
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 EsalEsal  KatowiceKatowice 02.08.202102.08.2021

16.08.202116.08.2021 37003700   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: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: DurresDurres
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowypokój dwuosobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 197 m197 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
na południe od centrum popularnego kurortu Durres z licznymi zabytkami, restauracjami, sklepami i punktami rozrywki. Do centrum ok. 10 km. Port lotniczy w Tiranie oddalony o ok. 35 km.  na południe od centrum popularnego kurortu Durres z licznymi zabytkami, restauracjami, sklepami i punktami rozrywki. Do centrum ok. 10 km. Port lotniczy w Tiranie oddalony o ok. 35 km.  
PlażaPlaża : : 
ładna, piaszczysta plaża oddalona o ok. 200 m. od hotelu. Prywatny odcinek plaży z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi. Bar na plaży za opłatą.  ładna, piaszczysta plaża oddalona o ok. 200 m. od hotelu. Prywatny odcinek plaży z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi. Bar na plaży za opłatą.  
WyposażenieWyposażenie: : 
nowocześnie urzązony, kameralny hotel oferuje 60 pokoi. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z całodobową recepcją i miejscami do wypoczynku, winda, restauracja z zewnętrznym tarasem, bar,nowocześnie urzązony, kameralny hotel oferuje 60 pokoi. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z całodobową recepcją i miejscami do wypoczynku, winda, restauracja z zewnętrznym tarasem, bar,
przechowalnia bagażu.  przechowalnia bagażu.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenie hotelu w cenie.  Wi-Fi na terenie hotelu w cenie.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
prosto, funkcjonalnie urządzone pokoje dwuosobowe (DBL): z łóżkiem małżeńskim lub z dwoma pojedynczymi; ok. 20 m2; klimatyzacja, LCD-TV-Sat., telefon, minilodówka, balkon, prysznic, WC, suszarka.prosto, funkcjonalnie urządzone pokoje dwuosobowe (DBL): z łóżkiem małżeńskim lub z dwoma pojedynczymi; ok. 20 m2; klimatyzacja, LCD-TV-Sat., telefon, minilodówka, balkon, prysznic, WC, suszarka.
Dla max. 2 os. dorosłych i 1 dziecka poniżej 5 lat (nocleg dziecka w łózku razem z rodzicami).  Dla max. 2 os. dorosłych i 1 dziecka poniżej 5 lat (nocleg dziecka w łózku razem z rodzicami).  
SportSport: : 
za opłatą: różnorodne sporty wodna oferowane przez lokalne agencje na plaży.  za opłatą: różnorodne sporty wodna oferowane przez lokalne agencje na plaży.  
WyżywienieWyżywienie: : 
ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu.  ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu.  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
3 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  3 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 : : 
- Hotel w nadmorskim Durres - Hotelowy odcinek piaszczystej plaży - Serwis plażowy gra�s- Hotel w nadmorskim Durres - Hotelowy odcinek piaszczystej plaży - Serwis plażowy gra�s

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 EsalEsal  KatowiceKatowice 02.08.202102.08.2021

16.08.202116.08.2021 40194019   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: Pełne wyżywieniePełne wyżywienie Hotel w mieście: Hotel w mieście: DurresDurres
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowypokój dwuosobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 197 m197 m

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


