
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 SumaSuma

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg St. George PalaceSt. George Palace  KrakówKraków 15.08.202115.08.2021

22.08.202122.08.2021 25292529   PLNPLN 50585058   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2529.10 PLN (24.07.1991)Dorosły: 2529.10 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 2529.10 PLN (24.07.1991)Dorosły: 2529.10 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do BurgasBurgas dnia dnia 15.08.202115.08.2021  godz.  godz. 06:25 - 09:2006:25 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KrakówKraków dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 09:45 - 10:3009:45 - 10:30
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Święty WłasŚwięty Włas
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy standardpokój dwuosobowy standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 389 m389 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
spokojne, na skraju miejscowości Sve� Vlas. Przystanek autobusu lokalnego kursującego do Słonecznego Brzegu (ok. 2 km) w pobliżu. Do Półwyspu Nessebar ok. 8 km, lotnisko w Burgas oddalone o ok. 32spokojne, na skraju miejscowości Sve� Vlas. Przystanek autobusu lokalnego kursującego do Słonecznego Brzegu (ok. 2 km) w pobliżu. Do Półwyspu Nessebar ok. 8 km, lotnisko w Burgas oddalone o ok. 32
km. km. 
PlażaPlaża : : 
gruboziarnista plaża oddalona o ok. 400 m, dojście częściowo nieasfaltową drogą i schodami. Leżaki i parasole na plaży za opłatą. gruboziarnista plaża oddalona o ok. 400 m, dojście częściowo nieasfaltową drogą i schodami. Leżaki i parasole na plaży za opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
nowoczesny hotel oferuje 150 pokoi rozmieszczonych na 4 piętrach, windy. Lobby z recepcją i płatnymi sejfami, klimatyzowana restauracja, restauracja a la carte, kawiarnia, 2 bary (lobby i Sky Bar), mininowoczesny hotel oferuje 150 pokoi rozmieszczonych na 4 piętrach, windy. Lobby z recepcją i płatnymi sejfami, klimatyzowana restauracja, restauracja a la carte, kawiarnia, 2 bary (lobby i Sky Bar), mini
market. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką wodą, taras słoneczny oraz bar przy basenie. Leżaki i parasole przy basenie gra�s.  market. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką wodą, taras słoneczny oraz bar przy basenie. Leżaki i parasole przy basenie gra�s.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenach ogólnodostępnych gra�s. Wi-Fi na terenach ogólnodostępnych gra�s. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
 pokoje dwuosobowe standard (DBL STANDARD): ok. 28 m2; klimatyzacja, lodówka, TV sat, telefon, balkon. Wanna/prysznic, WC, suszarka. Pokoje jednoosobowe (SGL). Pokoje - wariant ekonomiczny (DBL pokoje dwuosobowe standard (DBL STANDARD): ok. 28 m2; klimatyzacja, lodówka, TV sat, telefon, balkon. Wanna/prysznic, WC, suszarka. Pokoje jednoosobowe (SGL). Pokoje - wariant ekonomiczny (DBL
ECONOMY): ok. 18 m2; z prysznicem, bez balkonu; poza tym wyposażone jak pokoje standard. Apartamenty czteroosobowe (APT): ok. 56 m2; pokój dzienny (z rozkładaną sofą), oddzielna sypialnia, aneksECONOMY): ok. 18 m2; z prysznicem, bez balkonu; poza tym wyposażone jak pokoje standard. Apartamenty czteroosobowe (APT): ok. 56 m2; pokój dzienny (z rozkładaną sofą), oddzielna sypialnia, aneks
kuchenny, klimatyzacja, TV sat, telefon, balkon. Prysznic, WC, suszarka. Dla min. 2 os. dorosłych i 2 dzieci. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat w cenie. kuchenny, klimatyzacja, TV sat, telefon, balkon. Prysznic, WC, suszarka. Dla min. 2 os. dorosłych i 2 dzieci. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat w cenie. 
SportSport: : 
siłownia, tenis stołowy, gimnastyka w wodzie. Za opłatą: bilard, rowery. siłownia, tenis stołowy, gimnastyka w wodzie. Za opłatą: bilard, rowery. 
DzieciDzieci : : 
miniklub dla 4-12 lat, plac zabaw, minidisco.  miniklub dla 4-12 lat, plac zabaw, minidisco.  
RozrywkaRozrywka : : 
6 dni w tygodniu hotelowy program animacyjny prowadzony przez bułgarskich animatorów. 6 dni w tygodniu hotelowy program animacyjny prowadzony przez bułgarskich animatorów. 
All InclusiveAll Inclusive: : 
 3 posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz: 11-23:00. Pizza, kanapki, owoce w godz. 12-15:00. Po południu w godz: 15-17:00 zimne i ciepłe przekąski, kawa, herbata, lody. 3 posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz: 11-23:00. Pizza, kanapki, owoce w godz. 12-15:00. Po południu w godz: 15-17:00 zimne i ciepłe przekąski, kawa, herbata, lody.
ParkowanieParkowanie: : 
miejejsca parkingowe za opłatą ok. 5 BGN/dzień, garaż ok. 5 EUR/dzień. miejejsca parkingowe za opłatą ok. 5 BGN/dzień, garaż ok. 5 EUR/dzień. 
Zwierzęta domoweZwierzęta domowe: : 
hotel nie akceptuje zwierząt domowych.  hotel nie akceptuje zwierząt domowych.  
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 : : 
- Ładna plaża w pobliżu hotelu- Ładna plaża w pobliżu 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 SumaSuma

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg Primorsko Del Sol (Ex Grand Hotel Primorsko)Primorsko Del Sol (Ex Grand Hotel Primorsko)  KrakówKraków 15.08.202115.08.2021

22.08.202122.08.2021 28892889   PLNPLN 57785778   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2889.43 PLN (24.07.1991)Dorosły: 2889.43 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 2889.43 PLN (24.07.1991)Dorosły: 2889.43 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do BurgasBurgas dnia dnia 15.08.202115.08.2021  godz.  godz. 06:25 - 09:2006:25 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KrakówKraków dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 09:45 - 10:3009:45 - 10:30
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: PrimorskoPrimorsko
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy od strony basenupokój dwuosobowy od strony basenu Odległość od plaży: Odległość od plaży: 337 m337 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
ok. 300 m. od centrum Primorska. Najbliższe sklepy, restauracje, bary oddalone o ok. 100 m. Port lotniczy w Burgas ok. 60 km.  ok. 300 m. od centrum Primorska. Najbliższe sklepy, restauracje, bary oddalone o ok. 100 m. Port lotniczy w Burgas ok. 60 km.  
PlażaPlaża : : 
publiczna, piaszczysta, z łagodnym wejście do wody, oddalona o ok. 150 m. od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne na plaży za opłatą.  publiczna, piaszczysta, z łagodnym wejście do wody, oddalona o ok. 150 m. od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne na plaży za opłatą.  
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 254 pokoi w budynku głównym i w 4 aneksach do ośmiu pięter. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją i miejscami do wypoczynku, windy, przechowalnia bagażu, restauracja główna,hotel oferuje 254 pokoi w budynku głównym i w 4 aneksach do ośmiu pięter. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją i miejscami do wypoczynku, windy, przechowalnia bagażu, restauracja główna,
lobby bar, pizza bar, sklepiki i punkty usługowe. Na zewnątrz znajduje się duży basen o nieregularnym kształcie (częściowo kryty), bar przy basenie, taras słoneczny z bazpłatnymi leżakami i parasolamilobby bar, pizza bar, sklepiki i punkty usługowe. Na zewnątrz znajduje się duży basen o nieregularnym kształcie (częściowo kryty), bar przy basenie, taras słoneczny z bazpłatnymi leżakami i parasolami
słonecznymi. Ręczniki kąpielowe za opłatą.  słonecznymi. Ręczniki kąpielowe za opłatą.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenie lobby gra�s.  Wi-Fi na terenie lobby gra�s.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje dwuosobowe od strony basenu (DBL PV A2A): ok. 22 m2; klimatyzacja, TV-Sat., telefon, lodówka, sejf (za opłatą 3 EUR / dzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe zpokoje dwuosobowe od strony basenu (DBL PV A2A): ok. 22 m2; klimatyzacja, TV-Sat., telefon, lodówka, sejf (za opłatą 3 EUR / dzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe z
bocznym widokiem na morze (DBL SSV A2B). Apartamenty dwupomieszczeniowy (AP PV A2C): pomieszczenie dzienno-sypialne z rozkładanym zestawem sof oraz oddzielna sypialnia z łóżkiem małżeńskim.bocznym widokiem na morze (DBL SSV A2B). Apartamenty dwupomieszczeniowy (AP PV A2C): pomieszczenie dzienno-sypialne z rozkładanym zestawem sof oraz oddzielna sypialnia z łóżkiem małżeńskim.
Poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Dla min. 4 osób dorosłych. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą 3 EUR / dzień.  Poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Dla min. 4 osób dorosłych. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą 3 EUR / dzień.  
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
siłownia, piłka wodna. Za opłatą: sporty wodne na plaży, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi oraz Spa oferujące zabiegi kosmetyczne i masaże.  siłownia, piłka wodna. Za opłatą: sporty wodne na plaży, sauna, łaźnia turecka, jacuzzi oraz Spa oferujące zabiegi kosmetyczne i masaże.  
RozrywkaRozrywka : : 
dzienne i wieczorne animacje. Wieczorne przedstawienia, dyskoteki. dzienne i wieczorne animacje. Wieczorne przedstawienia, dyskoteki. 
DzieciDzieci : : 
oddzielny brodzik, miniklub dla dzieci 4-12 lat, minidyskoteki.  oddzielny brodzik, miniklub dla dzieci 4-12 lat, minidyskoteki.  
All incluisveAll incluisve: : 
trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. W ciągu dnia w godz. 10-12:00, 15-17:00 ciepłe i zimne przekąski w wyznaczonych barach. Lody, pizza w barze przy basenie w godz. 10-17:00. Lokalnetrzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. W ciągu dnia w godz. 10-12:00, 15-17:00 ciepłe i zimne przekąski w wyznaczonych barach. Lody, pizza w barze przy basenie w godz. 10-17:00. Lokalne
napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 10-23:00.  napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 10-23:00.  
ParkowanieParkowanie: : 
miejsca parkingowe przy hotelu za opłatą 5 EUR / dzień. miejsca parkingowe przy hotelu za opłatą 5 EUR / dzień. 
Zwierzęta domoweZwierzęta domowe: : 
hotel nie akceptuje zwierząt.  hotel nie akceptuje zwierząt.  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazdek. 5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazdek. 
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 : : 
- Ładna, piaszczysta plaża z wydmami - Ciekawe animacje i atrakcje dla rodzin - Bogata oferta all inclusive- Ładna, piaszczysta plaża z wydmami - Ciekawe animacje i atrakcje dla rodzin - Bogata oferta all inclusive

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 SumaSuma

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg Baikal (Sunny Beach)Baikal (Sunny Beach)  KrakówKraków 15.08.202115.08.2021

22.08.202122.08.2021 29582958   PLNPLN 59175917   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2958.67 PLN (24.07.1991)Dorosły: 2958.67 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 2958.67 PLN (24.07.1991)Dorosły: 2958.67 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do BurgasBurgas dnia dnia 15.08.202115.08.2021  godz.  godz. 06:25 - 09:2006:25 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KrakówKraków dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 09:45 - 10:3009:45 - 10:30
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy Superiorpokój dwuosobowy Superior Odległość od plaży: Odległość od plaży: 245 m245 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
w centrum Słonecznego Brzegu. Kluby, dyskoteki i puby oddalone o ok. 200 m. Urokliwy Nessebar, którego Stare Miasto wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO oddalony o ok. 2 km.w centrum Słonecznego Brzegu. Kluby, dyskoteki i puby oddalone o ok. 200 m. Urokliwy Nessebar, którego Stare Miasto wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO oddalony o ok. 2 km.
Lotnisko w Burgas oddalone o ok. 36 km.  Lotnisko w Burgas oddalone o ok. 36 km.  
PlażaPlaża : : 
do długiej, piaszczystej plaży ok. 150 m. Leżaki i parasole słoneczne na plaży za opłatą. do długiej, piaszczystej plaży ok. 150 m. Leżaki i parasole słoneczne na plaży za opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
kompleks hotelowy składa się z 7-piętrowego budynku głównego oraz 4- i 5-piętrowych budynków bocznych. Oferuje łącznie 278 pokoi i został całkowicie wyremontowany w 2018 r. Do dyspozycjikompleks hotelowy składa się z 7-piętrowego budynku głównego oraz 4- i 5-piętrowych budynków bocznych. Oferuje łącznie 278 pokoi i został całkowicie wyremontowany w 2018 r. Do dyspozycji
Gości: lobby z recepcją i sejfami (za opłatą), windy (tylko w budynku głównym), lobby bar, restauracja główna, restauracja a'la carte (dla Gości zniżka 10%), sklepik. Na zewnątrz basen ze słodką wodą,Gości: lobby z recepcją i sejfami (za opłatą), windy (tylko w budynku głównym), lobby bar, restauracja główna, restauracja a'la carte (dla Gości zniżka 10%), sklepik. Na zewnątrz basen ze słodką wodą,
taras słoneczny i bar przy basenie. Leżaki i parasole słoneczne przy basenie gra�s. taras słoneczny i bar przy basenie. Leżaki i parasole słoneczne przy basenie gra�s. 
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenie hotelu gra�s, kącik internetowy za opłatą.  Wi-Fi na terenie hotelu gra�s, kącik internetowy za opłatą.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
nowocześnie i funkcjonalnie urządzone pokoje dwuosobowe (DBL STANDARD): w budynku głównym lub bocznym, ok. 17 m2; klimatyzacja, TV-Sat., telefon, lodówka, balkon, prysznic, WC, suszarka. Pokojenowocześnie i funkcjonalnie urządzone pokoje dwuosobowe (DBL STANDARD): w budynku głównym lub bocznym, ok. 17 m2; klimatyzacja, TV-Sat., telefon, lodówka, balkon, prysznic, WC, suszarka. Pokoje
dwuosobowe Superior (DBL SUPERIOR): przestronniejsze, ok. 27 m2, dodatkowo z kącikiem wypoczynkowym. Małe studio (STUDIO SMALL): ok. 34 m2; jedno pomieszczenie dzienno-sypialne z łóżkiemdwuosobowe Superior (DBL SUPERIOR): przestronniejsze, ok. 27 m2, dodatkowo z kącikiem wypoczynkowym. Małe studio (STUDIO SMALL): ok. 34 m2; jedno pomieszczenie dzienno-sypialne z łóżkiem
małżeńskim i rozkładaną dwuosobową sofą, wyposażonejak pokoje dwuosobowe. Studio większe (STUDIO LARGE): ok. 45 m2; jedno przestronne pomieszczenie dzienno-sypialne z podwójnym łóżkiemmałżeńskim i rozkładaną dwuosobową sofą, wyposażonejak pokoje dwuosobowe. Studio większe (STUDIO LARGE): ok. 45 m2; jedno przestronne pomieszczenie dzienno-sypialne z podwójnym łóżkiem
małżeńskim, łóżkiem pojedynczym oraz rozkładaną dwuosobową sofą, wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Dla min. 3 osób dorosłych, max. 5 osób dorosłych. Apartament (APT 2): ok. 34 m2;małżeńskim, łóżkiem pojedynczym oraz rozkładaną dwuosobową sofą, wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Dla min. 3 osób dorosłych, max. 5 osób dorosłych. Apartament (APT 2): ok. 34 m2;
pomieszczenie dzienno-sypialne z rozkładaną sofą i oddzielna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą (ok. 5 BGN/dzień). pomieszczenie dzienno-sypialne z rozkładaną sofą i oddzielna sypialnia z łóżkiem małżeńskim, poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą (ok. 5 BGN/dzień). 
SportSport: : 
siłownia, tenis stołowy. Za opłatą: minigolf, bilard, sporty wodne na plaży oferowane przez lokalne agencje. siłownia, tenis stołowy. Za opłatą: minigolf, bilard, sporty wodne na plaży oferowane przez lokalne agencje. 
WellnessWellness : : 
za opłatą: masaże, solarium, studio kosmetyczne, fryzjer. za opłatą: masaże, solarium, studio kosmetyczne, fryzjer. 
DzieciDzieci : : 
plac zabaw, brodzik, miniklub, animacje, gry i zabawy.  plac zabaw, brodzik, miniklub, animacje, gry i zabawy.  
RozrywkaRozrywka : : 
dzienne i wieczorne animacje.  dzienne i wieczorne animacje.  
All InclusiveAll Inclusive: : 
 trzy posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 11-23:00. Ciasto, kawa, herbata i lody w godz. 10-17:00. Przekąski w godz. 10-20:00.   trzy posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w godz. 11-23:00. Ciasto, kawa, herbata i lody w godz. 10-17:00. Przekąski w godz. 10-20:00.  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
 3 gwiazdki, kategoria lokalna: 3 gwiazdki.  3 gwiazdki, kategoria lokalna: 3 gwiazdki. 
ParkowanieParkowanie: : 
ograniczona liczba miejsc parkingowych za opłatą (ok. 8 BGN/dzień). ograniczona liczba miejsc parkingowych za opłatą (ok. 8 BGN/dzień). 
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), LOdopłata 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

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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(Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Całkowicie wyremontowany w 2018 roku - Blisko centrum i piaszczystej plaży - Komfortowe, wyremontowane pokoje - Animacje, atrakcje dla całych rodzin- Całkowicie wyremontowany w 2018 roku - Blisko centrum i piaszczystej plaży - Komfortowe, wyremontowane pokoje - Animacje, atrakcje dla całych rodzin

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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Oferta 4Oferta 4

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

BułgariaBułgaria
Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg MeridianMeridian  KrakówKraków 15.08.202115.08.2021

22.08.202122.08.2021 31203120   PLNPLN 62406240   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 3120.39 PLN (24.07.1991)Dorosły: 3120.39 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 3120.39 PLN (24.07.1991)Dorosły: 3120.39 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do BurgasBurgas dnia dnia 15.08.202115.08.2021  godz.  godz. 06:25 - 09:2006:25 - 09:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  BurgasBurgas   do do KrakówKraków dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 09:45 - 10:3009:45 - 10:30
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Słoneczny BrzegSłoneczny Brzeg
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowyPokój dwuosobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 227 m227 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
 Do centrum z deptakiem ok. 1 km. Lotnisko w Burgas oddalone o ok. 30 km. W pobliżu wydmy Słonecznego Brzegu,  restauracje, bary oraz sklepy. Po kurorcie kursuje kolejka dla dzieci.   Do centrum z deptakiem ok. 1 km. Lotnisko w Burgas oddalone o ok. 30 km. W pobliżu wydmy Słonecznego Brzegu,  restauracje, bary oraz sklepy. Po kurorcie kursuje kolejka dla dzieci.  
PlażaPlaża : : 
 do szerokiej, piaszczystej plaży ok. 150 m. Leżaki i parasole na plaży za opłatą.  do szerokiej, piaszczystej plaży ok. 150 m. Leżaki i parasole na plaży za opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
 nowoczesny hotel,  oferuje 268 pokoi na 11 piętrach (wszystkie pokoje wyremontowane w 16/17 r.), windy. Nieduże lobby z recepcją i sejfami (za opłatą), restauracja panoramiczna na ostatnim piętrze nowoczesny hotel,  oferuje 268 pokoi na 11 piętrach (wszystkie pokoje wyremontowane w 16/17 r.), windy. Nieduże lobby z recepcją i sejfami (za opłatą), restauracja panoramiczna na ostatnim piętrze
(śniadania i kolacje) oraz restauracja na parterze (śniadania), kawiarenka, bary, sklepik, salon fryzjerski. Na zewnątrz basen ze słodką wodą, taras do opalania. Leżaki i parasole przy basenie bez opłaty dla(śniadania i kolacje) oraz restauracja na parterze (śniadania), kawiarenka, bary, sklepik, salon fryzjerski. Na zewnątrz basen ze słodką wodą, taras do opalania. Leżaki i parasole przy basenie bez opłaty dla
gości z wykupionym All Inclusive. Dla gości z wyżywieniem HB (2 posiłki) płatne 5 BGN (2.55 EUR) za dzień. gości z wykupionym All Inclusive. Dla gości z wyżywieniem HB (2 posiłki) płatne 5 BGN (2.55 EUR) za dzień. 
WyżywienieWyżywienie: : 
z dwoma posiłkami, śniadanie i kolacja w formie bufetu. Za opłatą można korzystać 2 godzinny dziennie: świeże owoce i lody. All Inclusive: 3  posiłki w formie bufetu.  Lokalne napoje alkoholowe iz dwoma posiłkami, śniadanie i kolacja w formie bufetu. Za opłatą można korzystać 2 godzinny dziennie: świeże owoce i lody. All Inclusive: 3  posiłki w formie bufetu.  Lokalne napoje alkoholowe i
bezalkoholowe w godz. 11.00-23:00. Przekąski i lody w godz. 15:00 -18:00.  Kilka razy w tygodniu kolacje tematyczne. Również kuchnia dietetyczna. bezalkoholowe w godz. 11.00-23:00. Przekąski i lody w godz. 15:00 -18:00.  Kilka razy w tygodniu kolacje tematyczne. Również kuchnia dietetyczna. 
InternetInternet: : 
 WiFi w lobby i w pokojach gra�s.  WiFi w lobby i w pokojach gra�s. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
 ładnie i funkcjonalnie urządzone. Pokoje dwuosobowe: ok. 25 m2, klimatyzacja, telefon, TV Sat, minibarek, kącik wypoczynkowy, balkon od strony lądu. Łazienka, prysznic, suszarka, WC. Wariant ładnie i funkcjonalnie urządzone. Pokoje dwuosobowe: ok. 25 m2, klimatyzacja, telefon, TV Sat, minibarek, kącik wypoczynkowy, balkon od strony lądu. Łazienka, prysznic, suszarka, WC. Wariant
ekonomiczny: ok. 25 m2, prosto wyposażone. Pokoje rodzinne: większe, ok. 27 m2, poza tym wyposażone jak pokój dwuosobowy. Większy pokój dwuosobowy: dla 2os – do 4 os. ok. 27 m2, wyposażony jakekonomiczny: ok. 25 m2, prosto wyposażone. Pokoje rodzinne: większe, ok. 27 m2, poza tym wyposażone jak pokój dwuosobowy. Większy pokój dwuosobowy: dla 2os – do 4 os. ok. 27 m2, wyposażony jak
pokój dwuosobowy. Komfort plus: położone na najwyższych pietrach z widokiem na morze. pokój dwuosobowy. Komfort plus: położone na najwyższych pietrach z widokiem na morze. 
SportSport: : 
 za opłatą: bilard, siłownia i sporty wodne oferowane przez lokalne agencje przy plaży.  za opłatą: bilard, siłownia i sporty wodne oferowane przez lokalne agencje przy plaży. 
WellnessWellness : : 
 za opłatą: łaźnia turecka.  za opłatą: łaźnia turecka. 
DzieciDzieci : : 
 zintegrowany brodzik, miniklub dla dzieci. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą (ok. 6 BGN/dzień).  zintegrowany brodzik, miniklub dla dzieci. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za opłatą (ok. 6 BGN/dzień). 
RozrywkaRozrywka : : 
 w centrum kurortu kluby, puby i dyskoteki.  w centrum kurortu kluby, puby i dyskoteki. 
ParkowanieParkowanie: : 
 tak, za opłatą ok. 15 BGN/dzień.  tak, za opłatą ok. 15 BGN/dzień. 
Zwierzę domoweZwierzę domowe: : 
 nie.  nie. 
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
  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), A3dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3

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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(Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM (Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Centrum Słonecznego Brzegu - Restauracja z piękną panoramą- Centrum Słonecznego Brzegu - Restauracja z piękną panoramą

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


