
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

AlbaniaAlbania
Riwiera AlbańskaRiwiera Albańska MonacoMonaco  KatowiceKatowice 02.08.202102.08.2021

09.08.202109.08.2021 22992299   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TiranaTirana dnia dnia 02.08.202102.08.2021  godz.  godz. 06:00 - 07:5506:00 - 07:55
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TiranaTirana  do do KatowiceKatowice dnia dnia 09.08.202109.08.2021  godz.  godz. 21:55 - 23:5021:55 - 23:50
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: GolemGolem
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokoj 2-osobowy DBLPokoj 2-osobowy DBL Odległość od plaży: Odległość od plaży: 35 m35 m

*** Albania/Riwiera Albańska *** Albania/Riwiera Albańska 
OPISOPIS : : 
Monaco 1 to kameralny hotel położony bezpośrednio przy plaży. Wybudowany na sezon 2017. Obiekt idealny dla osób szukających spokojnych wakacji. Monaco 1 to kameralny hotel położony bezpośrednio przy plaży. Wybudowany na sezon 2017. Obiekt idealny dla osób szukających spokojnych wakacji. 
POŁOŻENIEPOŁOŻENIE : : 
Odległość od plaży - 10m Odległość od centrum - 4,5km Odległość od lotniska - 40km Przystanek autobusowy tuż przy hotelu. Odległość od plaży - 10m Odległość od centrum - 4,5km Odległość od lotniska - 40km Przystanek autobusowy tuż przy hotelu. 
PLAŻAPLAŻA: : 
Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do morza. Dla Gości hotelu darmowe leżaki i parasole na plaży. Hotel położony bezpośrednio przy piaszczystej plaży, z łagodnym zejściem do morza. Dla Gości hotelu darmowe leżaki i parasole na plaży. 
HOTEL UDOGODNIENIAHOTEL UDOGODNIENIA: : 
Do dyzpozycji Gości: recepcja, restauracja, 34 pokoje, bezpłatne wi-fi, parking, sejf na recepcji, leżaki i parasole na plaży, ręczniki plażowe, billard, plac zabaw dla dzieci, łózeczka dla niemowląt (bezpłatnie -Do dyzpozycji Gości: recepcja, restauracja, 34 pokoje, bezpłatne wi-fi, parking, sejf na recepcji, leżaki i parasole na plaży, ręczniki plażowe, billard, plac zabaw dla dzieci, łózeczka dla niemowląt (bezpłatnie -
konieczna wczesniejsza rezerwacja), specjalne menu dla dzieci, krzesałka dla dzieci w restauracji. Check in od 14:00 Check out do 11:00 Hotel nie akceptuje zwierząt. konieczna wczesniejsza rezerwacja), specjalne menu dla dzieci, krzesałka dla dzieci w restauracji. Check in od 14:00 Check out do 11:00 Hotel nie akceptuje zwierząt. 
POKOJEPOKOJE : : 
Pokój 2-osobowy DBL - pow. ok. ok 25m2, wyposażenie: łózko 2-osobowe, sofa, łazienka z prysznicem, WC i suszarką do włosów, szlafrok, kapcie, balkon, klimatyzacja, TV, mini lodówka, sejf, wi-fi, ręczniki. Pokój 2-osobowy DBL - pow. ok. ok 25m2, wyposażenie: łózko 2-osobowe, sofa, łazienka z prysznicem, WC i suszarką do włosów, szlafrok, kapcie, balkon, klimatyzacja, TV, mini lodówka, sejf, wi-fi, ręczniki. 
Maksymalne obłożenie: 2+1 lu 3 osoby dorosłe. Wiek dziecka w hotelu do 11,99 lat. Maksymalne obłożenie: 2+1 lu 3 osoby dorosłe. Wiek dziecka w hotelu do 11,99 lat. 
WYŻYWIENIEWYŻYWIENIE : : 
BB - śniadania w formie buffetu serwowane w restauracji hotelowej.  BB - śniadania w formie buffetu serwowane w restauracji hotelowej.  
DODATKOWO PŁATNEDODATKOWO PŁATNE : : 
Dodatkowo płatne: usługa prania i suszenia, wypożyczalnia samochodów. Dodatkowo płatne: usługa prania i suszenia, wypożyczalnia samochodów. 
DODATKOWE INFORMACJEDODATKOWE INFORMACJE : : 
* BAGAŻ WLICZONY W CENĘ WYJAZDU: 20KG REJESTROWANY I 5KG PODRĘCZNY. *Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszczególnych elementów* BAGAŻ WLICZONY W CENĘ WYJAZDU: 20KG REJESTROWANY I 5KG PODRĘCZNY. *Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz ich formy, a także funkcjonowanie poszczególnych elementów
infrastruktury hotelowej, w tym atrakcji, retauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które Organizator nie będzieinfrastruktury hotelowej, w tym atrakcji, retauracji, barów, mogą ulegać nieznacznym zmianom ze względu na sezonowość, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które Organizator nie będzie
miał wpływu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in. wynajem aut, sporty wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży etc. ** Hotel zastrzega sobie prawo wymeldowaniamiał wpływu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za oferty zewnętrzne m.in. wynajem aut, sporty wodne na plaży, leżaki i parasole na plaży etc. ** Hotel zastrzega sobie prawo wymeldowania
Klientów, którzy w sposób rażący naruszają zasady hotelu i ogólnie przyjęte dobre obyczaje.   Klientów, którzy w sposób rażący naruszają zasady hotelu i ogólnie przyjęte dobre obyczaje.   

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

AlbaniaAlbania
Riwiera AlbańskaRiwiera Albańska MonacoMonaco  KatowiceKatowice 02.08.202102.08.2021

09.08.202109.08.2021 25292529   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TiranaTirana dnia dnia 02.08.202102.08.2021  godz.  godz. 06:00 - 07:5506:00 - 07:55
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TiranaTirana  do do KatowiceKatowice dnia dnia 09.08.202109.08.2021  godz.  godz. 21:55 - 23:5021:55 - 23:50
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: GolemGolem
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokoj 2-osobowy DBLPokoj 2-osobowy DBL Odległość od plaży: Odległość od plaży: 35 m35 m

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


