WAKACJE NA FIJI indywidualnie
Kraj: Fiji
Liczba dni: 8
Zobacz on-line: http://www.kiribaticlub.pl/288/
Witajcie w raju! Wakacje na Fiji na wyspie Malolo Lailai oferują wszystko to, o czym myślimy wyobrażając sobie
rajską wyspę: lagunę z turkusową wodą, białą plażę otoczoną palmami, egzotyczny ogród i wyśmienite jedzenie. A
jeśli znudzi Ci się odpoczynek na plaży możesz wskoczyć na kajak, zanurkować na rafie, popłynąć na ryby,
snorkelling lub delfinie safari, surfować, albo wskoczyć na rower i odkrywać uroki tej wysepki.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - PRZYLOT DO NADI, TRANSFER DO HOTELU
Przylot na lotnisko w Nadi. Odbiór z lotniska i transfer do portu, gdzie wsiądziecie w prom płynący do wyspy Malolo
Lailai. Zakwaterowanie w resorcie, czas wolny.

2-7 DZIEŃ - ODPOCZYNEK NA WYSPIE MALOLO LAILAI
Te dni spędzicie na białych piaskach plaży okrążającej wyspę Malolo Lailai. Możecie też skorzystać z bogatego
wachlarza propozycji sportów wodnych, które zaproponuje Wam obsługa hotelowa. Możecie skorzystać z kajaków i
popływać po lagunie, nurkować na rafie, podejrzeć podwodne życie podczas snorkellingu czy popłynąć na ryby.
Sam hotel oferuje również ciekawe opcje zagospodarowania czasu - od mini-golfa do tennisa i mini parku wodnego.

8 DZIEŃ - POWRÓT
Czas się pożegnać z Fiji. Po śniadaniu transfer na lotnisko w Nadi i powrót do kraju.

CENA OBEJMUJE:
●
●
●
●
●
●
●
●

plan Twojej podróży dzień po dniu z praktycznymi informacjami
transfery lotnisko - port - lotnisko
transfer promem na i z wyspy Malolo Lailai
7 noclegów w hotelu Plantation Island Resort 3* w pokoju 2-osobowym typu Standard z widokiem na basen
śniadania w hotelu
podatek klimatyczny
ubezpieczenie Signal Iduna KL 30000 EUR i NNW 15000 PLN, bagaż podróżny 1000 PLN
K-Box - Twój zestaw podróżnika:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa
vouchery
❍
❍
❍
❍
❍

CENA NIE OBEJMUJE:
●
●
●
●
●
●

biletów lotniczych na Fiji
pozostałego wyżywienia (możliwość wykupienia pełnego wyżywienia na miejscu)
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
atrakcji dla chętnych
ewentualnych opłat wlotowych/wylotowych
dopłaty do zakwaterowania w Bure - fijijskich chatkach z widokiem na ogród lub plażę

Po złożeniu rezerwacji każdorazowo potwierdzamy możliwość zorganizowania wyprawy w podanym przez Was
terminie.
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