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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CyprCypr
Ayia NapaAyia Napa CosmeleniaCosmelenia  KrakówKraków 15.08.202115.08.2021

22.08.202122.08.2021 20492049   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do LarnakaLarnaka dnia dnia 15.08.202115.08.2021  godz.  godz. 06:10 - 10:2006:10 - 10:20
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LarnakaLarnaka  do do KrakówKraków dnia dnia 22.08.202122.08.2021  godz.  godz. 11:05 - 13:2511:05 - 13:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Ajia NapaAjia Napa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: studio standard balcony or terracestudio standard balcony or terrace Odległość od plaży: Odległość od plaży: 529 m529 m

3 Cypr/Famagusta 3 Cypr/Famagusta 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
- kat. Exim Tours 3* - kat. lokalna 3* - kat. Exim Tours 3* - kat. lokalna 3* 
PołożeniePołożenie: : 
- Ayia Napa - ok. 200 m od przystanku autobusowego - ok. 400 m od barów i restauracji - ok. 600 m od supermarketu i parku wodnego  - ok. 1 km od plaży - ok. 5 km od centrum miasta, klubów/dyskotek -- Ayia Napa - ok. 200 m od przystanku autobusowego - ok. 400 m od barów i restauracji - ok. 600 m od supermarketu i parku wodnego  - ok. 1 km od plaży - ok. 5 km od centrum miasta, klubów/dyskotek -
ok. 45 km od lotniska w Larnace   ok. 45 km od lotniska w Larnace   
PlażaPlaża : : 
- piaszczysta - parasole, leżaki (płatne) - piaszczysta - parasole, leżaki (płatne) 
PokojePokoje: : 
Studio  - ok. 30 m2 - sypialnia z częścią wypoczynkową oraz wyposażonym aneksem kuchennym - przestronne, funkcjonalnie urządzone - telefon, lodówka - łazienka z wanną/prysznicem oraz WC, suszarkaStudio  - ok. 30 m2 - sypialnia z częścią wypoczynkową oraz wyposażonym aneksem kuchennym - przestronne, funkcjonalnie urządzone - telefon, lodówka - łazienka z wanną/prysznicem oraz WC, suszarka
do włosów - klimatyzacja (za opłatą) - balkon/taras - studio typu superior z widokiem na basen oraz TV SAT, ok. 35 m2 za dodatkową opłatą.   Apartament  - ok. 40 m2  - sypialnia z salonem orazdo włosów - klimatyzacja (za opłatą) - balkon/taras - studio typu superior z widokiem na basen oraz TV SAT, ok. 35 m2 za dodatkową opłatą.   Apartament  - ok. 40 m2  - sypialnia z salonem oraz
wyposażonym aneksem kuchennym - wyposażony podobnie jak studio   Errata 23.07.2020 TV tylko pokojach superior. Brak WiFi w pokojach.     wyposażonym aneksem kuchennym - wyposażony podobnie jak studio   Errata 23.07.2020 TV tylko pokojach superior. Brak WiFi w pokojach.     
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
Bezpłatne - basen zewnętrzny - taras słoneczny - leżaki i parasole przy basenie - muzyka na żywo (sezonowo) - kort tenisowy   Płatne  - bilard   Bezpłatne - basen zewnętrzny - taras słoneczny - leżaki i parasole przy basenie - muzyka na żywo (sezonowo) - kort tenisowy   Płatne  - bilard   
Dla dzieciDla dzieci : : 
- brodzik - brodzik 
WyżywienieWyżywienie: : 
- SelfCatering (SC) - bez wyżywienia - Bed&Breakfast (BB) - śniadanie a la carte - HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja a la carte. Napoje do kolacji płatne.  - All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja a la- SelfCatering (SC) - bez wyżywienia - Bed&Breakfast (BB) - śniadanie a la carte - HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja a la carte. Napoje do kolacji płatne.  - All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja a la
carte. Pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto, owoce, jogurty. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w wybranych barach.   carte. Pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto, owoce, jogurty. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe w wybranych barach.   
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja a la carte - bar - restauracja a la carte - bar 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- budynek odnowiony w 2006 r. - 2 piętra, 4 budynki, 42 pokoje - 24h recepcja - WiFi (bez opłat w części wspólnej) - parking - sejf (za opłatą) - usługa prania (za opłatą) - www.cosmelenia.com.cy/en   - budynek odnowiony w 2006 r. - 2 piętra, 4 budynki, 42 pokoje - 24h recepcja - WiFi (bez opłat w części wspólnej) - parking - sejf (za opłatą) - usługa prania (za opłatą) - www.cosmelenia.com.cy/en   
ErrataErrata : : 
Errata 24.06.2021 r. W hotelu Cosmelenia Hotel Apartments nie funkcjonuje bufet, restauracja jest tylko a'la carte - dostępne są tylko posiłki z karty dań.  Errata 24.06.2021 r. W hotelu Cosmelenia Hotel Apartments nie funkcjonuje bufet, restauracja jest tylko a'la carte - dostępne są tylko posiłki z karty dań.  
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 : : 
Gdańsk (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwośćGdańsk (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  400 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 300 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  600 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  400 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 300 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  600 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -
30.09)/ 425 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Kraków (WizzAir); Cena30.09)/ 425 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Kraków (WizzAir); Cena
zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażuzawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  360 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 225 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  490 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 310 PLN (rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  360 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 225 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  490 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 310 PLN (
wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniuwyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu
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rezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdejrezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej
rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  420 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 300 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  600rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  420 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 300 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  600
PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 425 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będziePLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 425 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie
wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 210zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje takżewyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 210zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  435 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -30.09)/ 315 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  600 PLN ( wyloty do 05.05 i odmożliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  435 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -30.09)/ 315 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  600 PLN ( wyloty do 05.05 i od
01.06 - 30.09)/ 435 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Wrocław  (WizzAir);01.06 - 30.09)/ 435 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Wrocław  (WizzAir);
Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 180zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupieniaCena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 180zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia
bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  430 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -30.09)/ 290 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  570 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 420 PLNbagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  430 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 -30.09)/ 290 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  570 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 420 PLN
( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera
bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 390 PLN - 23 kg - 440 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już pobagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 390 PLN - 23 kg - 440 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po
potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25) Warszawa (LOT - samolotpotwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25) Warszawa (LOT - samolot
rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżelirejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli
bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa.
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