
AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
Tel.:Tel.:  338 100 106, 338 179 999338 100 106, 338 179 999
E-mail:E-mail:  cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.plcechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

BułgariaBułgaria
Złote PiaskiZłote Piaski KoralKoral  KatowiceKatowice 30.07.202130.07.2021

06.08.202106.08.2021 22212221   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do WarnaWarna dnia dnia 30.07.202130.07.2021  godz.  godz. 17:30 - 20:3017:30 - 20:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  WarnaWarna  do do KatowiceKatowice dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 15:40 - 16:4015:40 - 16:40
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Święty Konstantyn i Święta HelenaŚwięty Konstantyn i Święta Helena
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pr promo roompr promo room Odległość od plaży: Odległość od plaży: 555 m555 m

PołożeniePołożenie: : 
Centrum St. Konstan�n ok. 300 m Najbliższe sklepy ok. 300 m, restauracje i bary ok. 500 m Centrum Warny ok. 6 km Port lotniczy Warna ok. 20 km Centrum St. Konstan�n ok. 300 m Najbliższe sklepy ok. 300 m, restauracje i bary ok. 500 m Centrum Warny ok. 6 km Port lotniczy Warna ok. 20 km 
PlażaPlaża : : 
Publiczna, piaszczysta, ok. 500m Łagodne wejście do morza Leżaki, parasole - płatne (ok. 5 BGN/ dzień) Prysznice, WC Publiczna, piaszczysta, ok. 500m Łagodne wejście do morza Leżaki, parasole - płatne (ok. 5 BGN/ dzień) Prysznice, WC 
PokojePokoje: : 
Pokój Standard ok. 22 m² Klimatyzacja Łazienka z prysznicem lub wanną i WC, suszarka do włosów TV- Sat Minibar -płatny Telefon - płatny Sejf - płatny Balkon lub taras Łóżeczko dziecięce (na zapytanie) -Pokój Standard ok. 22 m² Klimatyzacja Łazienka z prysznicem lub wanną i WC, suszarka do włosów TV- Sat Minibar -płatny Telefon - płatny Sejf - płatny Balkon lub taras Łóżeczko dziecięce (na zapytanie) -
bezpłatne Studio ok. 28 m² Jedno większe pomieszczenie Wyposażenie jak w pokoju Standard Apartament ok. 42 - 46 m² Sypialnia i pokój dzienny przedzielone drzwiami Wyposażenie jak w pokojubezpłatne Studio ok. 28 m² Jedno większe pomieszczenie Wyposażenie jak w pokoju Standard Apartament ok. 42 - 46 m² Sypialnia i pokój dzienny przedzielone drzwiami Wyposażenie jak w pokoju
Standard Standard 
WyżywienieWyżywienie: : 
Half Board: Śniadanie i kolacja w formie bufetu Napoje do kolacji dodatkowo płatne All Inclusive: Śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu Późne śniadanie (croissants, ciastka, krakersy, kawa herbata,Half Board: Śniadanie i kolacja w formie bufetu Napoje do kolacji dodatkowo płatne All Inclusive: Śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu Późne śniadanie (croissants, ciastka, krakersy, kawa herbata,
mleko) Popołudniowe przekąski, kawa i herbata w godz.15:00-16:00 (w pozostałych godz. napoje gorące - płatne), lody w godz. 16:30 - 17:30 Napoje bezalkoholowe i alkohole lokalnej produkcji w barachmleko) Popołudniowe przekąski, kawa i herbata w godz.15:00-16:00 (w pozostałych godz. napoje gorące - płatne), lody w godz. 16:30 - 17:30 Napoje bezalkoholowe i alkohole lokalnej produkcji w barach
wskazanych przez hotel w godzinach ich otwarcia między 08:00 – 20:00 wskazanych przez hotel w godzinach ich otwarcia między 08:00 – 20:00 
Strona internetowa hoteluStrona internetowa hotelu: : 
  
Opis hoteluOpis hotelu: : 
Recepcja Restauracja główna, 2 bary Baseny z wydzieloną częścią dla dzieci, ręczniki przy basenie (płatne) Plac zabaw Wymiana walut Sklepy - płatne Parking Wypożyczalnia samochodów - płatnaRecepcja Restauracja główna, 2 bary Baseny z wydzieloną częścią dla dzieci, ręczniki przy basenie (płatne) Plac zabaw Wymiana walut Sklepy - płatne Parking Wypożyczalnia samochodów - płatna
Wypożyczalnia rowerów - płatna Oficjalna kategoria hotelu to 4* Wypożyczalnia rowerów - płatna Oficjalna kategoria hotelu to 4* 
InternetInternet: : 
Wi-Fi w lobby - bezpłatnie Wi-Fi w pokojach - płatne (ok. 25 BGN / tydzień) Wi-Fi w lobby - bezpłatnie Wi-Fi w pokojach - płatne (ok. 25 BGN / tydzień) 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Bezpłatnie: Animacje dzienne i wieczorne, miniklub, mini disco, centrum fitness, aqua aerobik Odpłatnie: SPA, sauna, jacuzzi, masaże, gry komputerowe, rzutki, bilard, tenis stołowy Bezpłatnie: Animacje dzienne i wieczorne, miniklub, mini disco, centrum fitness, aqua aerobik Odpłatnie: SPA, sauna, jacuzzi, masaże, gry komputerowe, rzutki, bilard, tenis stołowy 
UwagiUwagi : : 
OSTRZEŻENIE: W związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 w czasie trwania wybranej imprezy turystycznej mogą obowiązywać zwiększone wymagania dotyczące higieny i innych środkówOSTRZEŻENIE: W związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 w czasie trwania wybranej imprezy turystycznej mogą obowiązywać zwiększone wymagania dotyczące higieny i innych środków
ostrożności ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo podróżnych. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymogów sanitarnych obowiązujących w Bułgarii. TYMCZASOWE ŚRODKIostrożności ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo podróżnych. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymogów sanitarnych obowiązujących w Bułgarii. TYMCZASOWE ŚRODKI
OCHRONY (ZAPOBIEGANIE COVID-19): Wyżywienie - wybór dań z bufetu osłoniętego pleksi, posiłki serwowane przez personel restauracji. Przy jednym stole maksymalnie 4 osoby lub 1 rodzina. OCHRONY (ZAPOBIEGANIE COVID-19): Wyżywienie - wybór dań z bufetu osłoniętego pleksi, posiłki serwowane przez personel restauracji. Przy jednym stole maksymalnie 4 osoby lub 1 rodzina. 
WAŻNE INFORMACJEWAŻNE INFORMACJE : : 
Opis imprezy turystycznej uwzględnia usługi świadczone w szczycie sezonu, który przypada na lipiec i sierpień. Zakres niektórych usług dostępnych w obiektach zakwaterowania (hotelach), świadczonychOpis imprezy turystycznej uwzględnia usługi świadczone w szczycie sezonu, który przypada na lipiec i sierpień. Zakres niektórych usług dostępnych w obiektach zakwaterowania (hotelach), świadczonych
poza szczytem sezonu może nieznacznie różnić się od zakresu usług świadczonych w szczycie sezonu. Szczegółowe informacje na temat usług z określeniem różnic zostały wskazane w Informatorzepoza szczytem sezonu może nieznacznie różnić się od zakresu usług świadczonych w szczycie sezonu. Szczegółowe informacje na temat usług z określeniem różnic zostały wskazane w Informatorze
ogólnym.ogólnym.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


