WCZASY POLSKA Kołobrzeg

IKAR PLAZA

Lokalizacja
IKAR PLAZA usytuowany jest we wschodniej, bardzo spokojnej dzielnicy Kołobrzegu. Sąsiaduje z innymi obiektami
wypoczynkowymi oraz pięknym parkiem nadmorskim. Znajduje się z dala od zgiełku i szumu miasta i tylko 100 metrów od
piaszczystej, szerokiej plaży.
Pokoje
Obiekt posiada 250 komfortowych pokoi standardowych i 9 przestronnych apartamentów, znajdujących się na 5 piętrach
budynku.
Pokoje standardowe wyposażone są w telewizory LCD z telewizją satelitarną, lodówkę, telefon, łazienkę oraz balkon. W
każdym pokoju znajdują się dwa łóżka (istnieje możliwość ich złączenia) oraz dodatkowo rozkładana sofa.
Apartamenty składają się z przestronnego przedsionka/przedpokoju, pokoju dziennego z łazienką oraz sypialni (łoże
małżeńskie) z oddzielną łazienką. W każdym apartamencie znajduje się telewizor LCD z telewizją satelitarną, balkon,
telewizor oraz dwie rozkładane sofy. Istnieje możliwość za dodatkową opłatą doposażenia pokoju hotelowego w łóżeczko
dla dziecka, pościel, przewijak oraz wanienkę.
Sport, rozrywka, usługi
Obiekt wyposażony jest w dwie restauracje, centrum zdrowia, Wellness & SPA, klub nocny, salę fitness, kompleks basenów
wewnętrznych i zewnętrznych, bawialnię i plac zabaw dla najmłodszych oraz centrum konferencyjne.
Pakiet RODZINNE WAKACJE 2018
Lipiec, sierpień
Osoba dorosła
2250 zł
Dzieci do lat 10
bezpłatnie
Dzieci 11-12 lat
20% rabatu od ceny dostawki w pokoju
Dostawka
179 zł/ doba

Cena zawiera: 7 noclegów, śniadania i kolacje w formie bufetu, zajęcia plastyczne oraz liczne animacje dla dzieci,
niespodzianka dla dziecka (dziecko do lat 12), nauka pływania (1 godzina w pobycie dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat),
wspólne rodzinne grillowanie (1 x podczas pobytu), rejs statkiem dla całej rodziny lub bilety do Western Park w Ustroniu
Morskim, zniżka do rodzinnego parku rozrywki „Pomerania” bezpłatne korzystanie z kompleksu basenów, saun oraz sali
fitness;
Dla Pań
– 1 x Eye Fresh Ceremony – drenująco nawilżający zabieg na okolicę oczu lub
– 1 x Silky Hands – odżywczo – nawilżający zabieg na dłonie
Dla Panów
– 1 x Relaksacyjny masaż pleców gorącymi kamieniami
Cena nie zawiera: opłata klimatyczna, parking, obiad 40,00zł/os. dorosła; 20,00zł dziecko 3-12 lat.
Doba hotelowa: 14:00 – 12:00
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