
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

GrecjaGrecja
KretaKreta Bomo Amnissos ResidenceBomo Amnissos Residence  KatowiceKatowice 08.08.202108.08.2021

11.08.202111.08.2021 16241624   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do HeraklionHeraklion dnia dnia 08.08.202108.08.2021  godz.  godz. 07:10 - 11:0007:10 - 11:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do KatowiceKatowice dnia dnia 11.08.202111.08.2021  godz.  godz. 12:15 - 14:0512:15 - 14:05
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Pigianos KamposPigianos Kampos
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / _Double Room / _ Odległość od plaży: Odległość od plaży: 208 m208 m

OpisOpis : : 
blisko plażyblisko plaży   bezpłatne Wi-Fibezpłatne Wi-Fi   8,5 km od Rethymnon8,5 km od Rethymnon  Klub dla dzieci Grekoleto (w języku polskim) - nieczynny w sezonie 2021Klub dla dzieci Grekoleto (w języku polskim) - nieczynny w sezonie 2021   
OpisOpis : : 
UWAGA! Klub Grekoleto nieczynny w sezonie 2021.UWAGA! Klub Grekoleto nieczynny w sezonie 2021.  Kluby GREKOLETO to doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi. Dzieci nawiązują nowe znajomości, bawią się i uczą w międzynarodowej grupie podKluby GREKOLETO to doskonała propozycja dla rodzin z dziećmi. Dzieci nawiązują nowe znajomości, bawią się i uczą w międzynarodowej grupie pod
opieką naszych animatorów i animatorek. W tym czasie rodzice mogą odprężyć się, nie martwiąc o wypoczynek swoich dzieci na wakacjach.opieką naszych animatorów i animatorek. W tym czasie rodzice mogą odprężyć się, nie martwiąc o wypoczynek swoich dzieci na wakacjach. nasz własny klub dziecięcy - tylko dla Mouzenidis Travel nasz własny klub dziecięcy - tylko dla Mouzenidis Travel
profesjonalni animatorzy i animatorki programy aktywności fizycznej i relaksacyjnej dla dzieci, spacery edukacyjne, lekka gimnastyka zabawy ukierunkowane na rozwój kreatywności – zajęcia twórcze „Art-profesjonalni animatorzy i animatorki programy aktywności fizycznej i relaksacyjnej dla dzieci, spacery edukacyjne, lekka gimnastyka zabawy ukierunkowane na rozwój kreatywności – zajęcia twórcze „Art-
Time” zajęcia z dziećmi w 2 grupach wiekowych: 4-8 lat i 8-12 lat Time” zajęcia z dziećmi w 2 grupach wiekowych: 4-8 lat i 8-12 lat Kameralny hotel, dobry, niedrogi, na rodzinny wypoczynek. W niedużej odległości (8,5 km) od tętniącego życiem miasta Rethymnon, gdzieKameralny hotel, dobry, niedrogi, na rodzinny wypoczynek. W niedużej odległości (8,5 km) od tętniącego życiem miasta Rethymnon, gdzie
na turystów czekają tawerny, restauracje, sklepy i bogate życie nocne.na turystów czekają tawerny, restauracje, sklepy i bogate życie nocne. budynek główny i 5 jednopiętrowych bungalowów restauracja i bar bezpłatne Wi-Fi w ogólnodostępnych miejscach basen zewnętrzny i budynek główny i 5 jednopiętrowych bungalowów restauracja i bar bezpłatne Wi-Fi w ogólnodostępnych miejscach basen zewnętrzny i
brodzik ze słodką wodą ogród brodzik ze słodką wodą ogród Nowość na 2020 rok! Nowe rodzaje pokoi dwuosobowych Superior Doubles i Superior Family zostaną zbudowane do sezonu 2020. Renowacja 2019! Odnowiona recepcja iNowość na 2020 rok! Nowe rodzaje pokoi dwuosobowych Superior Doubles i Superior Family zostaną zbudowane do sezonu 2020. Renowacja 2019! Odnowiona recepcja i
łazienki w pokojach, bezpłatne Wi-Fi w pokojach. Renowacja 2017! Nowe meble we wszystkich pokojach, nowy plac zabaw, nowy bar w holu obok recepcji. Odnowiono: bar przy basenie, hotelowąłazienki w pokojach, bezpłatne Wi-Fi w pokojach. Renowacja 2017! Nowe meble we wszystkich pokojach, nowy plac zabaw, nowy bar w holu obok recepcji. Odnowiono: bar przy basenie, hotelową
restaurację i ogród.restaurację i ogród.  
PolozeniePolozenie: : 
północne wybrzeże Krety wieś Pigi 8,5 km od Rethymnon 71 km od miasta Heraklion 69 km od miasta Chania 50 m od przystanku autobusowego północne wybrzeże Krety wieś Pigi 8,5 km od Rethymnon 71 km od miasta Heraklion 69 km od miasta Chania 50 m od przystanku autobusowego Rethymnon - trzecie co do wielkości miasto Krety.Rethymnon - trzecie co do wielkości miasto Krety.
Promenada pełna jest tawern i kawiarenek zaprasza dźwiękami muzyki, aromatem pysznej kawy i dań. Zanany kurort wypoczynkowy z przepięknymi piaszczystymi i szerokimi plażami, muzeami orazPromenada pełna jest tawern i kawiarenek zaprasza dźwiękami muzyki, aromatem pysznej kawy i dań. Zanany kurort wypoczynkowy z przepięknymi piaszczystymi i szerokimi plażami, muzeami oraz
klubami. Miejsce idealne dla miłośników historii, zakupów i rozrywki.klubami. Miejsce idealne dla miłośników historii, zakupów i rozrywki.   
PlazaPlaza : : 
publiczna 100 m od hotelu przejście przez drogę (we wskazanym miejscu) piaszczysto-żwirowa leżaki i parasole ręczniki plażowe (depozyt, wymiana płatna) publiczna 100 m od hotelu przejście przez drogę (we wskazanym miejscu) piaszczysto-żwirowa leżaki i parasole ręczniki plażowe (depozyt, wymiana płatna) 
WyzywienieWyzywienie: : 
All Inclusive All Inclusive 
PokojePokoje: : 
81 pokoi: (57 z nich w bungalowie, 24 w budynku głównym): Doubles (25-27m2), Triples (25-27m2), Quadruples (25-27m2), Superior Doubles (~25m2), Superior Family (~37m2).81 pokoi: (57 z nich w bungalowie, 24 w budynku głównym): Doubles (25-27m2), Triples (25-27m2), Quadruples (25-27m2), Superior Doubles (~25m2), Superior Family (~37m2).  W pokojach: W pokojach: klimatyzacja,klimatyzacja,
telefon, TV SAT, bezpłatne Wi-Fi, sejf (za dopłatą), mini lodówka, łazienka (wanna/prysznic), suszarka do włosów, balkon/taras. telefon, TV SAT, bezpłatne Wi-Fi, sejf (za dopłatą), mini lodówka, łazienka (wanna/prysznic), suszarka do włosów, balkon/taras. Double Room: Double Room: 2 łóżka pojedyncze lub łóżko podwójne. 2 łóżka pojedyncze lub łóżko podwójne. Triple Room: Triple Room: 3 łóżka3 łóżka
pojedyncze. pojedyncze. Quadruple: Quadruple: 2 połączone łóżka pojedyncze i 2 dodatkowe łóżka pojedyncze lub łóżko piętrowe. 2 połączone łóżka pojedyncze i 2 dodatkowe łóżka pojedyncze lub łóżko piętrowe. Superior Doubles: Superior Doubles: 2 łóżka pojedyncze lub łóżko podwójne. 2 łóżka pojedyncze lub łóżko podwójne. Superior Family:Superior Family: 2 pokoje połączone 2 pokoje połączone
drzwiami. Dodatkowe łóżko - rozkładana sofa.drzwiami. Dodatkowe łóżko - rozkładana sofa.  Codzienne sprzątanie (oprócz niedzieli), zmiana pościeli - 3 razy w tygodniu.Codzienne sprzątanie (oprócz niedzieli), zmiana pościeli - 3 razy w tygodniu.  Pokoje zostały całkowicie odnowione w 2016 roku.Pokoje zostały całkowicie odnowione w 2016 roku.  
SportSport: : 
Sport i rozrywka:Sport i rozrywka: animacje mini golf tenis stołowy  animacje mini golf tenis stołowy Dla dzieci:Dla dzieci: brodzik plac zabaw opieka nad dziećmi (na zapytanie, płatna) Klub dla dzieci Grekoleto (w języku polskim) - nieczynny w sezonie 2021  brodzik plac zabaw opieka nad dziećmi (na zapytanie, płatna) Klub dla dzieci Grekoleto (w języku polskim) - nieczynny w sezonie 2021 
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
All Inclusive:All Inclusive:  Restauracja Aegeo:Restauracja Aegeo:  Śniadanie:Śniadanie: 07:30-09:30, szwedzki stół.  07:30-09:30, szwedzki stół. Lunch:Lunch: 13:00-15:00, szwedzki stół.  13:00-15:00, szwedzki stół. Kolacja:Kolacja: 19:30-21:30, szwedzki stół. 19:30-21:30, szwedzki stół.   Lokalne napoje w restauracji:Lokalne napoje w restauracji: kawa, herbata. kawa, herbata.  Tropical & PoolTropical & Pool
Bar (samoobsługa):Bar (samoobsługa):  Przekąski i desery:Przekąski i desery: 11:30-12:00  11:30-12:00 Przerwa kawowa:Przerwa kawowa: 17:30-18:00, kawa, ciasto, owoce.  17:30-18:00, kawa, ciasto, owoce. Tropical Bar:Tropical Bar: 10:30-18:30  10:30-18:30 Pool Bar:Pool Bar: 19:30-23:00 19:30-23:00  Lokalne napoje:Lokalne napoje: kawa filtrowana, herbata, napoje kawa filtrowana, herbata, napoje
bezalkoholowe, lokalne wino, piwo, raki, ouzo, brandy.bezalkoholowe, lokalne wino, piwo, raki, ouzo, brandy.  Codziennie, w godzinach 18:30-19:30 w barze Tropical następuje przerwa w programie All Inclusive, z powodu przygotowań do kolacji.Codziennie, w godzinach 18:30-19:30 w barze Tropical następuje przerwa w programie All Inclusive, z powodu przygotowań do kolacji.   Hotel zastrzegaHotel zastrzega
sobie prawo do prowadzenia zmian w programie All inclusive bez uprzedzenia.sobie prawo do prowadzenia zmian w programie All inclusive bez uprzedzenia.  
Inne informacjeInne informacje: : 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dodatkowo płatnych.Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dodatkowo płatnych.

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

GrecjaGrecja
KretaKreta Bomo Amnissos ResidenceBomo Amnissos Residence  KatowiceKatowice 08.08.202108.08.2021

15.08.202115.08.2021 22242224   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do HeraklionHeraklion dnia dnia 08.08.202108.08.2021  godz.  godz. 07:10 - 11:0007:10 - 11:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do KatowiceKatowice dnia dnia 15.08.202115.08.2021  godz.  godz. 12:00 - 13:5012:00 - 13:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Pigianos KamposPigianos Kampos
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / _Double Room / _ Odległość od plaży: Odległość od plaży: 208 m208 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

GrecjaGrecja
KretaKreta Bomo Amnissos ResidenceBomo Amnissos Residence  KatowiceKatowice 08.08.202108.08.2021

18.08.202118.08.2021 26752675   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do HeraklionHeraklion dnia dnia 08.08.202108.08.2021  godz.  godz. 07:10 - 11:0007:10 - 11:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do KatowiceKatowice dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 12:15 - 14:0512:15 - 14:05
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Pigianos KamposPigianos Kampos
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / _Double Room / _ Odległość od plaży: Odległość od plaży: 208 m208 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

GrecjaGrecja
KretaKreta Bomo Amnissos ResidenceBomo Amnissos Residence  KatowiceKatowice 08.08.202108.08.2021

22.08.202122.08.2021 32753275   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do HeraklionHeraklion dnia dnia 08.08.202108.08.2021  godz.  godz. 07:10 - 11:0007:10 - 11:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do KatowiceKatowice dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 12:00 - 13:5012:00 - 13:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Pigianos KamposPigianos Kampos
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / _Double Room / _ Odległość od plaży: Odległość od plaży: 208 m208 m

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


