
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

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg Villa ListVilla List  KatowiceKatowice 03.08.202103.08.2021

14.08.202114.08.2021 42134213   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do BurgasBurgas dnia dnia 03.08.202103.08.2021  godz.  godz. 11:45 - 14:4511:45 - 14:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KatowiceKatowice dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 23:50 - 00:5023:50 - 00:50
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: SozopolSozopol
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy standardpokój dwuosobowy standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 64 m64 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
w centrum miasta Sozopol. W pobliżu hotelu liczne restauracje, sklepy, restauracje i bary. Port lotniczy w Burgas oddalony o ok. 40 km.  w centrum miasta Sozopol. W pobliżu hotelu liczne restauracje, sklepy, restauracje i bary. Port lotniczy w Burgas oddalony o ok. 40 km.  
PlażaPlaża : : 
publiczna, piaszczysta, z łagodnym wejście do morza, oddalona o ok. 50 m. od hotelu (dojście przez nadmorską promenadę). Leżaki, parasole słoneczne za opłatą.  publiczna, piaszczysta, z łagodnym wejście do morza, oddalona o ok. 50 m. od hotelu (dojście przez nadmorską promenadę). Leżaki, parasole słoneczne za opłatą.  
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 160 pokoi rozmiesczone w czterech budynkach. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją i miejscami do wypoczynku, sejfy na recepcji (za opłatą ok. 3 EUR/dzień), 4 windy, restauracjahotel oferuje 160 pokoi rozmiesczone w czterech budynkach. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją i miejscami do wypoczynku, sejfy na recepcji (za opłatą ok. 3 EUR/dzień), 4 windy, restauracja
główna, lobby bar, czytelnia, bankomat, kantor wymiany walut, taras na dachu hotelu. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką wodą o nieregularnym kształcie, bar oraz taras słoneczny z bezpłatnymigłówna, lobby bar, czytelnia, bankomat, kantor wymiany walut, taras na dachu hotelu. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką wodą o nieregularnym kształcie, bar oraz taras słoneczny z bezpłatnymi
leżakami i parasolami słonecznymi. Ręczniki kąpielowe za opłatą.  leżakami i parasolami słonecznymi. Ręczniki kąpielowe za opłatą.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi w lobby, w strefie recepcji, basenu, baru i w pokojach gra�s.  Wi-Fi w lobby, w strefie recepcji, basenu, baru i w pokojach gra�s.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje dwuosobowe standard (DBL STANDARD): ok. 18 m2; klimatyzacja, uruchamiana w zależności od warunków pogodowych, TV-Sat., telefon, minibar (za opłatą), balkon lub taras z widokiem na miasto.pokoje dwuosobowe standard (DBL STANDARD): ok. 18 m2; klimatyzacja, uruchamiana w zależności od warunków pogodowych, TV-Sat., telefon, minibar (za opłatą), balkon lub taras z widokiem na miasto.
Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe standard z widokiem na morze. Pokoje dwuosobowe Superior (DBL SUPERIOR): przestronniejsze, ok. 25 m2, po remoncie. Poza tym wyposażone jakWanna lub prysznic, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe standard z widokiem na morze. Pokoje dwuosobowe Superior (DBL SUPERIOR): przestronniejsze, ok. 25 m2, po remoncie. Poza tym wyposażone jak
pokoje standard. Pokoje dwuosobowe Superior z widokiem na morze (DBL SUPERIOR SV). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą 5 EUR / dzień.  pokoje standard. Pokoje dwuosobowe Superior z widokiem na morze (DBL SUPERIOR SV). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą 5 EUR / dzień.  
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
basen kryty. Za opłatą: bilard, kasyno, siłownia, jacuzzi, sauna, łaźnia turecka oraz zabiegi kosmetyczne i masaże w Spa.  basen kryty. Za opłatą: bilard, kasyno, siłownia, jacuzzi, sauna, łaźnia turecka oraz zabiegi kosmetyczne i masaże w Spa.  
DzieciDzieci : : 
oddzielny brodzik, plac zabwa, wysokie krzesełka w restauracji.  oddzielny brodzik, plac zabwa, wysokie krzesełka w restauracji.  
WyżywienieWyżywienie: : 
ze śniadaniem, z dwoma posiłkami lub z trzema posiłkami (Full Board Plus): śniadanie, obiad i kolacje w formie bufetu. Przy opcji z trzema posiłkami (FB Plus) dodatkowo lokalne napoje orzeźwiające, piwoze śniadaniem, z dwoma posiłkami lub z trzema posiłkami (Full Board Plus): śniadanie, obiad i kolacje w formie bufetu. Przy opcji z trzema posiłkami (FB Plus) dodatkowo lokalne napoje orzeźwiające, piwo
i wino dostępne w godz. 11-22:00 w wybranych barach i wino dostępne w godz. 11-22:00 w wybranych barach 
ParkowanieParkowanie: : 
miejsca parkingowe przy hotelu gra�s (w miarę dostępności).  miejsca parkingowe przy hotelu gra�s (w miarę dostępności).  
Zwierzęta domoweZwierzęta domowe: : 
hotel nie akceptuje zwierząt domowych.  hotel nie akceptuje zwierząt domowych.  
Kategoria NekaraKategoria Nekara : : 
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  
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 POLSKIM 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 POLSKIM 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Położony w centrum Sozopolu - Piaszczysta plaża przy hotelu- Położony w centrum Sozopolu - Piaszczysta plaża przy hotelu

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

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg Villa ListVilla List  KatowiceKatowice 03.08.202103.08.2021

14.08.202114.08.2021 46524652   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do BurgasBurgas dnia dnia 03.08.202103.08.2021  godz.  godz. 11:45 - 14:4511:45 - 14:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KatowiceKatowice dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 23:50 - 00:5023:50 - 00:50
Wyżywienie:Wyżywienie: Pełne wyżywieniePełne wyżywienie Hotel w mieście: Hotel w mieście: SozopolSozopol
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy standardpokój dwuosobowy standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 64 m64 m

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


