
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 Zefir BeachZefir Beach  GdańskGdańsk 01.08.202101.08.2021

08.08.202108.08.2021 18571857   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  GdańskGdańsk  do do BurgasBurgas dnia dnia 01.08.202101.08.2021  godz.  godz. 18:10 - 21:3518:10 - 21:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do GdańskGdańsk dnia dnia 08.08.202108.08.2021  godz.  godz. 22:00 - 23:2522:00 - 23:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z widokiem na basenpokój dwuosobowy z widokiem na basen Odległość od plaży: Odległość od plaży: 290 m290 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
 spokojnie, w południowej części Słonecznego Brzegu, do centrum Nessebaru ok. 30 minut spacerem.  spokojnie, w południowej części Słonecznego Brzegu, do centrum Nessebaru ok. 30 minut spacerem. 
PlażaPlaża : : 
ok. 150 m do łagodnie opadającej do morza piaszczystej plaży. Najszersza i najładniejsza plaża z wydmami w okolicach Słonecznego Brzegu. Leżaki i parasole słoneczne na plaży za opłatą. ok. 150 m do łagodnie opadającej do morza piaszczystej plaży. Najszersza i najładniejsza plaża z wydmami w okolicach Słonecznego Brzegu. Leżaki i parasole słoneczne na plaży za opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
 lubiany, rodzinny obiekt oferuje 275 pokoi na 4 piętrach. Generalny remont w 2018 r. (lobby, recepcja i nowe windy). Lobby z recepcją (sejfy za opłatą), 2 windy, restauracja z tarasem, bar w lobby, sklepiki, lubiany, rodzinny obiekt oferuje 275 pokoi na 4 piętrach. Generalny remont w 2018 r. (lobby, recepcja i nowe windy). Lobby z recepcją (sejfy za opłatą), 2 windy, restauracja z tarasem, bar w lobby, sklepiki,
kawiarnia. W ogrodzie basen ze słodką wodą, taras słoneczny, bar przy basenie. Leżaki  przy basenie w cenie.  kawiarnia. W ogrodzie basen ze słodką wodą, taras słoneczny, bar przy basenie. Leżaki  przy basenie w cenie.  
WyżywienieWyżywienie: : 
 z dwoma posilkami w formie bufetu lub all inclusive: posiłki w formie bufetu, przekąski w godz. 11.00-12.00 i 14.00-15.00, po południu ciasto, lody, przekąski o północy. Wybrane napoje bezalkoholowe i z dwoma posilkami w formie bufetu lub all inclusive: posiłki w formie bufetu, przekąski w godz. 11.00-12.00 i 14.00-15.00, po południu ciasto, lody, przekąski o północy. Wybrane napoje bezalkoholowe i
alkoholowe 24 h. alkoholowe 24 h. 
InternetInternet: : 
 WiFi w całym hotelu w cenie.  WiFi w całym hotelu w cenie. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
 pokoje dwuosobowe od strony basenu (ok. 18 m2 ): klimatyzacja, telefon, TV Sat, WiFI, balkon, od strony basenu. Prysznic, WC. Pokoje dwuosobowe od strony ulicy (ok. 18 m2 ): wyposażone jak pokoje pokoje dwuosobowe od strony basenu (ok. 18 m2 ): klimatyzacja, telefon, TV Sat, WiFI, balkon, od strony basenu. Prysznic, WC. Pokoje dwuosobowe od strony ulicy (ok. 18 m2 ): wyposażone jak pokoje
dwuosobowe od strony basenu, od strony ulicy. Pokoje rodzinne od strony basenu (ok. 36 m2 ): dwa pokoje dwuosobowe oddzielone drzwiami, wyposażone jak pokoje dwuosoowe od strony basenu. Pokojedwuosobowe od strony basenu, od strony ulicy. Pokoje rodzinne od strony basenu (ok. 36 m2 ): dwa pokoje dwuosobowe oddzielone drzwiami, wyposażone jak pokoje dwuosoowe od strony basenu. Pokoje
rodzinne  od strony ulicy (ok. 36 m2 ): dwa pokoje dwuosobowe oddzielone drzwiami, wyposażone jak pokoje dwuosoowe od strony ulicy. Pokoje dwuosobowe promo, wyposażone jak pokoje dwuosobowerodzinne  od strony ulicy (ok. 36 m2 ): dwa pokoje dwuosobowe oddzielone drzwiami, wyposażone jak pokoje dwuosoowe od strony ulicy. Pokoje dwuosobowe promo, wyposażone jak pokoje dwuosobowe
od strony ulicy. od strony ulicy. 
SportSport: : 
 siatkówka. Za opłatą: sporty wodne na plaży.  siatkówka. Za opłatą: sporty wodne na plaży. 
DzieciDzieci : : 
mini klub dla dzieci, plac zabaw, brodzik. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat w cenie. mini klub dla dzieci, plac zabaw, brodzik. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat w cenie. 
ParkowanieParkowanie: : 
 za opłatą ok. 10 BGN/dzień.  za opłatą ok. 10 BGN/dzień. 
Zwierzę domoweZwierzę domowe: : 
 nie.  nie. 
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
3 gwiazdki, kategoria lokalna: 3 gwiazdki.  3 gwiazdki, kategoria lokalna: 3 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 : : 
- przy najszerszym paśmie wydm - nowoczesny design - rodzinny obiekt- przy najszerszym paśmie wydm - nowoczesny design - rodzinny obiekt

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 Zefir BeachZefir Beach  Warszawa - ModlinWarszawa - Modlin 01.08.202101.08.2021

08.08.202108.08.2021 20942094   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do BurgasBurgas dnia dnia 01.08.202101.08.2021  godz.  godz. 09:05 - 12:1009:05 - 12:10
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 08.08.202108.08.2021  godz.  godz. 12:35 - 13:3512:35 - 13:35
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z widokiem na basenpokój dwuosobowy z widokiem na basen Odległość od plaży: Odległość od plaży: 290 m290 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

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg Zefir BeachZefir Beach  KrakówKraków 31.07.202131.07.2021

07.08.202107.08.2021 20962096   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do BurgasBurgas dnia dnia 31.07.202131.07.2021  godz.  godz. 06:00 - 08:5506:00 - 08:55
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KrakówKraków dnia dnia 07.08.202107.08.2021  godz.  godz. 09:20 - 10:0509:20 - 10:05
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy od ulicypokój dwuosobowy od ulicy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 290 m290 m

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


