
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

TurcjaTurcja
AlanyaAlanya Kleopatra Ada BeachKleopatra Ada Beach  PoznańPoznań 14.08.202114.08.2021

21.08.202121.08.2021 26842684   PLNPLN

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: AlanyaAlanya
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double / StandardDouble / Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 60 m60 m

OpisOpis : : 
ekonomiczne wakacjeekonomiczne wakacje   blisko centrum Alanyiblisko centrum Alanyi   blisko plaży Kleopatrablisko plaży Kleopatra   
OpisOpis : : 
Atrakcyjnie położony hotel w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaż Turcji - plaży Kleopatra. Ze względu na bliskie położenie centrum Alanyi polecany osobom ceniącym sobie rozrywkę, a także bliskośćAtrakcyjnie położony hotel w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaż Turcji - plaży Kleopatra. Ze względu na bliskie położenie centrum Alanyi polecany osobom ceniącym sobie rozrywkę, a także bliskość
ładnej, piaszczystej plaży.ładnej, piaszczystej plaży. 5 piętrowy budynek główny 86 pokoi winda restauracja główna restauracja A La Carte pool bar sala telewizyjna salon Peeling (płatne) pralnia (płatna) lekarz (płatny) masaż 5 piętrowy budynek główny 86 pokoi winda restauracja główna restauracja A La Carte pool bar sala telewizyjna salon Peeling (płatne) pralnia (płatna) lekarz (płatny) masaż
(płatny) kącik internetowy (płatny) Wi-Fi (bezpłatne) (płatny) kącik internetowy (płatny) Wi-Fi (bezpłatne) 
PolozeniePolozenie: : 
Alanya to jeden z najpopularniejszych kurortów w Turcji. Położona nad morzem Śródziemnym, otoczona malowniczymi górami Taurus. Miasto posiada niezliczoną ilość hoteli, restauracji, barów, klubów,Alanya to jeden z najpopularniejszych kurortów w Turcji. Położona nad morzem Śródziemnym, otoczona malowniczymi górami Taurus. Miasto posiada niezliczoną ilość hoteli, restauracji, barów, klubów,
dyskotek oraz moc atrakcji turystycznych. Ponadto Alanya szczyci się bogatą historią oraz mnogością zabytków. Do największych atrakcji kurortu należą: m.in XIII- wieczna twierdza Alanya Kalesi, Czerwonadyskotek oraz moc atrakcji turystycznych. Ponadto Alanya szczyci się bogatą historią oraz mnogością zabytków. Do największych atrakcji kurortu należą: m.in XIII- wieczna twierdza Alanya Kalesi, Czerwona
Wieża (Kizil Kule) - symbol miasta, oraz piaszczysta legendarna Plaża Kleopatry uznana za jedną z najpiękniejszych w regionie.Wieża (Kizil Kule) - symbol miasta, oraz piaszczysta legendarna Plaża Kleopatry uznana za jedną z najpiękniejszych w regionie. ok. 2 km od centrum Alanyi ok. 120 km od lotniska w Antalyi ok. 50 m od plaży ok. 2 km od centrum Alanyi ok. 120 km od lotniska w Antalyi ok. 50 m od plaży
Kleopatra Kleopatra 
PlazaPlaza : : 
plaża Kleopatra piaszczysta ok. 50 m od hotelu przejście przez ulicę serwis plażowy: parasole, leżaki (płatne) plaża Kleopatra piaszczysta ok. 50 m od hotelu przejście przez ulicę serwis plażowy: parasole, leżaki (płatne) 
WyzywienieWyzywienie: : 
All Inclusive All Inclusive 
PokojePokoje: : 
Łącznie 86 pokoi: Standard Room (~20m2).Łącznie 86 pokoi: Standard Room (~20m2).  W pokojach:W pokojach: klimatyzacja, telewizor, TV-Sat, telefon, minibar (płatny), sejf (płatny), łazienka (prysznic, wc, suszarka), balkon. klimatyzacja, telewizor, TV-Sat, telefon, minibar (płatny), sejf (płatny), łazienka (prysznic, wc, suszarka), balkon.  
SportSport: : 
Sport i Rozrywka:Sport i Rozrywka:  basen zewnętrzny: parasole i leżaki (bezpłatne) siatkówka plażowa centrum fitness tenis stołowy rzutki bilard (płatny) łaźnia turecka sauna (płatna) sporty wodne na plaży (płatne)basen zewnętrzny: parasole i leżaki (bezpłatne) siatkówka plażowa centrum fitness tenis stołowy rzutki bilard (płatny) łaźnia turecka sauna (płatna) sporty wodne na plaży (płatne)
animacje dwa razy w tygodniu animacje dwa razy w tygodniu Dla dzieci:Dla dzieci:  brodzik łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) brodzik łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) 
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
All Inclusive:All Inclusive:  Restauracja główna: Restauracja główna: Śniadanie:Śniadanie: 08:00-10:00 w formie bufetu.  08:00-10:00 w formie bufetu. Obiad:Obiad: 12:30-14:00 w formie bufetu.  12:30-14:00 w formie bufetu. Kolacja:Kolacja: 19:00-21:00 w formie bufetu.  19:00-21:00 w formie bufetu. Bar przy basenie: Kawa i ciasto:Bar przy basenie: Kawa i ciasto: 17:00-18:00 17:00-18:00  NapojeNapoje
bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych barach w godz. 10:00-23:00bezalkoholowe i lokalne napoje alkoholowe w wyznaczonych barach w godz. 10:00-23:00  
Inne informacjeInne informacje: : 
Hotel zastrzega sobie prawo do zmian cen usług dodatkowych płatnych oraz godzin posiłków.Hotel zastrzega sobie prawo do zmian cen usług dodatkowych płatnych oraz godzin posiłków.  W związku z sytuacją epidemiologiczną (Covid-19) dyrekcja hotelu zastrzega sobie prawo do wprowadzeniaW związku z sytuacją epidemiologiczną (Covid-19) dyrekcja hotelu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia
procedur bezpieczeństwa. Mogą one się wiązać z pewnymi nakazami (np. dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości) lub ograniczeniami w funkcjonowaniu infrastruktury hotelowej m. in. formułyprocedur bezpieczeństwa. Mogą one się wiązać z pewnymi nakazami (np. dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości) lub ograniczeniami w funkcjonowaniu infrastruktury hotelowej m. in. formuły
i godziny podawania posiłków, serwisu plażowego i basenowego, czy wyposażenia i obsługi pokoju.i godziny podawania posiłków, serwisu plażowego i basenowego, czy wyposażenia i obsługi pokoju.

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

TurcjaTurcja
AlanyaAlanya Kleopatra Ada BeachKleopatra Ada Beach  WarszawaWarszawa 14.08.202114.08.2021

21.08.202121.08.2021 27922792   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do AntalyaAntalya dnia dnia 14.08.202114.08.2021  godz.  godz. 07:55 - 11:5507:55 - 11:55
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: AlanyaAlanya
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double / StandardDouble / Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 60 m60 m

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


