 zł / os.
1488 zł / os.
dzieci w wieku 7-15 lat
1029 zł
1519 zł
706 zł / os.
1042 zł / os.
dzieci do 6 lat
GRATIS
GRATIS
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W cenę pobytu standardowego wliczono: nocleg ze śniadaniem i obiadokolacją, obiadokolacja z
elementami kuchni międzynarodowej włoska, meksykańska, orientalna, kaszubska etc. ( w wybrane
dni ), korzystanie z centrum fitness: basen, sauna sucha, siłownia, korzystanie z business room,
możliwość wypożyczenia kijków do Nordic Walking, korzystanie z sali klubowej, parawany i leżaki, wifi.
W cenę pobytu all inclusive wliczono: wyżywienie, owocowa wstawka do pokoju na powitanie,
śniadanie (bufet), lunch (bufet / a'la carte), kolacja (bufet), obiadokolacja w formie grilla (raz w
tygodniu), obiadokolacja z akcentami kuchni włoskiej, amerykańskiej oraz meksykańskiej (3 razy w
tygodniu), strefa małego smakosza podczas każdej obiadokolacji, napoje (kawa, herbata, soki
owocowe, Coca-Cola, Fanta, Sprite, Tonic, woda mineralna), przekąski (chipsy, paluszki, lody, ciasto)
w godz. 12-22:00, open bar na wybrane alkohole w godz. 12-22:00, 1h bowling, 1h tenis ziemny,
bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, szlafroki.
Atrakcje dla milusińskich: pokój zabaw dla dzieci, sala zabaw Kids Zone, Uczta Młodego Kinomana,
codziennie zajęcia z animatorką, Mali Kucharze, balonowe zoo , animacje taneczne, zajęcia
mydlarskie (15 zł / dziecko), zabawy drużynowe, kącik majsterkowicza, konkurs plastyczny, akademia
sportu juniora, cupcake day, imprezy dla dzieci (min 10 chętnych), klub gier, XBOX Kinect, program
Twoje dziecko ważny Gość w naszym hotelu (menu i udogodnienia dla dzieci)

Dodatkowo płatne: łóżeczko - 40 zł / doba, hotel akceptuje zwierzęta (180 PLN/cały pobyt), parking
dodatkowo płatny 20 zł / doba, aqua aerobic, trening personalny, korty tenisowe, bowling, bilard,
rowery.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej, parkingu, łóżeczko dla dzieci 20 zł/doba.
Doba hotelowa: 14.00 – 12.00
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