
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 SumaSuma

TurcjaTurcja
AntalyaAntalya Fame Residence Lara And SpaFame Residence Lara And Spa  WarszawaWarszawa 14.08.202114.08.2021

21.08.202121.08.2021 49014901   PLNPLN 98029802   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 4901.00 PLN (24.07.1991)Dorosły: 4901.00 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 4901.00 PLN (24.07.1991)Dorosły: 4901.00 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do AntalyaAntalya dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 08:45 - 12:4508:45 - 12:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 21.08.202121.08.2021  godz.  godz. 05:00 - 06:5505:00 - 06:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AntalyaAntalya
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: STANDARD ROOM LAND VIEW 2PAXSTANDARD ROOM LAND VIEW 2PAX Odległość od plaży: Odległość od plaży: 241 m241 m

OpisOpis : : 
hotel otwarty w 2006 roku, składa się z budynku głównego (8 pięter); do dyspozycji gości: 3 baseny zewnętrzne, basen kryty, 4 zjeżdżalnie, basen kryty (czynny w sezonie zimowym), restauracja główna, 5hotel otwarty w 2006 roku, składa się z budynku głównego (8 pięter); do dyspozycji gości: 3 baseny zewnętrzne, basen kryty, 4 zjeżdżalnie, basen kryty (czynny w sezonie zimowym), restauracja główna, 5
restauracji A la Carte (płatne), 5 barów, kawiarnia, centrum konferencyjne restauracji A la Carte (płatne), 5 barów, kawiarnia, centrum konferencyjne 
PołożeniePołożenie: : 
Lara, ok. 16 km od centrum Antalyi, 14 km od lotniska w Antalyi Lara, ok. 16 km od centrum Antalyi, 14 km od lotniska w Antalyi 
PlażaPlaża : : 
prywatna, piaszczysto-żwirowa plaża znajduje się przy hotelu; serwis plażowy (bezpłatne: leżaki, materace, parasole, ręczniki, bar) prywatna, piaszczysto-żwirowa plaża znajduje się przy hotelu; serwis plażowy (bezpłatne: leżaki, materace, parasole, ręczniki, bar) 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
559 pokoi: pokoje standardowe, pokoje family deluxe (1 pokój), pokoje family elite (2 sypialnie), pokoje family dublex (pokój dzienny + sypialnia, 2 łazienki, 2 piętra); wyposażenie: klimatyzacja, łazienka z559 pokoi: pokoje standardowe, pokoje family deluxe (1 pokój), pokoje family elite (2 sypialnie), pokoje family dublex (pokój dzienny + sypialnia, 2 łazienki, 2 piętra); wyposażenie: klimatyzacja, łazienka z
wanną lub prysznicem, suszarka, TV, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatne napoje bezalkoholowe), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon (w większości pokoi) wanną lub prysznicem, suszarka, TV, sejf (bezpłatny), minibar (bezpłatne napoje bezalkoholowe), zestaw do parzenia kawy i herbaty, balkon (w większości pokoi) 
WyżywienieWyżywienie: : 
All Inclusive – śniadanie (07:00-11:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:15), przekąski (11:00-22:00, 23:00-06:00), lody (14:00-16:00); lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-03:00);All Inclusive – śniadanie (07:00-11:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:15), przekąski (11:00-22:00, 23:00-06:00), lody (14:00-16:00); lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-03:00);
dodatkowo płatne: napoje importowane i wysokojakościowe, świeżo wyciskane soki, napoje butelkowane, napoje energetyczne dodatkowo płatne: napoje importowane i wysokojakościowe, świeżo wyciskane soki, napoje butelkowane, napoje energetyczne 
Sport i rozrywka (w cenie)Sport i rozrywka (w cenie) : : 
animacje, aerobik, dyskoteka (napoje płatne), łaźnia turecka i parowa, sauna, siłownia, tenis stołowy, kino, kort tenisowy (sprzęt i oświetlenie za dodatkową opłatą), bezpłatne Wi-Fi w wyznaczonychanimacje, aerobik, dyskoteka (napoje płatne), łaźnia turecka i parowa, sauna, siłownia, tenis stołowy, kino, kort tenisowy (sprzęt i oświetlenie za dodatkową opłatą), bezpłatne Wi-Fi w wyznaczonych
strefach strefach 
Dodatkowo płatneDodatkowo płatne: : 
centrum Spa & Wellness, pralnia, room service, lekarz, kręgielnia, salon gier, 2 profesjonalne boiska do piłki nożnej, centrum handlowe, wypożyczalnia samochodów, sporty wodne na plaży centrum Spa & Wellness, pralnia, room service, lekarz, kręgielnia, salon gier, 2 profesjonalne boiska do piłki nożnej, centrum handlowe, wypożyczalnia samochodów, sporty wodne na plaży 
Dla dzieciDla dzieci : : 
animacje, mini klub, brodzik, brodzik kryty (czynny w sezonie zimowym), plac zabaw, łóżeczko (na życzenie), opiekunka (płatna) animacje, mini klub, brodzik, brodzik kryty (czynny w sezonie zimowym), plac zabaw, łóżeczko (na życzenie), opiekunka (płatna) 
WWWWWW : : 
www.famehotels.com Aktualizacja z dnia 15.11.2020 *** Podane godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulec nieznacznym zmianom,www.famehotels.com Aktualizacja z dnia 15.11.2020 *** Podane godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulec nieznacznym zmianom,
ze względu na sezonowość, siły wyższe i inne okolicznościze względu na sezonowość, siły wyższe i inne okoliczności

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

TurcjaTurcja
AntalyaAntalya Fame Residence LaraFame Residence Lara  PoznańPoznań 14.08.202114.08.2021

21.08.202121.08.2021 49624962   PLNPLN 99249924   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 4962.00 PLN (24.07.1991)Dorosły: 4962.00 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 4962.00 PLN (24.07.1991)Dorosły: 4962.00 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  PoznańPoznań   do do AntalyaAntalya dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 16:05 - 20:0516:05 - 20:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do PoznańPoznań dnia dnia 21.08.202121.08.2021  godz.  godz. 12:55 - 15:0512:55 - 15:05
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AntalyaAntalya
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double StandardDouble Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 241 m241 m

5* Turcja/Riwiera Turecka 5* Turcja/Riwiera Turecka 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
- kategoria Exim Tours 5* - kategoria lokalna 5* - kategoria Exim Tours 5* - kategoria lokalna 5* 
PołożeniePołożenie: : 
- przy plaży - w turystycznej dzielnicy Antalyi - Lara - ok. 16 km od centrum Antalyi - ok. 14 km od lotniska w Antalyi - przy plaży - w turystycznej dzielnicy Antalyi - Lara - ok. 16 km od centrum Antalyi - ok. 14 km od lotniska w Antalyi 
PlażaPlaża : : 
- prywatna, piaszczysto-żwirowa - leżaki, materace, ręczniki plażowe i parasole (bezpłatne) - prywatna, piaszczysto-żwirowa - leżaki, materace, ręczniki plażowe i parasole (bezpłatne) 
PokojePokoje: : 
Pokój Standardowy - powierzchnia ok. 25 m2 - centralna klimatyzacja - LCD TV-Sat, telefon, sejf, internet Wi-Fi - mini bar (bezpłatne napoje bezalkoholowe) - zestaw do parzenia kawy i herbaty - łazienkaPokój Standardowy - powierzchnia ok. 25 m2 - centralna klimatyzacja - LCD TV-Sat, telefon, sejf, internet Wi-Fi - mini bar (bezpłatne napoje bezalkoholowe) - zestaw do parzenia kawy i herbaty - łazienka
(WC, prysznic, suszarka do włosów) - balkon Pokój Rodzinny Deluxe - wyposażony podobnie jak pokój Standardowy, dodatkowo rozkładana sofa Pokój Rodzinny Duplex Garden - dwupiętrowy - salon,(WC, prysznic, suszarka do włosów) - balkon Pokój Rodzinny Deluxe - wyposażony podobnie jak pokój Standardowy, dodatkowo rozkładana sofa Pokój Rodzinny Duplex Garden - dwupiętrowy - salon,
sypialnia i 2 łazienki - wyposażony podobnie jak pokój Standardowy Pokój Rodzinny (2 bedrooms) - 2 łączone pokoje - wyposażone podobnie jak pokój Standardowy   sypialnia i 2 łazienki - wyposażony podobnie jak pokój Standardowy Pokój Rodzinny (2 bedrooms) - 2 łączone pokoje - wyposażone podobnie jak pokój Standardowy   
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
Bezpłatne - kompleks basenowy - 4 zjeżdżalnie - leżaki, materace i parasole przy basenie - sala fitness, gimnastyka i sporty w basenie - tenis ziemny, tenis stołowy, siatkówka plażowa - programyBezpłatne - kompleks basenowy - 4 zjeżdżalnie - leżaki, materace i parasole przy basenie - sala fitness, gimnastyka i sporty w basenie - tenis ziemny, tenis stołowy, siatkówka plażowa - programy
animacyjne, dyskoteka - sauna, łaźnia turecka (zabiegi płatne) Płatne - bilard, kręgle, gry elektroniczne - spa, masaże - oświetlenie kortu tenisowego i sprzęt do tenisa - boiska do piłki nożnej - sporty wodneanimacyjne, dyskoteka - sauna, łaźnia turecka (zabiegi płatne) Płatne - bilard, kręgle, gry elektroniczne - spa, masaże - oświetlenie kortu tenisowego i sprzęt do tenisa - boiska do piłki nożnej - sporty wodne
na plaży na plaży 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- plac zabaw, mini klub, brodzik - bufet i wysokie krzesełka w restauracji głównej - plac zabaw, mini klub, brodzik - bufet i wysokie krzesełka w restauracji głównej 
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, szeroka gama przekąsek w ciągu dnia, lody, nocna przekąska. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 03:00All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, szeroka gama przekąsek w ciągu dnia, lody, nocna przekąska. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 03:00
w wyznaczonych barach. Możliwość korzystania z restauracji a' la carte po uprzedniej rezerwacji, opłata serwisowa 10 EUR/osoba. Bar w dyskotece płatny.   w wyznaczonych barach. Możliwość korzystania z restauracji a' la carte po uprzedniej rezerwacji, opłata serwisowa 10 EUR/osoba. Bar w dyskotece płatny.   
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna - 5 restauracji a' la carte: włoska, turecka, chińska, meksykańska, rybna - 5 barów, 2 kawiarnie - restauracja główna - 5 restauracji a' la carte: włoska, turecka, chińska, meksykańska, rybna - 5 barów, 2 kawiarnie 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- obiekt dysponuje 559 pokojami - Internet Wi-Fi (bezpłatny) - fryzjer, mini market, pasaż handlowy - www.cooee-hotel.com - obiekt dysponuje 559 pokojami - Internet Wi-Fi (bezpłatny) - fryzjer, mini market, pasaż handlowy - www.cooee-hotel.com 
UWAGAUWAGA: : 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajeszW związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/nasze-kierunki Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placyna h�ps://eximtours.pl/nasze-kierunki Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów, spa, placy
zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje W przypadkuzabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje W przypadku
wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo nawyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje h�ps://eximtours.pl/lp/bezpieczne_wakacje 
BagażBagaż : : 
GDN (GDN) -  Antalya (AYT) (Enter Air)Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagażGDN (GDN) -  Antalya (AYT) (Enter Air)Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż
główny 20 kg główny 20 kg 

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

TurcjaTurcja
AntalyaAntalya Fame Residence LaraFame Residence Lara  WrocławWrocław 14.08.202114.08.2021

21.08.202121.08.2021 52185218   PLNPLN 1043610436   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 5218.00 PLN (24.07.1991)Dorosły: 5218.00 PLN (24.07.1991)   Dorosły: 5218.00 PLN (24.07.1991)Dorosły: 5218.00 PLN (24.07.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WrocławWrocław   do do AntalyaAntalya dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 15:55 - 19:5515:55 - 19:55
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do WrocławWrocław dnia dnia 21.08.202121.08.2021  godz.  godz. 12:45 - 14:5512:45 - 14:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AntalyaAntalya
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double StandardDouble Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 241 m241 m

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


