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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 Leonardo (Durres)Leonardo (Durres)  KatowiceKatowice 02.08.202102.08.2021

16.08.202116.08.2021 50535053   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 16.08.202116.08.2021  godz.  godz. 21:55 - 23:5021:55 - 23:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: DurresDurres
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowypokój dwuosobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 79 m79 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
bezpośrednio nad Adriatykiem, na obreżach popularnego kurortu Durres, ok. 7 km. od centrum. Przystank autobusowy oddalony o ok. 70 m. Port lotniczy w Tiranie oddalony o ok. 35 km.  bezpośrednio nad Adriatykiem, na obreżach popularnego kurortu Durres, ok. 7 km. od centrum. Przystank autobusowy oddalony o ok. 70 m. Port lotniczy w Tiranie oddalony o ok. 35 km.  
PlażaPlaża : : 
długa, ładna, piaszczysta plaża z łagodnym wejściem do wody, oddalona ok. 50 m. od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne na hotelowym odcinku w cenie.  długa, ładna, piaszczysta plaża z łagodnym wejściem do wody, oddalona ok. 50 m. od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne na hotelowym odcinku w cenie.  
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 107 pokoi. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z całodobową recepcją i miejscami do wypoczynku, windy, sejfy na recepcji, restauracja, serwująca dania kuchni lokalnej, włoskiej ihotel oferuje 107 pokoi. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z całodobową recepcją i miejscami do wypoczynku, windy, sejfy na recepcji, restauracja, serwująca dania kuchni lokalnej, włoskiej i
międzynarodowej, bar z tarasem, zaplecze konferencyjne. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką woą, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami.  międzynarodowej, bar z tarasem, zaplecze konferencyjne. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką woą, taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach gra�s. Wi-Fi na terenie hotelu i w pokojach gra�s. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje dwuosobowe (DBL): ok. 25 m2; klimatyzacja, LCD-TV-Sat., telefon, minibar (za opłatą), balkon. Prysznic, WC, suszarka, kapcie. Pokoje dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania (SGL).  pokoje dwuosobowe (DBL): ok. 25 m2; klimatyzacja, LCD-TV-Sat., telefon, minibar (za opłatą), balkon. Prysznic, WC, suszarka, kapcie. Pokoje dwuosobowe do pojedynczego wykorzystania (SGL).  
SportSport: : 
siłownia.  siłownia.  
WyżywienieWyżywienie: : 
ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo płatne. ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji dodatkowo płatne. 
All inclusiveAll inclusive: : 
trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Po południu przekąski w godz. 16:30-17:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 10-22:00.  trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Po południu przekąski w godz. 16:30-17:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 10-22:00.  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  
Opłata klimatycznaOpłata klimatyczna : : 
 ok. 10 EUR os. dorosła/pobyt (ok. 5 EUR dziecko), płatna na miejscu w hotelu.   ok. 10 EUR os. dorosła/pobyt (ok. 5 EUR dziecko), płatna na miejscu w hotelu.  
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). 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). 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Atrakcyjnie położony nad Adriatykiem - Ładna, piaszczysta plaża przy hotelu - Basen zewnętrzny i siłownia- Atrakcyjnie położony nad Adriatykiem - Ładna, piaszczysta plaża przy hotelu - Basen zewnętrzny i siłownia

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


