
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
Złote PiaskiZłote Piaski Silver (Golden Sands)Silver (Golden Sands)  KatowiceKatowice 06.08.202106.08.2021

13.08.202113.08.2021 18501850   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do WarnaWarna dnia dnia 06.08.202106.08.2021  godz.  godz. 13:50 - 20:3013:50 - 20:30
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  WarnaWarna  do do KatowiceKatowice dnia dnia 13.08.202113.08.2021  godz.  godz. 13:50 - 13:4013:50 - 13:40
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Złote PiaskiZłote Piaski
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z możliwością 1 lub 2 dostawekPokój 2 osobowy z możliwością 1 lub 2 dostawek Odległość od plaży: Odległość od plaży: 279 m279 m

OfertaOferta : : 
Kraj - BUŁGARIA Region - MORZE CZARNE Miejscowość - ZŁOTE PIASKI Rodzaj oferty - wczasy samolotowe 7 dni Zakwaterowanie - Hotel Silver *** Kod - BUL003F ZNIŻKI DLA DZIECI DO 14 LAT! POKOJEKraj - BUŁGARIA Region - MORZE CZARNE Miejscowość - ZŁOTE PIASKI Rodzaj oferty - wczasy samolotowe 7 dni Zakwaterowanie - Hotel Silver *** Kod - BUL003F ZNIŻKI DLA DZIECI DO 14 LAT! POKOJE
2+2! TRANSFER NA PLAŻĘ ! 2+2! TRANSFER NA PLAŻĘ ! 
PołożeniePołożenie: : 
Złote Piaski - jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych kurortów w Bułgarii, tętniący życiem przez całą dobę. Piękna, długa i piaszczysta plaża, zjeżdżalnie wodne, liczne wypożyczalnie sprzętuZłote Piaski - jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych kurortów w Bułgarii, tętniący życiem przez całą dobę. Piękna, długa i piaszczysta plaża, zjeżdżalnie wodne, liczne wypożyczalnie sprzętu
wodnego, korty tenisowe, mini-golf, park linowy, kasyna, mnóstwo dyskotek, barów, restauracji zapewniają moc rozrywek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. W pobliżu - zabytkowy klasztor skalny Aładżawodnego, korty tenisowe, mini-golf, park linowy, kasyna, mnóstwo dyskotek, barów, restauracji zapewniają moc rozrywek zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. W pobliżu - zabytkowy klasztor skalny Aładża
Monastyr, dokąd można wybrać się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Złote Piaski Czajka - znana turystyczna dzielnica Złotych Piasków. Miejsce spokojniejsze, słynące z pięknego morza o płytkim i równymMonastyr, dokąd można wybrać się na wycieczkę pieszą lub rowerową. Złote Piaski Czajka - znana turystyczna dzielnica Złotych Piasków. Miejsce spokojniejsze, słynące z pięknego morza o płytkim i równym
dnie z łagodnym wejściem idealnym dla rodzin z dziećmi. Znajduje się tam duża, szeroka, strzeżona plaża Kabakum oraz zatoczki z mniejszymi, niestrzeżonymi plażami. Niższe ceny w restauracjach idnie z łagodnym wejściem idealnym dla rodzin z dziećmi. Znajduje się tam duża, szeroka, strzeżona plaża Kabakum oraz zatoczki z mniejszymi, niestrzeżonymi plażami. Niższe ceny w restauracjach i
sklepikach przy jednoczesnej bliskości centrum Złotych Piasków są dużym atutem tego miejsca. sklepikach przy jednoczesnej bliskości centrum Złotych Piasków są dużym atutem tego miejsca. 
OpisOpis : : 
Hotel położony w pięknym, dużym (ok. 4,5 tys. m2) parku z bogatą roślinnością, w turystycznej dzielnicy Czajka. W hotelu - - basen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, - parasole i leżaki przy basenieHotel położony w pięknym, dużym (ok. 4,5 tys. m2) parku z bogatą roślinnością, w turystycznej dzielnicy Czajka. W hotelu - - basen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, - parasole i leżaki przy basenie
(ilość ograniczona), - bar przy basenie, - restauracja z letnim tarasem, - lobby bar, - recepcja z możliwością wynajęcia sejfu (odpłatnie z HB, gra�s - w All Inclusive), - bezpłatne WI-FI przy recepcji, -(ilość ograniczona), - bar przy basenie, - restauracja z letnim tarasem, - lobby bar, - recepcja z możliwością wynajęcia sejfu (odpłatnie z HB, gra�s - w All Inclusive), - bezpłatne WI-FI przy recepcji, -
barbeque, - parking. barbeque, - parking. 
PlażaPlaża : : 
ok. 500 m, piaszczysta, serwis plażowy (na życzenie) - odpłatnie. Dwa razy dziennie organizowany jest bezpłatny transfer na plażę. ok. 500 m, piaszczysta, serwis plażowy (na życzenie) - odpłatnie. Dwa razy dziennie organizowany jest bezpłatny transfer na plażę. 
Typ zakwaterowaniaTyp zakwaterowania : : 
Wszystkie pokoje wyposażone są w - - TV kablową, - lodówkę (minibarek), - balkon, - klimatyzację. - telefon, - łazienkę. Część pokoi z możliwością 1 lub 2 dostawek. Większość pokoi z widokiem w kierunkuWszystkie pokoje wyposażone są w - - TV kablową, - lodówkę (minibarek), - balkon, - klimatyzację. - telefon, - łazienkę. Część pokoi z możliwością 1 lub 2 dostawek. Większość pokoi z widokiem w kierunku
morza. morza. 
WyżywienieWyżywienie: : 
Do wyboru - - HB - śniadanie i obiadokolacja - w formie bufet lub - ALL INCLUSIVE - śniadanie (7.30-10.00) - bufet, obiad (12.00-13.30) - bufet, kolacja (18.00-20.30) - bufet, popołudniowa przekąska -Do wyboru - - HB - śniadanie i obiadokolacja - w formie bufet lub - ALL INCLUSIVE - śniadanie (7.30-10.00) - bufet, obiad (12.00-13.30) - bufet, kolacja (18.00-20.30) - bufet, popołudniowa przekąska -
ciastko, lody lub słodycze (15.00-17.00), lokalne nalewne napoje alkoholowe (brandy, wódka, gin, likiery, wino, piwo) i bezalkoholowe (soki, woda mineralna) bez ograniczeń (10.00-22.00). ciastko, lody lub słodycze (15.00-17.00), lokalne nalewne napoje alkoholowe (brandy, wódka, gin, likiery, wino, piwo) i bezalkoholowe (soki, woda mineralna) bez ograniczeń (10.00-22.00). 
ProgramProgram : : 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wylot z Polski i przylot do Bułgarii. Zajmowanie pokoi hotelowych, nocleg. 2-7 DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie możliwość skorzystania zRAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wylot z Polski i przylot do Bułgarii. Zajmowanie pokoi hotelowych, nocleg. 2-7 DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie możliwość skorzystania z
różnorodnych wycieczek fakultatywnych. 8 DZIEŃ - Wykwaterowanie. Wylot do Polski. Uwaga - pierwszy posiłek to suchy prowiant w ramach kolacji w pokoju (ze względu na późny przyjazd), ostatni posiłekróżnorodnych wycieczek fakultatywnych. 8 DZIEŃ - Wykwaterowanie. Wylot do Polski. Uwaga - pierwszy posiłek to suchy prowiant w ramach kolacji w pokoju (ze względu na późny przyjazd), ostatni posiłek
w przypadku wyżywienia all inclusive- obiad, w przypadku HB- śniadanie. w przypadku wyżywienia all inclusive- obiad, w przypadku HB- śniadanie. 
TransportTransport: : 
Przelot na trasie Katowice-Warna-Katowice. KTW-VAR- nr lotu - BUC 3176 - wylot z KTW 13-50; w VAR 16-50 VAR-KTW- nr lotu - BUC 3175 - wylot z VAR 12-00; w KTW 13-00 Godziny podane wg czasuPrzelot na trasie Katowice-Warna-Katowice. KTW-VAR- nr lotu - BUC 3176 - wylot z KTW 13-50; w VAR 16-50 VAR-KTW- nr lotu - BUC 3175 - wylot z VAR 12-00; w KTW 13-00 Godziny podane wg czasu
lokalnego. Dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie (do potwierdzenia do 2 dni przed wylotem). Odprawa 2 godz. przed wylotem. Transfer lotnisko-hotel-lotnisko. Cena przelotu obejmuje-lokalnego. Dokładne godziny zostaną podane w późniejszym terminie (do potwierdzenia do 2 dni przed wylotem). Odprawa 2 godz. przed wylotem. Transfer lotnisko-hotel-lotnisko. Cena przelotu obejmuje-
bagaż podręczny do 5 kg + bagaż rejestrowany do 20 kg. Uwaga- dziecko do 2 lat nie ma swojego miejsca w samolocie. Siedzi na kolanach u rodziców. bagaż podręczny do 5 kg + bagaż rejestrowany do 20 kg. Uwaga- dziecko do 2 lat nie ma swojego miejsca w samolocie. Siedzi na kolanach u rodziców. 
Świadczenia zawarte w cenieŚwiadczenia zawarte w cenie: : 
- 7 noclegów, - wyżywienie w zależności od wybranego wariantu;HB bądź All Inclusive, - przelot samolotem na trasie KTW-VAR-KTW z bagażem podręcznym 5 kg + 20 kg bagażem rejestrowanym, - transfer- 7 noclegów, - wyżywienie w zależności od wybranego wariantu;HB bądź All Inclusive, - przelot samolotem na trasie KTW-VAR-KTW z bagażem podręcznym 5 kg + 20 kg bagażem rejestrowanym, - transfer
lotnisko-hotel-lotnisko, - opieka rezydenta, - ubezpieczenie Signal Iduna, lotnisko-hotel-lotnisko, - opieka rezydenta, - ubezpieczenie Signal Iduna, 
ZniżkiZniżki : : 
Trzecia osoba w pokoju na dostawce - - dziecko do 2 lat bez świadczeń, bez samodzielnego miejsca w samolocie - cena 90 zł, - dziecko 2-13,99 lat - z wyżywieniem HB - cena 915-975 zł (w zależności odTrzecia osoba w pokoju na dostawce - - dziecko do 2 lat bez świadczeń, bez samodzielnego miejsca w samolocie - cena 90 zł, - dziecko 2-13,99 lat - z wyżywieniem HB - cena 915-975 zł (w zależności od
terminu), z all inclusive - cena 1065-1130 zł (w zależności od terminu), - osoba powyżej 14 lat - z wyżywieniem HB - zniżka 110-190 zł (w zależności od terminu), z all inclusive - zniżka 170-250 zł (wterminu), z all inclusive - cena 1065-1130 zł (w zależności od terminu), - osoba powyżej 14 lat - z wyżywieniem HB - zniżka 110-190 zł (w zależności od terminu), z all inclusive - zniżka 170-250 zł (w
zależności od terminu). Czwarta osoba w pokoju na dostawce - - dziecko 2-13,99 lat - z wyżywieniem HB - zniżka 250-440 zł (w zależności od terminu), z all inclusive - zniżka 400-590 zł (w zależności odzależności od terminu). Czwarta osoba w pokoju na dostawce - - dziecko 2-13,99 lat - z wyżywieniem HB - zniżka 250-440 zł (w zależności od terminu), z all inclusive - zniżka 400-590 zł (w zależności od
terminu). UWAGA - na zapytanie możliwe pokoje dla jednej osoby dorosłej z jednymterminu). UWAGA - na zapytanie możliwe pokoje dla jednej osoby dorosłej z jednym

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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dzieckiem w wieku 2-12 lat na łóżku podstawowym. dzieckiem w wieku 2-12 lat na łóżku podstawowym. 
Opłaty obowiązkoweOpłaty obowiązkowe: : 
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 15 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 15 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -
15 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy15 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy
zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne przy zakwaterowaniu - - opłata miejscowa - 55 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR. Dot. opłat za media,zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne przy zakwaterowaniu - - opłata miejscowa - 55 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR. Dot. opłat za media,
opłaty klimatycznej, meldunkowej, miejscowego ubezpieczenia, itp. opłaty klimatycznej, meldunkowej, miejscowego ubezpieczenia, itp. 
Na życzenieNa życzenie: : 
- pokój jednoosobowy - na zapytanie, za dopłatą, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3%- pokój jednoosobowy - na zapytanie, za dopłatą, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3%
całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signalcałkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal
Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusemIduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem
Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowejSars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej
kwarantanny lub izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania nakwarantanny lub izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na
COVID na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu UbezpieczonegoCOVID na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego
lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zalecalub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - w przypadku występowania chorób przewlekłych zaleca
się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 90 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia odsię wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych. Koszt takiego ubezpieczenia to 90 PLN/os./turnus, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia stawki ubezpieczenia od
kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 30 PLN/os./turnus. kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 30 PLN/os./turnus. 
Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe: : 
Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wycieczki fakultatywneWycieczki fakultatywne: : 
- Warna-letnia stolica, skalny klasztor Aładża Monastyr - 13EUR/25lv, dzieci 6EUR/12lv. - Jeep Safari, szalona jazda, gry i zajęcia sportowe, obiad, napoje, 25EUR/50lv, dzieci 12EUR/24lv. - Nesebar - jedno z- Warna-letnia stolica, skalny klasztor Aładża Monastyr - 13EUR/25lv, dzieci 6EUR/12lv. - Jeep Safari, szalona jazda, gry i zajęcia sportowe, obiad, napoje, 25EUR/50lv, dzieci 12EUR/24lv. - Nesebar - jedno z
najstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, 20EUR/38lv, dzieci 10EUR/19lv. - Bałczyk (Białe Miasto) i Kaliakra (Czerwony Przylądek), 25EUR/47lv, dzieci 12EUR/24lv. - Dwugodzinny rejs podnajstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża, 20EUR/38lv, dzieci 10EUR/19lv. - Bałczyk (Białe Miasto) i Kaliakra (Czerwony Przylądek), 25EUR/47lv, dzieci 12EUR/24lv. - Dwugodzinny rejs pod
żaglami po Zatoce Warneńskiej, napoje i drobne przekąski, 20EUR/40lv, dzieci 12EUR/24lv. - Fish Picnic - rejs pod żaglami, kąpiel w morzu, łowienie ryb, obiad, napoje, 30EUR/60lv, dzieci 15EUR/30lv. -żaglami po Zatoce Warneńskiej, napoje i drobne przekąski, 20EUR/40lv, dzieci 12EUR/24lv. - Fish Picnic - rejs pod żaglami, kąpiel w morzu, łowienie ryb, obiad, napoje, 30EUR/60lv, dzieci 15EUR/30lv. -
Bałkański wieczór -wspaniała zabawa, muzyka, tańce, bogate menu, 28EUR/55lv, dzieci 14EUR/27lv. - Turcja -Istambuł - jednodniowa, z obiadem, 70EUR/137lv, 35EUR/69lv. Konieczny paszport. - Turcja -Bałkański wieczór -wspaniała zabawa, muzyka, tańce, bogate menu, 28EUR/55lv, dzieci 14EUR/27lv. - Turcja -Istambuł - jednodniowa, z obiadem, 70EUR/137lv, 35EUR/69lv. Konieczny paszport. - Turcja -
Istambuł - dwudniowa, z 1 noclegiem,z 1 obiadem, 102EUR/200lv, dzieci 51EUR/100lv. Konieczny paszport. - Wesele bułgarskie- przejażdżka łódką, fenomen przyrody - Kamienny Las oraz udział w weseluIstambuł - dwudniowa, z 1 noclegiem,z 1 obiadem, 102EUR/200lv, dzieci 51EUR/100lv. Konieczny paszport. - Wesele bułgarskie- przejażdżka łódką, fenomen przyrody - Kamienny Las oraz udział w weselu
bułgarskim, z obiadem , winą i rakiją, 30EUR/58lv, dzieci 15EUR/29lv. Uwaga - 1/ Wycieczki są prowadzone przez pilota w języku polskim (z wyjątkiem rejsów, wieczorku bałkańskiego i jeep safari). 2/ Przybułgarskim, z obiadem , winą i rakiją, 30EUR/58lv, dzieci 15EUR/29lv. Uwaga - 1/ Wycieczki są prowadzone przez pilota w języku polskim (z wyjątkiem rejsów, wieczorku bałkańskiego i jeep safari). 2/ Przy
mniejszej ilości osób istnieje możliwość łączenia grup i pilotowania jednocześnie w kilku językach. 3/ Ceny wycieczek obejmują bilety wstępu tylko do obiektów wymienionych w ofercie. 4/ W wyjątkowychmniejszej ilości osób istnieje możliwość łączenia grup i pilotowania jednocześnie w kilku językach. 3/ Ceny wycieczek obejmują bilety wstępu tylko do obiektów wymienionych w ofercie. 4/ W wyjątkowych
sytuacjach, w przypadku małej ilości chętnych (poniżej 20 os.) organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub zaproponować inny termin. 5/ Wycieczki organizowane są przez miejscowe agencje. 6/ Cenysytuacjach, w przypadku małej ilości chętnych (poniżej 20 os.) organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub zaproponować inny termin. 5/ Wycieczki organizowane są przez miejscowe agencje. 6/ Ceny
mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 
Wymagania językoweWymagania językowe: : 
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. 
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotneWymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne: : 
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Szczegółowe informacje na h�p -//polakzagranica.msz.gov.pl Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Szczegółowe informacje na h�p -//polakzagranica.msz.gov.pl 
Last MinuteLast Minute: : 
Podane ceny Last Minute obowiązują do wyczerpania specjalnej promocyjnej puli miejsc i wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30% przy rezerwacji, dopłaty do 100% do 36 dni przed wyjazdem.Podane ceny Last Minute obowiązują do wyczerpania specjalnej promocyjnej puli miejsc i wymagają wpłaty zaliczki w wysokości 30% przy rezerwacji, dopłaty do 100% do 36 dni przed wyjazdem.

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


