
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
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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg RyorRyor  KrakówKraków 10.08.202110.08.2021

17.08.202117.08.2021 16941694   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do BurgasBurgas dnia dnia 10.08.202110.08.2021  godz.  godz. 12:25 - 15:2012:25 - 15:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KrakówKraków dnia dnia 17.08.202117.08.2021  godz.  godz. 15:45 - 16:3015:45 - 16:30
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Dwuosobowy standardDwuosobowy standard

IdId: : 
12624 12624 
Opis hoteluOpis hotelu: : 
Hotel Ryor położony jest w centralnej części Słonecznego Brzegu, oferuje bar z tarasem oraz odkryty basen. Plaża znajduje się w odległości niecałych 300 m. Pokoje są przestronne i dysponują balkonemHotel Ryor położony jest w centralnej części Słonecznego Brzegu, oferuje bar z tarasem oraz odkryty basen. Plaża znajduje się w odległości niecałych 300 m. Pokoje są przestronne i dysponują balkonem
oraz częścią wypoczynkową z sofą. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, telewizję kablową i minibar. W łazience znajduje się suszarka do włosów. Restauracja jest w formie bufetu i oferujeoraz częścią wypoczynkową z sofą. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzację, telewizję kablową i minibar. W łazience znajduje się suszarka do włosów. Restauracja jest w formie bufetu i oferuje
specjały kuchni narodowej. Z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu można korzystać we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych. W całodobowej recepcji Goście mogą kupić bilety dospecjały kuchni narodowej. Z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu można korzystać we wszystkich pomieszczeniach ogólnodostępnych. W całodobowej recepcji Goście mogą kupić bilety do
lokalnych atrakcji, w tym bilety wstępu do parków wodnych, paintballu i torów kar�ngowych. Dostępne są także zorganizowane wycieczki. Ryor znajduje się 400 m od centrum Słonecznego Brzegu, gdzielokalnych atrakcji, w tym bilety wstępu do parków wodnych, paintballu i torów kar�ngowych. Dostępne są także zorganizowane wycieczki. Ryor znajduje się 400 m od centrum Słonecznego Brzegu, gdzie
Goście mogą znaleźć liczne bary, restauracje i kluby nocne. Miasto Nesebyr oddalone jest o 5 km. Według niezależnych opinii jest to ulubiona część Słonecznego Brzegu naszych gości. Goście mogą znaleźć liczne bary, restauracje i kluby nocne. Miasto Nesebyr oddalone jest o 5 km. Według niezależnych opinii jest to ulubiona część Słonecznego Brzegu naszych gości. 
AdresAdres : : 
Chaika 65 8240 Sunny Beach BG Chaika 65 8240 Sunny Beach BG 
Kategoria Click&GoKategoria Click&Go: : 
3 gwiazdki 3 gwiazdki 
WyżywienieWyżywienie: : 
All Inclusive All Inclusive 
Wyżywienie all inclusiveWyżywienie all inclusive: : 
Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe Śniadanie, obiad i kolacja (w formie bufetu) Napoje bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe Śniadanie, obiad i kolacja (w formie bufetu) 
Udogodnienia w pokojuUdogodnienia w pokoju: : 
Dodatkowe łóżka na życzenie Łóżeczko dziecięce na żądanie Dodatkowe łóżka na życzenie Łóżeczko dziecięce na żądanie 
Udogodnienia w hoteluUdogodnienia w hotelu: : 
Bar Wi-fi Parking Restauracja Bar Wi-fi Parking Restauracja 
OdległośćOdległość : : 
Plaża: 300 m Centrum miasta: 500 m Lornisko Burgas: 21 km Plaża: 300 m Centrum miasta: 500 m Lornisko Burgas: 21 km 
Atrakcje turystyczneAtrakcje turystyczne: : 
Park wodny Ac�on AquaPark: 500 m Plaża Cacao: 2,6 km Zabytkowa część miasta Nesebyr: 4,6 km Park wodny Aqua Paradise: 4,9 km Przylądek Emine: 15,6 km Park wodny Ac�on AquaPark: 500 m Plaża Cacao: 2,6 km Zabytkowa część miasta Nesebyr: 4,6 km Park wodny Aqua Paradise: 4,9 km Przylądek Emine: 15,6 km 
BagażBagaż : : 
Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa RyanAir/RyanAir Sun/Malta Air/Lauda Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25cm)Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa RyanAir/RyanAir Sun/Malta Air/Lauda Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25cm)
Możliwość dokupienia dodatkowo: - Pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż o wadze 10 kg (55x40x20cm) w cenie 156 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 120 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowanyMożliwość dokupienia dodatkowo: - Pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż o wadze 10 kg (55x40x20cm) w cenie 156 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 120 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany
20 kg w cenie 420 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 270 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) LOT Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23cm) oraz małą torebkę (40x35x12cm) Możliwość dokupienia dodatkowo:20 kg w cenie 420 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 270 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) LOT Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23cm) oraz małą torebkę (40x35x12cm) Możliwość dokupienia dodatkowo:
- Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 430 PLN/szt. WizzAir Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Wizz Priority i bagaż o wadze 10 kg (55x40x23cm) w cenie 120- Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 430 PLN/szt. WizzAir Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Wizz Priority i bagaż o wadze 10 kg (55x40x23cm) w cenie 120
PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 100 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany 20 kg w cenie 440 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 295 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) Easyjet Cena zawiera bagaż podręcznyPLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 100 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany 20 kg w cenie 440 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 295 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) Easyjet Cena zawiera bagaż podręczny
(45x36x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 15 kg w cenie 460 PLN/szt. Smartwings Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (40x30x15 cm, do 3 kg)(45x36x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 15 kg w cenie 460 PLN/szt. Smartwings Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (40x30x15 cm, do 3 kg)
Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 250 PLN/szt. Aegean Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (musi się zmieścić pod poprzedzającymMożliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 250 PLN/szt. Aegean Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (musi się zmieścić pod poprzedzającym
fotelem) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 335 PLN/szt. Rezerwacja miejsc obok siebie: Rezerwacji miejsc obok siebie można dokonać samodzielnie na stroniefotelem) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 335 PLN/szt. Rezerwacja miejsc obok siebie: Rezerwacji miejsc obok siebie można dokonać samodzielnie na stronie
przewoźnika (usługa dodatkowo płatna) po potwierdzeniu rezerwacji.przewoźnika (usługa dodatkowo płatna) po potwierdzeniu rezerwacji.

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


