Sprawdzone i polecane przez nas hotele we Władywostoku
Poniżej przedstawiamy hotele i hostele, które możemy polecić ze względu na dotychczasowe dobre doświadczenie
i pozytywne opinie naszych Klientów:

Hostel / Minihotel
„FILIN + SOVA“

Mały i przytulny hostel położony w ścisłym centrum
miasta – odległość od dworca kolejowego to około
800 m, a do plaży jest zaledwie 4 minuty piechotą.

t

Hostel oferuje znakomity stosunek jakości do ceny.
Każdy pokój jest klimatyzowany i wyposażony w WiFi
i telewizor. Na terenie budynku znajduje się wspólna
kuchnia oraz wypożyczalnia rowerów.
- pokój 4-osobowy:
- pokój 3-osobowy mały *:
- pokój 3-osobowy duży *:
- pokój 2-osobowy:
- pokój 1-osobowy:

25 € od osoby
27 € od osoby
31 € od osoby
31 € od osoby
53 €

Śniadanie można wykupić wyłącznie na miejscu.
Pokoje wieloosobowe są mieszane, brak pokoi dla kobiet.
* Dwójka z dostawką. ** Czwórka do dyspozycji 3 osób.

3* hotel Azimut

ps Hotel

położony w samym centrum Władywostoku w pobliżu najważniejszych atrakcji
turystycznych.
- pokój dwuosobowy: 53 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 125 € ze śniadaniem

3*hotel Zhemchuzhina

tHotel

dogodnie położony w centrum, oddalony zaledwie 300 m od dworca
kolejowego. Niedawno został całkowicie wyremontowany.
Strona internetowa: www.gemhotel.ru
- pokój dwuosobowy: 59 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 100 € ze śniadaniem

3* hotel Apart

pBardzo
s

dobry hotel, centralnie położony w pobliżu najważniejszych atrakcji
turystycznych. Strona internetowa: www.arbat-vl.ru/en/main.html
- pokój dwuosobowy: 60 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 113 € ze śniadaniem
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3*hotel Amurskij Zaliv

t

Hotel malowniczo położony nad samym brzegiem morza, a przy tym
w centrum miasta, przy ul. Naberezhnaja 9. Należy on do sieci hoteli Azimut.
- pokój dwuosobowy: 62 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 108 € ze śniadaniem

3*+ hotel Versal

tNiewielki

hotel mieszczący się w zabytkowym budynku o bardzo dobrej lokalizacji,
w samym centrum miasta.
- pokój dwuosobowy: 104 € od osoby ze śniadaniem
- pokój jednoosobowy: 190 € ze śniadaniem

Możemy zarezerwować dla Państwa także inne noclegi we Władywostoku! Prosimy o przysłanie zapytania.

Transfery we Władywostoku
Transfer zamówiony u nas oznacza odbiór z wyznaczonego miejsca, np. lotniska lub dworca kolejowego i transport
w wyznaczone miejsce na terenie Władywostoku. Oznacza także, że kierowca czeka na Państwa z tabliczką EYAND
TRAVEL w wyznaczonym miejscu także w wypadku opóźnienia pociągu/samolotu (okres oczekiwania wynosi
1 godzina). Kierowcy zwykle nie mówią po angielsku, ale znają kilka podstawowych zwrotów w tym języku.

Dworzec kolejowy – hostel/hotel lub odwrotnie

47 € w wypadku 1 osoby
26 € od osoby w wypadku 2 osób
19 € od osoby w wypadku 3 osób

Lotnisko – hostel/hotel lub odwrotnie

59 € w wypadku 1 osoby
32 € od osoby w wypadku 2 osób
23 € od osoby w wypadku 3 osób

Zwiedzanie Władywostoku
We wszystkie ceny zwiedzania wliczony jest transport, bilety wstępu oraz obsługa angielsko-języcznego przewodnika.
Zostaną Państwo odebrani z dworca kolejowego lub hotelu/kwatery i po zwiedzaniu odwiezieni w wybrane miejsce.

Zwiedzanie Władywostoku + przystanek przy największym porcie
150 € w wypadku 1 osoby
rosyjskim na Pacyfiku oraz wycieczka do zatoki Piotra Wielkiego na 95 € od osoby w wypadku 2-3 osób
Wyspę Ruską (4 godziny)
65 € od osoby w wypadku 4-6 osób
W roku 2012 wyspa została połączona z lądem mostem wantowym (podwieszonym) o długości 1872 m i stała się od tej pory ulubionym celem wycieczkowym. Łączna długość mostu wynosi 3100 m. Jego najdłuższe centralne przęsło ma długość 1104 m i jest tym samym najdłuższe na świecie.
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