
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

TurcjaTurcja
SideSide Paloma PerissiaPaloma Perissia  KatowiceKatowice 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 46364636   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 10:45 - 14:3010:45 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 09:5008:00 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: SideSide
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z balkonem francuskim od strony lądupokój dwuosobowy z balkonem francuskim od strony lądu Odległość od plaży: Odległość od plaży: 109 m109 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
 ok. 3 km od centrum Side, ok. 6 km. od miejscowości Manavgat. Port lotniczy w Antalyi oddalony o k. 65 km.   ok. 3 km od centrum Side, ok. 6 km. od miejscowości Manavgat. Port lotniczy w Antalyi oddalony o k. 65 km.  
PlażaPlaża : : 
szeroka, piaszczysta, z łagodnym wejście do wody, bezpośrednio przy hotelu (dojście przez nadbrzeżną promenadę). Leżaki, parasole słoneczne i ręczniki kąpielowe w cenie. Prywatne pawilony z serwisemszeroka, piaszczysta, z łagodnym wejście do wody, bezpośrednio przy hotelu (dojście przez nadbrzeżną promenadę). Leżaki, parasole słoneczne i ręczniki kąpielowe w cenie. Prywatne pawilony z serwisem
przekąsek i napoi za opłatą. Plaża wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Bar na plaży.  przekąsek i napoi za opłatą. Plaża wyróżniona certyfikatem Błękitnej Flagi. Bar na plaży.  
WyposażenieWyposażenie: : 
 352 pokoje w ośmiopiętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby z recepcją i miejscami do wypoczynku, windy, restauracja główna z tarasem, 2 restauracje à la carte (azjatycka fusion, restauracja BBQ z 352 pokoje w ośmiopiętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby z recepcją i miejscami do wypoczynku, windy, restauracja główna z tarasem, 2 restauracje à la carte (azjatycka fusion, restauracja BBQ z
daniami z grilla), cukiernia, 6 barów, klub nocny, sklepiki i punkty usługowe. W ogrodzie znajdują się 3 baseny ze słodką wodą i tarasy słoneczne z bezpłatnymi leżakami, parasolami słonecznymi i ręcznikamidaniami z grilla), cukiernia, 6 barów, klub nocny, sklepiki i punkty usługowe. W ogrodzie znajdują się 3 baseny ze słodką wodą i tarasy słoneczne z bezpłatnymi leżakami, parasolami słonecznymi i ręcznikami
kąpielowymi.  kąpielowymi.  
Ultra All Inclusive 24HUltra All Inclusive 24H : : 
trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy do śniadania.. Późne śniadanie dla "śpiochów". Po południu przekąski, kawa, herbata,trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy do śniadania.. Późne śniadanie dla "śpiochów". Po południu przekąski, kawa, herbata,
ciasto. Lody do obiadu i kolacji w restauracji głównej. Przekąska o północy. Owoce i przekąski serwowane do leżaków w określonych godzinach. Lokalne i wybrane międzynarodowe napoje alkoholowe iciasto. Lody do obiadu i kolacji w restauracji głównej. Przekąska o północy. Owoce i przekąski serwowane do leżaków w określonych godzinach. Lokalne i wybrane międzynarodowe napoje alkoholowe i
bezalkoholowe dostępne całą dobę (w klubie nocnym w godzinach 23:30-01:00). Raz w tygodniu możliwa kolacja w jednej z dwóch restauracji a la carte, wymagana wcześniejsza rezerwacja.  bezalkoholowe dostępne całą dobę (w klubie nocnym w godzinach 23:30-01:00). Raz w tygodniu możliwa kolacja w jednej z dwóch restauracji a la carte, wymagana wcześniejsza rezerwacja.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
 Wi-Fi w całym obiekcie i w pokojach gra�s.  Wi-Fi w całym obiekcie i w pokojach gra�s. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
 pokoje dwuosobowe z balkonem francuskim (DBL FRENCH BC LV): ok. 30 m2; klimatyzacja sterowana centralnie, TV-Sat., telefon, minibar (codziennie uzupełniany o napoje bezalkoholowe i piwo), sejf, pokoje dwuosobowe z balkonem francuskim (DBL FRENCH BC LV): ok. 30 m2; klimatyzacja sterowana centralnie, TV-Sat., telefon, minibar (codziennie uzupełniany o napoje bezalkoholowe i piwo), sejf,
zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienka z prysznicem, WC, suszarka do włosów, balkon francuski od strony lądu. Pokoje dwuosobowe/jednoosobowe z balkonem francuskim z widokiem na morze (DBL /zestaw do parzenia kawy/herbaty, łazienka z prysznicem, WC, suszarka do włosów, balkon francuski od strony lądu. Pokoje dwuosobowe/jednoosobowe z balkonem francuskim z widokiem na morze (DBL /
SGL FRENCH BC SV). Pokoje dwuosobowe z balkonem i widokiem na morze (DBL BALCONY SV). Pokoje dwuosobowe większe z bocznym widokiem na morze (DBL LARGE SSV): ok. 35 m2, z balkonem.SGL FRENCH BC SV). Pokoje dwuosobowe z balkonem i widokiem na morze (DBL BALCONY SV). Pokoje dwuosobowe większe z bocznym widokiem na morze (DBL LARGE SSV): ok. 35 m2, z balkonem.
Pokoje dwuosobowe większe z tarasem (DBL LARGE TERRACE): ok. 35 m2. Suite (SUITE): ok. 60 m2; pomieszczenie dzienno-sypialne z rozkładaną sofą oraz oddzielna sypialnia. Poza tym wyposażone jakPokoje dwuosobowe większe z tarasem (DBL LARGE TERRACE): ok. 35 m2. Suite (SUITE): ok. 60 m2; pomieszczenie dzienno-sypialne z rozkładaną sofą oraz oddzielna sypialnia. Poza tym wyposażone jak
pokoje dwuosobowe. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie, gra�s.  pokoje dwuosobowe. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie, gra�s.  
SportSport: : 
 siłownia, aerobik, gimnastyka, step, stretching, siatkówka plażowa, tenis stołowy. Za opłatą sporty wodne na plaży.  siłownia, aerobik, gimnastyka, step, stretching, siatkówka plażowa, tenis stołowy. Za opłatą sporty wodne na plaży. 
WellnessWellness : : 
 sauna i łaźnia turecka. Za opłatą: masaże oraz zabiegi w centrum Spa.   sauna i łaźnia turecka. Za opłatą: masaże oraz zabiegi w centrum Spa.  
RozrywkaRozrywka : : 
 animacje w ciągu dnia i wieczorem, klub nocny, muzyka na żywo.  animacje w ciągu dnia i wieczorem, klub nocny, muzyka na żywo. 
DzieciDzieci : : 
 miniklub w wieku 4-12 lat, animacje, plac zabaw, oddzielny brodzik ze zjeżdżalniami, minidisco. Maxiklub w wieku 13-16 lat z kącikiem Facebook/Twi�er, konsolami, pokojem gier.  miniklub w wieku 4-12 lat, animacje, plac zabaw, oddzielny brodzik ze zjeżdżalniami, minidisco. Maxiklub w wieku 13-16 lat z kącikiem Facebook/Twi�er, konsolami, pokojem gier. 
Ultra All Inclusive 24HUltra All Inclusive 24H : : 
 trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy do śniadania.. Późne śniadanie dla "śpiochów". Po południu przekąski, kawa, herbata, trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy do śniadania.. Późne śniadanie dla "śpiochów". Po południu przekąski, kawa, herbata,
ciasto. Lody do obiadu i kolacji w restauracji głównej. Przekąska o północy. Owoce i przekąski serwowane do leżaków w określonych godzinach. Lokalne i wybrane międzynarodowe napoje alkoholowe iciasto. Lody do obiadu i kolacji w restauracji głównej. Przekąska o północy. Owoce i przekąski serwowane do leżaków w określonych godzinach. Lokalne i wybrane międzynarodowe napoje alkoholowe i
bezalkoholowe dostępne całą dobę (w klubie nocnym w godzinach 23:30-01:00). Raz w tygodniu możliwa kolacja w jednej z dwóch restauracji a la carte, wymagana wcześniejsza rezerwacja.  bezalkoholowe dostępne całą dobę (w klubie nocnym w godzinach 23:30-01:00). Raz w tygodniu możliwa kolacja w jednej z dwóch restauracji a la carte, wymagana wcześniejsza rezerwacja.  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
 5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazdek.  5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazdek. 

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



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

  
Cena zawieraCena zawiera : : 
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,
opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprezopłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprez
turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczejturystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej
dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIMdopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.  Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu.  
Mocne stronyMocne strony : : 
- Ładna, piaszczysta plaża przy hotelu - Blisko zabytkowego miasta Side - Bogate Ultra All Inclusive 324H - Bogata oferta sportów i animacji- Ładna, piaszczysta plaża przy hotelu - Blisko zabytkowego miasta Side - Bogate Ultra All Inclusive 324H - Bogata oferta sportów i animacji

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



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 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
SideSide Paloma PerissiaPaloma Perissia  KatowiceKatowice 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 47004700   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 10:45 - 14:3010:45 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 09:5008:00 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: SideSide
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z balkonem od strony lądupokój dwuosobowy z balkonem od strony lądu Odległość od plaży: Odległość od plaży: 109 m109 m

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



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 3Oferta 3

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
SideSide Paloma PerissiaPaloma Perissia  KatowiceKatowice 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 47564756   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 10:45 - 14:3010:45 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 09:5008:00 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: SideSide
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z balkonem francuskim z widokiem na morzepokój dwuosobowy z balkonem francuskim z widokiem na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 109 m109 m

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



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 4Oferta 4

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
SideSide Paloma PerissiaPaloma Perissia  KatowiceKatowice 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 48764876   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 10:45 - 14:3010:45 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 09:5008:00 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: SideSide
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z balkonem z widokiem na morzepokój dwuosobowy z balkonem z widokiem na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 109 m109 m

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



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 5Oferta 5

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
SideSide Paloma PerissiaPaloma Perissia  KatowiceKatowice 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 50285028   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 10:45 - 14:3010:45 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 09:5008:00 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: SideSide
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy większy z bocznym widokiem na morzepokój dwuosobowy większy z bocznym widokiem na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 109 m109 m

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



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 6Oferta 6

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
SideSide Paloma PerissiaPaloma Perissia  KatowiceKatowice 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 52045204   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 10:45 - 14:3010:45 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 08:00 - 09:5008:00 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: SideSide
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy większy z tarasempokój dwuosobowy większy z tarasem Odległość od plaży: Odległość od plaży: 109 m109 m

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


