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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg AtolAtol  GdańskGdańsk 01.08.202101.08.2021

08.08.202108.08.2021 15711571   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  GdańskGdańsk  do do BurgasBurgas dnia dnia 01.08.202101.08.2021  godz.  godz. 11:05 - 14:3011:05 - 14:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do GdańskGdańsk dnia dnia 08.08.202108.08.2021  godz.  godz. 14:10 - 15:4014:10 - 15:40
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: double standard room with balcony double roomdouble standard room with balcony double room Odległość od plaży: Odległość od plaży: 427 m427 m

2 Bułgaria/Słoneczny Brzeg 2 Bułgaria/Słoneczny Brzeg 
WyposażenieWyposażenie: : 
Hotel ten został wzniesiony w 2004 roku. Serdecznie zapraszamy naszych gości do łącznie 40 pokoi. Na poszczególne piętra można się bezproblemowo dostać za pomocą windy bądź schodami. W składHotel ten został wzniesiony w 2004 roku. Serdecznie zapraszamy naszych gości do łącznie 40 pokoi. Na poszczególne piętra można się bezproblemowo dostać za pomocą windy bądź schodami. W skład
wyposażenia wchodzą sejf, kantor wymiany walut, restauracja, jadalnia, serwis pokojowy i pralnia. Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych zapewnia stały dostęp do sieci. Udane zakupy zrealizujeciewyposażenia wchodzą sejf, kantor wymiany walut, restauracja, jadalnia, serwis pokojowy i pralnia. Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych zapewnia stały dostęp do sieci. Udane zakupy zrealizujecie
Państwo w supermarkecie oraz w pozostałych placówkach handlowych. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu. Państwo w supermarkecie oraz w pozostałych placówkach handlowych. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu. 
PokojePokoje: : 
Pokoje wyposażone są w klimatyzację, centralne ogrzewanie i łazienkę. Balkon należy do standardowego wyposażenia większości pokoi. Spokojny sen zapewni Państwu łóżko podwójne. W pokoju znajdujePokoje wyposażone są w klimatyzację, centralne ogrzewanie i łazienkę. Balkon należy do standardowego wyposażenia większości pokoi. Spokojny sen zapewni Państwu łóżko podwójne. W pokoju znajduje
się minibarek. W skład standardowego wyposażenia wchodzi również minilodówka. Elementami podwyższającymi komfort pobytu są internet, telefon, telewizor i Wi-Fi. Łazienki dysponują prysznicem isię minibarek. W skład standardowego wyposażenia wchodzi również minilodówka. Elementami podwyższającymi komfort pobytu są internet, telefon, telewizor i Wi-Fi. Łazienki dysponują prysznicem i
wanną. W łazience goście znajdą suszarkę do włosów. wanną. W łazience goście znajdą suszarkę do włosów. 
Oferta sportowo-rozrywkowaOferta sportowo-rozrywkowa : : 
Taras doskonale nadaje się na chwilę wytchnienia. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413 Taras doskonale nadaje się na chwilę wytchnienia. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413 
WyżywienieWyżywienie: : 
Dostępne warianty żywieniowe to nocleg ze śniadaniem i wyżywienie częściowe. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie, obiad i kolacja. Dostępne warianty żywieniowe to nocleg ze śniadaniem i wyżywienie częściowe. W ofercie posiłków znajdują się śniadanie, obiad i kolacja. 
Karty kredytoweKarty kredytowe: : 
Akceptowane są wszystkie powszechnie używane karty kredytowe, jak np. American Express, Visa i MasterCard. Akceptowane są wszystkie powszechnie używane karty kredytowe, jak np. American Express, Visa i MasterCard. 
ŚwiadczeniaŚwiadczenia : : 
- transfer lotnisko - hotel - lotnisko; - zakwaterowanie w wybranym hotelu; - ubezpieczenie; - przelot z bagażem podręcznym: Wizz Air: 40x30x20 cm, max. 10kg PLL Lot: 55x40x23 cm, max. 8kg Ryanair:- transfer lotnisko - hotel - lotnisko; - zakwaterowanie w wybranym hotelu; - ubezpieczenie; - przelot z bagażem podręcznym: Wizz Air: 40x30x20 cm, max. 10kg PLL Lot: 55x40x23 cm, max. 8kg Ryanair:
40x25x20 cm, max. 10kg 40x25x20 cm, max. 10kg 
Dodatkowo płatneDodatkowo płatne: : 
podatek lokalny (ok 8 EUR/pobyt), płatne podczas zakwaterowania dopłata do bagażu, miejsc w samolocie (dopłaty dostępne w formularzu rezerwacyjnym), ceny obowiązują w momencie rezerwacji podatek lokalny (ok 8 EUR/pobyt), płatne podczas zakwaterowania dopłata do bagażu, miejsc w samolocie (dopłaty dostępne w formularzu rezerwacyjnym), ceny obowiązują w momencie rezerwacji 
ObsługaObsługa : : 
brak obsługibrak obsługi

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg AtolAtol  GdańskGdańsk 29.07.202129.07.2021

05.08.202105.08.2021 17571757   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  GdańskGdańsk  do do BurgasBurgas dnia dnia 29.07.202129.07.2021  godz.  godz. 06:15 - 09:4006:15 - 09:40
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do GdańskGdańsk dnia dnia 05.08.202105.08.2021  godz.  godz. 15:20 - 16:5015:20 - 16:50
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 os.Pokój 2 os. Odległość od plaży: Odległość od plaży: 427 m427 m

Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Nieduży, 4-pietrowy obiekt składający się z 41 pokoi, położony w centrum Słonecznego Brzegu, polecany przede wszystkim osobom młodym, które chciałyby korzystać z uroków tętniącego życiem miasta.Nieduży, 4-pietrowy obiekt składający się z 41 pokoi, położony w centrum Słonecznego Brzegu, polecany przede wszystkim osobom młodym, które chciałyby korzystać z uroków tętniącego życiem miasta.
Oferta atrakcyjna cenowo. Oferta atrakcyjna cenowo. 
PołożeniePołożenie: : 
W Słonecznym Brzegu, ok. 150m od piaszczystej plaży (serwis plażowy płatny), na początku głównej ulicy, ok. 35km od lotniska w Burgas. W pobliżu hotelu wiele barów, restauracji, sklepów, minimarket (24W Słonecznym Brzegu, ok. 150m od piaszczystej plaży (serwis plażowy płatny), na początku głównej ulicy, ok. 35km od lotniska w Burgas. W pobliżu hotelu wiele barów, restauracji, sklepów, minimarket (24
h), apteka, przystanek autobusowy.  h), apteka, przystanek autobusowy.  
WyposażenieWyposażenie: : 
Całodobowa recepcja, restauracja główna z częścią na zewnątrz, bar, winda, sejf (płatny), sklepik z pamiątkami, punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów, bezpłatne Wi-Fi przy recepcji. Całodobowa recepcja, restauracja główna z częścią na zewnątrz, bar, winda, sejf (płatny), sklepik z pamiątkami, punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów, bezpłatne Wi-Fi przy recepcji. 
PokojePokoje: : 
Standardowe pokoje z łazienkami (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon, TV, minilodówka, balkon. Standardowe pokoje z łazienkami (wanna lub prysznic, suszarka do włosów), klimatyzacja, telefon, TV, minilodówka, balkon. 
WyżywienieWyżywienie: : 
BB- śniadania, HB - Śniadania i kolacje w formie bufetów, napoje dodatkowo płatne. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia bez wcześniejszego powiadomienia.  BB- śniadania, HB - Śniadania i kolacje w formie bufetów, napoje dodatkowo płatne. Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany formuły wyżywienia bez wcześniejszego powiadomienia.  
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Atrakcje sportowe i rekreacyjne poza hotelem. Atrakcje sportowe i rekreacyjne poza hotelem. 
Aktualizacje COVID-19Aktualizacje COVID-19: : 
Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania zZe względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z
infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone winfrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w
trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy otrybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o
zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ .Środki bezpieczeństwa przeciwko Covid-19 na zalecenie izapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ .Środki bezpieczeństwa przeciwko Covid-19 na zalecenie i
wymagania Ministerstwa Zdrowia BułgariiW związku z sytuacją i instrukcjami Ministra Turystyki wprowadziliśmy dodatkowe środki zapobiegawcze mające na celu zminimalizowanie potencjalnegowymagania Ministerstwa Zdrowia BułgariiW związku z sytuacją i instrukcjami Ministra Turystyki wprowadziliśmy dodatkowe środki zapobiegawcze mające na celu zminimalizowanie potencjalnego
rozprzestrzeniania się  pandemii koronawirusa (COVID-19).1. We wszystkich miejscach w hotelu - miejsca dostępne dla klientów, pomieszczenia magazynowe i sanitarne oraz toalety dla personelu sąrozprzestrzeniania się  pandemii koronawirusa (COVID-19).1. We wszystkich miejscach w hotelu - miejsca dostępne dla klientów, pomieszczenia magazynowe i sanitarne oraz toalety dla personelu są
dezynfekowane codziennie i stale. 2. Wszystkie punkty kontaktu fizycznego - okna, drzwi, podłoga, klamki, powierzchnie biurek w strefach administracyjnych, przełączniki oświetlenia, przyciski itp. Są wdezynfekowane codziennie i stale. 2. Wszystkie punkty kontaktu fizycznego - okna, drzwi, podłoga, klamki, powierzchnie biurek w strefach administracyjnych, przełączniki oświetlenia, przyciski itp. Są w
trybie  codziennej i ciągłej dezynfekcji. 3. W pomieszczeniach sanitarnych, dostępnych dla klientów, a także w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla pracowników, znajduje się wizualnytrybie  codziennej i ciągłej dezynfekcji. 3. W pomieszczeniach sanitarnych, dostępnych dla klientów, a także w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla pracowników, znajduje się wizualny
przewodnik dotyczący utrzymania  higieny osobistej. 4. Po wyjściu z pokoju gość powinien zdezynfekować pokój certyfikowanymi środkami dezynfekującymi.* Odegłość minimum 1,5 m między ludźmi *przewodnik dotyczący utrzymania  higieny osobistej. 4. Po wyjściu z pokoju gość powinien zdezynfekować pokój certyfikowanymi środkami dezynfekującymi.* Odegłość minimum 1,5 m między ludźmi *
Umieszczanie środków dezynfekujących, dostępnych dla gości i personelu w różnych miejscach w okolicy.  Zwłaszcza wokół wejść do recepcji, windy, otwartych przestrzeni na posiłki i rozrywkę oraz wUmieszczanie środków dezynfekujących, dostępnych dla gości i personelu w różnych miejscach w okolicy.  Zwłaszcza wokół wejść do recepcji, windy, otwartych przestrzeni na posiłki i rozrywkę oraz w
korytarzu do łazienki. * Podczas rejestracji lub opuszczania obiektu goście muszą zachować dystans. * Korzystanie z windy jest ograniczone do minimalnej liczby osób. * Podczas rejestracji w recepcji niekorytarzu do łazienki. * Podczas rejestracji lub opuszczania obiektu goście muszą zachować dystans. * Korzystanie z windy jest ograniczone do minimalnej liczby osób. * Podczas rejestracji w recepcji nie
mogą przebywać więcej niż dwie osoby. * Po każdej rejestracji powierzchnie robocze zostaną zdezynfekowane. * Dezynfekcja pilotów, przełączników, wind, balustrad, schodów itp. * Zapewnienie gościommogą przebywać więcej niż dwie osoby. * Po każdej rejestracji powierzchnie robocze zostaną zdezynfekowane. * Dezynfekcja pilotów, przełączników, wind, balustrad, schodów itp. * Zapewnienie gościom
termometrów, jeśli to konieczne.Jedzenie w restauracji: Ustawiliśmy stoły i siedzenia zewnętrzne w taki sposób, aby zapewnić odległość między nimi co najmniej 1,5 m i nie więcej niż 4 osoby na stół.termometrów, jeśli to konieczne.Jedzenie w restauracji: Ustawiliśmy stoły i siedzenia zewnętrzne w taki sposób, aby zapewnić odległość między nimi co najmniej 1,5 m i nie więcej niż 4 osoby na stół.
Śniadanie jest dostępne z menu la carte. Po każdym kliencie wszystkie powierzchnie są dezynfekowane - stoły, krzesła itp. Naczynia są myte i dezynfekowane w zmywarce do naczyń. Pracownicy serwisuŚniadanie jest dostępne z menu la carte. Po każdym kliencie wszystkie powierzchnie są dezynfekowane - stoły, krzesła itp. Naczynia są myte i dezynfekowane w zmywarce do naczyń. Pracownicy serwisu
(kelnerzy, kucharze, barmani ...) używają sprzętu ochronnego - masek, rękawiczek.: Środki zmniejszające ryzyko zakażenia w miejscu pracy: - Miejsce pracy powinno być czyste i higieniczne Zachęcaj(kelnerzy, kucharze, barmani ...) używają sprzętu ochronnego - masek, rękawiczek.: Środki zmniejszające ryzyko zakażenia w miejscu pracy: - Miejsce pracy powinno być czyste i higieniczne Zachęcaj
pracowników, współpracowników i klientów do regularnego mycia rąk. -Powierzchnie (biurka i stoły) oraz przedmioty (telefony, klawiatury itp.) Należy regularnie myć środkiem dezynfekującym. -pracowników, współpracowników i klientów do regularnego mycia rąk. -Powierzchnie (biurka i stoły) oraz przedmioty (telefony, klawiatury itp.) Należy regularnie myć środkiem dezynfekującym. -
Stosowanie środków dezynfekujących w łazienkach w miejscu pracy. - Wiszące naklejki wskazujące sposób zapobiegania i sposoby zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. - Okresowe i dokładneStosowanie środków dezynfekujących w łazienkach w miejscu pracy. - Wiszące naklejki wskazujące sposób zapobiegania i sposoby zmniejszenia ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. - Okresowe i dokładne
czyszczenie biur i części wspólnych. - Promowanie dobrej higieny oddechowej w miejscu pracy. -Informowanie pracownika, nawet w przypadku łagodnych objawów COVID-19, że wskazane jest pozostanieczyszczenie biur i części wspólnych. - Promowanie dobrej higieny oddechowej w miejscu pracy. -Informowanie pracownika, nawet w przypadku łagodnych objawów COVID-19, że wskazane jest pozostanie
w domu i skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym. : W przypadku gdy pracownik lub turysta zachoruje lub podejrzewa COVID-19, zostaną podjęte następujące środki: - Zapewnienie pokoju z ograniczonymw domu i skontaktowanie się z lekarzem rodzinnym. : W przypadku gdy pracownik lub turysta zachoruje lub podejrzewa COVID-19, zostaną podjęte następujące środki: - Zapewnienie pokoju z ograniczonym
dostępem. - W zamierzeniu ma to być miejsce kwarantanny w przypadku podejrzenia COVID-19. - Natychmiast powiadomić kierownictwo - Zminimalizować kontakt z pracownikiem lub turystą idostępem. - W zamierzeniu ma to być miejsce kwarantanny w przypadku podejrzenia COVID-19. - Natychmiast powiadomić kierownictwo - Zminimalizować kontakt z pracownikiem lub turystą i
natychmiast poinformować lokalne władze służby zdrowia - Konsultacje z kierownictwem hotelu z organami ds. Zdrowia w celu podjęcia dalszych odpowiednich działań w celu zmniejszenia ryzykanatychmiast poinformować lokalne władze służby zdrowia - Konsultacje z kierownictwem hotelu z organami ds. Zdrowia w celu podjęcia dalszych odpowiednich działań w celu zmniejszenia ryzyka
rozprzestrzeniania się wirusa. - Powyższe środki są zgodne z zaleceniami krajowej centrali ds. Zwalczania koronawirusa, Ministerstwa Zdrowia Republiki BułgariiŻycie i zdrowie naszychrozprzestrzeniania się wirusa. - Powyższe środki są zgodne z zaleceniami krajowej centrali ds. Zwalczania koronawirusa, Ministerstwa Zdrowia Republiki BułgariiŻycie i zdrowie naszych

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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gości i pracowników są dla nas priorytetem. Każdy ze środków opisanych powyżej może zostać odpowiednio zmieniony zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Turystyki. gości i pracowników są dla nas priorytetem. Każdy ze środków opisanych powyżej może zostać odpowiednio zmieniony zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Turystyki. 
Dla dzieciDla dzieci : : 
Brak infrastruktury dla dzieci. Brak infrastruktury dla dzieci. 
UWAGA!UWAGA! : : 
24 godziny przed wylotem do kraju, klient zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z naszym lokalnym przedstawicielem, aby potwierdzić godzinę transferu i lotu. 24 godziny przed wylotem do kraju, klient zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z naszym lokalnym przedstawicielem, aby potwierdzić godzinę transferu i lotu. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent (kontakt telefoniczny), ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu iBilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, polskojęzyczny rezydent (kontakt telefoniczny), ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i
chorób przewlekłych, VAT. chorób przewlekłych, VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. 
Warunki wjazdu do krajuWarunki wjazdu do kraju: : 
Komunikat z 01.07. 2021 dot. wjazdu dzieci do Bułgarii  W związku z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia Bułgarii - dzieci do lat 12 mogą wjechać na terytorium Bułgarii BEZ certyfikatów iKomunikat z 01.07. 2021 dot. wjazdu dzieci do Bułgarii  W związku z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia Bułgarii - dzieci do lat 12 mogą wjechać na terytorium Bułgarii BEZ certyfikatów i
testów.  Żródło informacji: h�ps://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/30/zapoved_r4PjG8n.pdf, strona 6, pkt.7. Reszta zasad - jak w komunikacie poniżej. Aktualizacja 6 maja 2021testów.  Żródło informacji: h�ps://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/30/zapoved_r4PjG8n.pdf, strona 6, pkt.7. Reszta zasad - jak w komunikacie poniżej. Aktualizacja 6 maja 2021
Turyści podróżujący z Polski zobowiązani są do okazania: *świadectwa potwierdzającego ukończony cykl szczepień, (przynajmniej 14 dni po drugiej dawce) przeciwko Covid - szczepionkami zatwierdzonymiTuryści podróżujący z Polski zobowiązani są do okazania: *świadectwa potwierdzającego ukończony cykl szczepień, (przynajmniej 14 dni po drugiej dawce) przeciwko Covid - szczepionkami zatwierdzonymi
przez Europejską Agencję Leków, lub *ujemnego wyniku testu PCR, wykonanego do 72 godzin przed przylotem lub *ujemnego wyniku testu antygenowego, wykonanego do 48 godzin przed przylotem lubprzez Europejską Agencję Leków, lub *ujemnego wyniku testu PCR, wykonanego do 72 godzin przed przylotem lub *ujemnego wyniku testu antygenowego, wykonanego do 48 godzin przed przylotem lub
*dokumentu potwierdzającego przebycie Covid, nie później niż 6 miesięcy przed datą wjazdu do Bułgarii. Dokument potwierdzający szczepienie musi zawierać imię i nazwisko zgodnie z paszportem lub*dokumentu potwierdzającego przebycie Covid, nie później niż 6 miesięcy przed datą wjazdu do Bułgarii. Dokument potwierdzający szczepienie musi zawierać imię i nazwisko zgodnie z paszportem lub
dowodem osobistym, datę urodzenia, daty szczepień, nazwę szczepionki i numer seryjny, kraj i miejsce wydania dokumentu. Dokument dotyczące przejścia koronawirusa lub potwierdzenia testów musidowodem osobistym, datę urodzenia, daty szczepień, nazwę szczepionki i numer seryjny, kraj i miejsce wydania dokumentu. Dokument dotyczące przejścia koronawirusa lub potwierdzenia testów musi
zawierać imię i nazwisko zgodne z paszportem lub dowodem osobistym, nazwę organu lekarskiego, dane kontaktowe szpitala lub laboratorium wykonującego badanie, datę badania i rodzaj badania / PCRzawierać imię i nazwisko zgodne z paszportem lub dowodem osobistym, nazwę organu lekarskiego, dane kontaktowe szpitala lub laboratorium wykonującego badanie, datę badania i rodzaj badania / PCR
lub RAT /, wynik. Uznawane testy antygenowe: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Abbo� Rapid Diagnos�cs; AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag AMEDA Labordiagnos�k GmbH; BD Veritor System for Rapidlub RAT /, wynik. Uznawane testy antygenowe: Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Abbo� Rapid Diagnos�cs; AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag AMEDA Labordiagnos�k GmbH; BD Veritor System for Rapid
Deteciton os SARSCoV-2 Becton Dickinson; SARS-CoV-2 An�gen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology; BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS BIOSYNEX SWISS SA;Deteciton os SARSCoV-2 Becton Dickinson; SARS-CoV-2 An�gen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology; BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS BIOSYNEX SWISS SA;
CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST CerTest Biotect S.L.; Clungene COVID-19 An�gen Rapid Test Kit Hangzhou Clongene Biotech; Coronavirus Ag Rapid Test Casse�e (Swab) Healgen Scien�fic Limited; LumiraDxCerTest SARS-CoV-2 CARD TEST CerTest Biotect S.L.; Clungene COVID-19 An�gen Rapid Test Kit Hangzhou Clongene Biotech; Coronavirus Ag Rapid Test Casse�e (Swab) Healgen Scien�fic Limited; LumiraDx
SARS-CoV-2 Ag Test LumiraDX UK LTd; NADAL COVID -19 Ag Test nal von minden GmbH; Sofia 2 SARS An�gen FIA Quidel Corpora�on; STANDARD F COVID-19 Ag FIA SD BIOSENSOR, Inc.; STANDARD QSARS-CoV-2 Ag Test LumiraDX UK LTd; NADAL COVID -19 Ag Test nal von minden GmbH; Sofia 2 SARS An�gen FIA Quidel Corpora�on; STANDARD F COVID-19 Ag FIA SD BIOSENSOR, Inc.; STANDARD Q
COVID-19 Ag Test SD BIOSENSOR, Inc.; CLINITEST Rapid COVID-19 An�gen Test Siemens Healthineers; Rapid SARS-CoV-2 An�gen Test card Xiamen Boson Biotech Co; Coronavirus Ag Rapid Test Casse�eCOVID-19 Ag Test SD BIOSENSOR, Inc.; CLINITEST Rapid COVID-19 An�gen Test Siemens Healthineers; Rapid SARS-CoV-2 An�gen Test card Xiamen Boson Biotech Co; Coronavirus Ag Rapid Test Casse�e
(Swab) Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd. Informacje dotyczące sytuacji związanej z epidemią w Bułgarii znajdują się na oficjalnej rządowej stronie internetowej: h�ps://coronavirus.bg(Swab) Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd. Informacje dotyczące sytuacji związanej z epidemią w Bułgarii znajdują się na oficjalnej rządowej stronie internetowej: h�ps://coronavirus.bg
coronavirus.bgh�ps://coronavirus.bg Aktualizaja z 26 stycznia 2021 W dniu 26 stycznia 2021 r. minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał zarządzenie nr RD-01-50 dot. zakazu wjazdu do Bułgariicoronavirus.bgh�ps://coronavirus.bg Aktualizaja z 26 stycznia 2021 W dniu 26 stycznia 2021 r. minister zdrowia Republiki Bułgarii wydał zarządzenie nr RD-01-50 dot. zakazu wjazdu do Bułgarii
obcokrajowców w okresie od 29 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. . Zakaz wjazdu do Bułgarii obcokrajowców nie obejmuje obywateli polskich oraz wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiejobcokrajowców w okresie od 29 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. . Zakaz wjazdu do Bułgarii obcokrajowców nie obejmuje obywateli polskich oraz wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i Schengen. Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Bułgarii wszystkie przybywające osoby mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-i Schengen. Podczas przekraczania granicy państwowej Republiki Bułgarii wszystkie przybywające osoby mają obowiązek okazania nie starszego niż 72 godziny negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-
2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie.  Dokument musi zawierać: * imię i nazwiska osoby zgodnie z dokumentem tożsamość którym się legitymuje; * dane kontaktowe2, licząc od daty wykonania badania figurującej w dokumencie.  Dokument musi zawierać: * imię i nazwiska osoby zgodnie z dokumentem tożsamość którym się legitymuje; * dane kontaktowe
laboratorium, które przeprowadziło badanie; * datę dokonania testu; * metodę wykonania (PCR); * negatywny wynik  testu napisany alfabetem łacińskim (np. Nega�ve) dozwalającym interpretacjęlaboratorium, które przeprowadziło badanie; * datę dokonania testu; * metodę wykonania (PCR); * negatywny wynik  testu napisany alfabetem łacińskim (np. Nega�ve) dozwalającym interpretację
wyników. wyników. 
Informacje o lotach liniami Enter Air, LOT, Wizzair, RyanairInformacje o lotach liniami Enter Air, LOT, Wizzair, Ryanair: : 
Oferta oparta jest o dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie potwierdzona,Oferta oparta jest o dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie potwierdzona,
muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycjimuszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycji
danych uczestników. W przypadku przelotów rejsowych i low costowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność zadanych uczestników. W przypadku przelotów rejsowych i low costowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za
konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie.konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie.
Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. // Lecąc z LOT każdy pasażer może wziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary 55x40x23cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. // Lecąc z LOT każdy pasażer może wziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary 55x40x23cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:
 - bagaż rejestrowany 23kg (wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) - cena 300PLN/sztuka W przypadku rejsów z oznaczeniem c" (przykład LO8587c) bagaż rejestrowany 23 kg - bagaż rejestrowany 23kg (wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) - cena 300PLN/sztuka W przypadku rejsów z oznaczeniem c" (przykład LO8587c) bagaż rejestrowany 23 kg
(wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) wliczony jest w cenę przelotu. Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane automatycznie przez system. Nie możemy(wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) wliczony jest w cenę przelotu. Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane automatycznie przez system. Nie możemy
zagwarantować, że osoby z jednej rezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dzięki której klienci będą mieli gwarancję miejsczagwarantować, że osoby z jednej rezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dzięki której klienci będą mieli gwarancję miejsc
obok siebie. W przypadku przelotów liniami LOT wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z WIZZ, każdy pasażer może wziąćobok siebie. W przypadku przelotów liniami LOT wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z WIZZ, każdy pasażer może wziąć
ze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg (umieszczany pod fotelem poprzedzającym).    Bagaż rejestrowany za dopłatą z podziałem na porty wylotoweze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg (umieszczany pod fotelem poprzedzającym).    Bagaż rejestrowany za dopłatą z podziałem na porty wylotowe
(podane ceny za bagaż w dwie strony): Gdańsk - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 450 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Katowice - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 440(podane ceny za bagaż w dwie strony): Gdańsk - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 450 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Katowice - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 440
PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Lublin - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 470 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 630 PLN/sztuka Poznań - 10 kg w cenie 380 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 570PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Lublin - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 470 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 630 PLN/sztuka Poznań - 10 kg w cenie 380 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 570
PLN/sztuka - 32 kg w cenie 760 PLN/sztuka Warszawa - 10 kg w cenie 330 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 450 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Wrocław - 10 kg w cenie 350 PLN/sztuka - 20 kg wPLN/sztuka - 32 kg w cenie 760 PLN/sztuka Warszawa - 10 kg w cenie 330 PLN/sztuka - 20 kg w cenie 450 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka Wrocław - 10 kg w cenie 350 PLN/sztuka - 20 kg w
cenie 530 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 720 PLN/sztuka WIZZ Priority w cenie 120 PLN/osoba w dwie strony Jeśli wykupisz usługę WIZZ Priority (lub masz do niej prawo na podstawie pakietu WIZZ Privilegecenie 530 PLN/sztuka - 32 kg w cenie 720 PLN/sztuka WIZZ Priority w cenie 120 PLN/osoba w dwie strony Jeśli wykupisz usługę WIZZ Priority (lub masz do niej prawo na podstawie pakietu WIZZ Privilege
Pass, WIZZ GO lub WIZZ Plus), będziesz mieć prawo do wniesienia na pokład jednej sztuki bezpłatnego bagażu podręcznego (maks. wymiary: 40 x 30 x 20 cm) i dodatkowej sztuki bagażu podręcznego naPass, WIZZ GO lub WIZZ Plus), będziesz mieć prawo do wniesienia na pokład jednej sztuki bezpłatnego bagażu podręcznego (maks. wymiary: 40 x 30 x 20 cm) i dodatkowej sztuki bagażu podręcznego na
kółkach (maks. wymiary: 55 x 40 x 23 cm). Gwarantujemy, że możesz zabrać obie sztuki bagażu ze sobą do kabiny, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ograniczenia operacyjne. Wybór miejsca (zakółkach (maks. wymiary: 55 x 40 x 23 cm). Gwarantujemy, że możesz zabrać obie sztuki bagażu ze sobą do kabiny, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ograniczenia operacyjne. Wybór miejsca (za
opłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nieopłatą) Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin przed odlotem. W tym wypadku nie
możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku przelotów liniami Wizz Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniumożemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. W przypadku przelotów liniami Wizz Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu
biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc Ryanair, każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 20 x 25 cm (umieszczany pod fotelembiletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc Ryanair, każdy pasażer może wziąć ze sobą: jedną sztukę bagażu podręcznego, nie większą niż 40 x 20 x 25 cm (umieszczany pod fotelem
poprzedzającym).     Bagaż rejestrowany za (podane ceny za bagaż w dwie strony): - 10 kg (55x40x20cm) w cenie 170 PLN/sztuka - 20 kg (119x119x81cm) w cenie 250 PLN/sztuka Pierwszeństwo wejścia napoprzedzającym).     Bagaż rejestrowany za (podane ceny za bagaż w dwie strony): - 10 kg (55x40x20cm) w cenie 170 PLN/sztuka - 20 kg (119x119x81cm) w cenie 250 PLN/sztuka Pierwszeństwo wejścia na
pokład - 100zł/osoba Pasażerowie, którzy zakupią usługę mogą zabrać 1 dodatkową 10 kg torbę, która musi zmieścić się w koszu do mierzenia bagażu - nie przekraczająca 10 kg i o wymiarach 55x40x20 cm.pokład - 100zł/osoba Pasażerowie, którzy zakupią usługę mogą zabrać 1 dodatkową 10 kg torbę, która musi zmieścić się w koszu do mierzenia bagażu - nie przekraczająca 10 kg i o wymiarach 55x40x20 cm.
Wybór miejsca (za opłatą) - wycena indywidualna Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzinWybór miejsca (za opłatą) - wycena indywidualna Możesz wybrać miejsca za opłatą podczas rezerwacji. Jeśli nie chcesz rezerwować miejsca, przydzielimy Ci losowe miejsce podczas odprawy, na 48 godzin
przed odlotem. W tym wypadku nie możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. Dodanie ww usług już po potwierdzeniu rezerwacji może wiązać się z wyższąprzed odlotem. W tym wypadku nie możemy zagwarantować, że osoby na tej samej rezerwacji będą siedziały obok siebie. Dodanie ww usług już po potwierdzeniu rezerwacji może wiązać się z wyższą
cenami. W przypadku przelotów liniami Ryanair wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z Smartwings każdy pasażer możecenami. W przypadku przelotów liniami Ryanair wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Lecąc z Smartwings każdy pasażer może
wziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary max. 56x45x25cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:  - bagaż rejestrowany 23kg (250 cm całkowitego wymiaru - przez wymiarwziąć ze sobą: Jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary max. 56x45x25cm). Bagaż rejestrowany za dopłatą:  - bagaż rejestrowany 23kg (250 cm całkowitego wymiaru - przez wymiar
bagażu rozumiemy sumę długości, szerokości i wysokości bagażu, obejmujące uchwyty boczne kieszenie i koła) - cena 250PLN/sztuka Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielanebagażu rozumiemy sumę długości, szerokości i wysokości bagażu, obejmujące uchwyty boczne kieszenie i koła) - cena 250PLN/sztuka Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane
automatycznie przez system. Nie możemy zagwarantować, że osoby z jednej rezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dziękiautomatycznie przez system. Nie możemy zagwarantować, że osoby z jednej rezerwacji będą siedziały obok siebie. Istnieje jednak możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą, dzięki
której klienci będą mieli gwarancję miejsc obok siebie. Dodanie ww usług już popotwierdzeniu rezerwacji może wiązać się z wyższą cenami. W przypadku przelotów liniami Smartwings wszelkie zmianyktórej klienci będą mieli gwarancję miejsc obok siebie. Dodanie ww usług już popotwierdzeniu rezerwacji może wiązać się z wyższą cenami. W przypadku przelotów liniami Smartwings wszelkie zmiany
zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Enter Air W przypadku przelotów liniami Enter Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacjizgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. /// Enter Air W przypadku przelotów liniami Enter Air wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji
i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Przelot oparty jest o dynamiczne pakietowanie. Cenai wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z tym związane ponosi klient. Przelot oparty jest o dynamiczne pakietowanie. Cena
aktualizuje się przy założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników:aktualizuje się przy założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników:
płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach/dowodach ososbistych). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycji danych uczestników. Przypłeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach/dowodach ososbistych). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy możliwości edycji danych uczestników. Przy
rezerwacjach założonych na wyloty do Bułgarii z przelotem liniami Enter Air , obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunkirezerwacjach założonych na wyloty do Bułgarii z przelotem liniami Enter Air , obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania warunki
rezerwacji dla przelotów czarterowych.rezerwacji dla przelotów czarterowych.

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

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg AtolAtol  PoznańPoznań 30.07.202130.07.2021

06.08.202106.08.2021 19221922   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  PoznańPoznań   do do BurgasBurgas dnia dnia 30.07.202130.07.2021  godz.  godz. 19:40 - 23:0019:40 - 23:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do PoznańPoznań dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 17:20 - 18:4017:20 - 18:40
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: double standard room with balcony double roomdouble standard room with balcony double room Odległość od plaży: Odległość od plaży: 427 m427 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

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg AtolAtol  KatowiceKatowice 02.08.202102.08.2021

09.08.202109.08.2021 20242024   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do BurgasBurgas dnia dnia 02.08.202102.08.2021  godz.  godz. 06:50 - 09:4506:50 - 09:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KatowiceKatowice dnia dnia 09.08.202109.08.2021  godz.  godz. 15:35 - 16:3015:35 - 16:30
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: double standard room with balcony double roomdouble standard room with balcony double room Odległość od plaży: Odległość od plaży: 427 m427 m

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


