
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

HiszpaniaHiszpania
MajorkaMajorka Alua Calas De Mallorca Resort (Ex. Sol)Alua Calas De Mallorca Resort (Ex. Sol)  KrakówKraków 12.08.202112.08.2021

19.08.202119.08.2021 40424042   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do MajorkaMajorka dnia dnia 12.08.202112.08.2021  godz.  godz. 17:10 - 20:0517:10 - 20:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  MajorkaMajorka  do do KrakówKraków dnia dnia 19.08.202119.08.2021  godz.  godz. 20:40 - 23:2520:40 - 23:25
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Cales De MallorcaCales De Mallorca
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowy z widokiem na morzepokój dwuosobowy z widokiem na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 248 m248 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
w niewielkiej odległosci od centrum miejscowosci Calas de Mallorca (200 m). W pobliżu hotelu liczne sklepy, restauracje, bary i punkty rozrywkowe. Do Palma de Mallorca ok. 65 km., port lotniczy oddalonyw niewielkiej odległosci od centrum miejscowosci Calas de Mallorca (200 m). W pobliżu hotelu liczne sklepy, restauracje, bary i punkty rozrywkowe. Do Palma de Mallorca ok. 65 km., port lotniczy oddalony
o 60 km.  o 60 km.  
PlażaPlaża : : 
publiczna, piaszczysta plaża Cala Antena ok. 200 m od hotelu. Druga plaża - Cala Domingos piasczysta, publiczna, położona ok 900 m od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne za opłatą (ok. 12 EUR/zestaw).  publiczna, piaszczysta plaża Cala Antena ok. 200 m od hotelu. Druga plaża - Cala Domingos piasczysta, publiczna, położona ok 900 m od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne za opłatą (ok. 12 EUR/zestaw).  
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 483 pokoje zlokalizowane w dwóch 10-piętrowych budynkach. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z recepcją i miejscami do wypoczynku, sala TV, windy, przechowalnia bagażu, sklep.hotel oferuje 483 pokoje zlokalizowane w dwóch 10-piętrowych budynkach. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z recepcją i miejscami do wypoczynku, sala TV, windy, przechowalnia bagażu, sklep.
Restauracja główna - bufet, dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej, 4 bary. Na zewnątrz znajdują się 4 baseny ze słodką wodą (w tym 2 brodziki), taras słoneczny oraz bar z napojami i przekąskami.Restauracja główna - bufet, dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej, 4 bary. Na zewnątrz znajdują się 4 baseny ze słodką wodą (w tym 2 brodziki), taras słoneczny oraz bar z napojami i przekąskami.
Leżaki, parasole słoneczne przy basenie w cenie. Leżaki, parasole słoneczne przy basenie w cenie. 
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi płatne ok 20 EUR/tydzień. Wi-Fi płatne ok 20 EUR/tydzień. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje dwuosobowe z widokiem na morze (DBL SV): klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, minibar, sejf (za opłatą, ok. 30 EUR/tydzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka.pokoje dwuosobowe z widokiem na morze (DBL SV): klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, minibar, sejf (za opłatą, ok. 30 EUR/tydzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka.
Maksymalne obłożenie 2 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko. Pokój familijny z widokiem na morze (FAM SV) - wyposażenie jak w pokoju DBL SV, pokój o większej powierzchni. MaksymalneMaksymalne obłożenie 2 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko. Pokój familijny z widokiem na morze (FAM SV) - wyposażenie jak w pokoju DBL SV, pokój o większej powierzchni. Maksymalne
obłożenie 2 osoby dorosłe + 2 dzieci. obłożenie 2 osoby dorosłe + 2 dzieci. 
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
tenis stołowy, rzutki, bilard, aqua aerobik, siłownia/sala fintess. Za opłatą: sauna, masaże i zabiegi tenis stołowy, rzutki, bilard, aqua aerobik, siłownia/sala fintess. Za opłatą: sauna, masaże i zabiegi 
RozrywkaRozrywka : : 
dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, show. dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, show. 
Dla dzieciDla dzieci : : 
mini klub 4-12 lat, junior klub 13-17 lat, 2 brodziki mini klub 4-12 lat, junior klub 13-17 lat, 2 brodziki 
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive: trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze przy basenie w godz. 15:30-18:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barach (10:00-23:30). All inclusive: trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze przy basenie w godz. 15:30-18:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barach (10:00-23:30). 
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  Cena nie zawiera obowiązkowego podatku turystycznego w wysokości 2,2 EUR/osoba/noc w przypadku obiektów trzygwiazdkowych i 3,30 EUR/osoba/noc w4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  Cena nie zawiera obowiązkowego podatku turystycznego w wysokości 2,2 EUR/osoba/noc w przypadku obiektów trzygwiazdkowych i 3,30 EUR/osoba/noc w
przypadku obiektów czterogwiazdkowych. Podatek płatny w recepcji podczas zakwaterowania. przypadku obiektów czterogwiazdkowych. Podatek płatny w recepcji podczas zakwaterowania. 
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.
NA LOTNISKU BĘDZIE CZEKAŁ PRZEDSTAWICIEL NEKERY (POLSKO LUB ANGLOJĘZYCZNY).NA LOTNISKU BĘDZIE CZEKAŁ PRZEDSTAWICIEL NEKERY (POLSKO LUB ANGLOJĘZYCZNY).

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

HiszpaniaHiszpania
MajorkaMajorka Globales Palmanova PalaceGlobales Palmanova Palace  KrakówKraków 12.08.202112.08.2021

19.08.202119.08.2021 37883788   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do MajorkaMajorka dnia dnia 12.08.202112.08.2021  godz.  godz. 17:10 - 20:0517:10 - 20:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  MajorkaMajorka  do do KrakówKraków dnia dnia 19.08.202119.08.2021  godz.  godz. 20:40 - 23:2520:40 - 23:25
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: PalmanovaPalmanova
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój standardowypokój standardowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 321 m321 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
w centrum Palmanova. W pobliżu hotelu liczne sklepy, restauracje, bary i punkty rozrywkowe. Do Palma de Mallorca ok. 20 km., port lotniczy oddalony o 25 km.  w centrum Palmanova. W pobliżu hotelu liczne sklepy, restauracje, bary i punkty rozrywkowe. Do Palma de Mallorca ok. 20 km., port lotniczy oddalony o 25 km.  
PlażaPlaża : : 
publiczna, piaszczysta, słynna plaża Palma Nova oddalona o ok. 250 m. od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne za opłatą (ok. 12 EUR/zestaw).  publiczna, piaszczysta, słynna plaża Palma Nova oddalona o ok. 250 m. od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne za opłatą (ok. 12 EUR/zestaw).  
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 193 pokoje w 8-piętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z recepcją i miejscami do wypoczynku, sala TV, windy, przechowalnia bagażu, restauracja główna, 2 bary. Nahotel oferuje 193 pokoje w 8-piętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z recepcją i miejscami do wypoczynku, sala TV, windy, przechowalnia bagażu, restauracja główna, 2 bary. Na
zewnątrz znajdują się 2 baseny ze słodką wodą (w tym 1 brodzik), taras słoneczny oraz bar z napojami i przekąskami. Leżaki, parasole słoneczne przy basenie w cenie. zewnątrz znajdują się 2 baseny ze słodką wodą (w tym 1 brodzik), taras słoneczny oraz bar z napojami i przekąskami. Leżaki, parasole słoneczne przy basenie w cenie. 
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi gra�s w całym hotelu. Wi-Fi gra�s w całym hotelu. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje dwuosobowe standard (DBL): ok. 18 m2; klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, minibar, sejf (za opłatą, ok. 30 EUR/tydzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka, widok napokoje dwuosobowe standard (DBL): ok. 18 m2; klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, minibar, sejf (za opłatą, ok. 30 EUR/tydzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka, widok na
morze, basen lub interior. Maksymalne obłożenie 3 osoby dorosłe, lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko. morze, basen lub interior. Maksymalne obłożenie 3 osoby dorosłe, lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko. 
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
tenis stołowy, rzutki, bilard, aqua aerobik. tenis stołowy, rzutki, bilard, aqua aerobik. 
RozrywkaRozrywka : : 
dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, show. dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, show. 
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive: trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze przy basenie w godz. 15:30-18:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barach (10:00-23:30). All inclusive: trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze przy basenie w godz. 15:30-18:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barach (10:00-23:30). 
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  Cena nie zawiera obowiązkowego podatku turystycznego w wysokości 2,2 EUR/osoba/noc w przypadku obiektów trzygwiazdkowych i 3,30 EUR/osoba/noc w4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  Cena nie zawiera obowiązkowego podatku turystycznego w wysokości 2,2 EUR/osoba/noc w przypadku obiektów trzygwiazdkowych i 3,30 EUR/osoba/noc w
przypadku obiektów czterogwiazdkowych. Podatek płatny w recepcji podczas zakwaterowania. przypadku obiektów czterogwiazdkowych. Podatek płatny w recepcji podczas zakwaterowania. 
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.
NA LOTNISKU BĘDZIE CZEKAŁ PRZEDSTAWICIEL NEKERY (POLSKO LUB ANGLOJĘZYCZNY).NA LOTNISKU BĘDZIE CZEKAŁ PRZEDSTAWICIEL NEKERY (POLSKO LUB ANGLOJĘZYCZNY).

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

HiszpaniaHiszpania
MajorkaMajorka Iberostar Cris�naIberostar Cris�na  KrakówKraków 12.08.202112.08.2021

19.08.202119.08.2021 41894189   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do MajorkaMajorka dnia dnia 12.08.202112.08.2021  godz.  godz. 17:10 - 20:0517:10 - 20:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  MajorkaMajorka  do do KrakówKraków dnia dnia 19.08.202119.08.2021  godz.  godz. 20:40 - 23:2520:40 - 23:25
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: Playa De Palma (Mallorca)Playa De Palma (Mallorca)
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy (1 bed)Pokój dwuosobowy (1 bed) Odległość od plaży: Odległość od plaży: 245 m245 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
 ok. 100 m do promenady dla pieszych z restauracjami, kawiarniami, sklepami.  ok. 100 m do promenady dla pieszych z restauracjami, kawiarniami, sklepami. 
PlażaPlaża : : 
 do piaszczystej plaży ok. 100 m. Leżaki i parasole za opłatą.  do piaszczystej plaży ok. 100 m. Leżaki i parasole za opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
 405 pokoi w dwóch 5-piętrowych budynkach, windy. Lobby z recepcją, salon z barem, restauracja. Stacja rowerowa z warsztatem, przechowalnia rowerów. Sala konferencyjna (35-300 osób). W ogrodzie 405 pokoi w dwóch 5-piętrowych budynkach, windy. Lobby z recepcją, salon z barem, restauracja. Stacja rowerowa z warsztatem, przechowalnia rowerów. Sala konferencyjna (35-300 osób). W ogrodzie
basen ze słodką wodą, taras słoneczny, bar przy basenie. Leżaki i parasole przy basenie bez opłaty. Serwis ręczników kąpielowych za kaucją. basen ze słodką wodą, taras słoneczny, bar przy basenie. Leżaki i parasole przy basenie bez opłaty. Serwis ręczników kąpielowych za kaucją. 
WyżywienieWyżywienie: : 
 Bez wyżywienia. Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Show cooking Iberostarchef. All Inclusive: 3 posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i Bez wyżywienia. Ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Show cooking Iberostarchef. All Inclusive: 3 posiłki w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i
bezalkoholowe w godz. 10-24:00 z karty all inclusive. Przekąski między głównymi posiłkami, kawa, ciasto w godz. 10:30-18:00, w snack barze w godz. 13:00-15:30. bezalkoholowe w godz. 10-24:00 z karty all inclusive. Przekąski między głównymi posiłkami, kawa, ciasto w godz. 10:30-18:00, w snack barze w godz. 13:00-15:30. 
InternetInternet: : 
 kącik internetowy za opłatą. WiFi Premium na terenie całego hotelu gra�s.  kącik internetowy za opłatą. WiFi Premium na terenie całego hotelu gra�s. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
 Pokoje dwuosobowe: telefon, minibar, klimatyzacja, TV sat., sejf (za opłatą), balkon. Wanna, prysznic, WC, suszarka. Pokoje z widokiem na ogród. Pokoje z widokiem na basen. Pokoje trzyosobowe: z 2 Pokoje dwuosobowe: telefon, minibar, klimatyzacja, TV sat., sejf (za opłatą), balkon. Wanna, prysznic, WC, suszarka. Pokoje z widokiem na ogród. Pokoje z widokiem na basen. Pokoje trzyosobowe: z 2
łóżkami i sofą dla 3 osoby. Pokoje trzyosobowe superior: z 2 łóżkami i sofą dla 3 osoby, z widokiem na basen. Suite : pokój dzienny i oddzielna sypialnia, na wyższych piętrach z widokiem na ogród. Pokojełóżkami i sofą dla 3 osoby. Pokoje trzyosobowe superior: z 2 łóżkami i sofą dla 3 osoby, z widokiem na basen. Suite : pokój dzienny i oddzielna sypialnia, na wyższych piętrach z widokiem na ogród. Pokoje
rodzinne: pokój dzienno-sypialny i oddzielna sypialnia ze wspólnym balkonem. Poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Z widokiem na basen.  rodzinne: pokój dzienno-sypialny i oddzielna sypialnia ze wspólnym balkonem. Poza tym wyposażone jak pokoje dwuosobowe. Z widokiem na basen.  
SportSport: : 
siłownia, gimnastyka, siatkówka, tenis stołowy, bilard. Odpłatnie: boccia, program Fit & Fun, 2 korty tenisowe i 3 paddle. siłownia, gimnastyka, siatkówka, tenis stołowy, bilard. Odpłatnie: boccia, program Fit & Fun, 2 korty tenisowe i 3 paddle. 
WellnessWellness : : 
 w SPA Sensa�ons: basen kryty (ogrzewany do 30.04.). Odpłatnie: sauna, masaże.  w SPA Sensa�ons: basen kryty (ogrzewany do 30.04.). Odpłatnie: sauna, masaże. 
DzieciDzieci : : 
 oddzielny brodzik, plac zabaw Fun Park, miniklub (4-12 lat). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bez opłaty.  oddzielny brodzik, plac zabaw Fun Park, miniklub (4-12 lat). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat bez opłaty. 
RozrywkaRozrywka : : 
 urozmaicony program animacyjny prowadzony przez międzynarodowy zespół hotelowych animatorów.  urozmaicony program animacyjny prowadzony przez międzynarodowy zespół hotelowych animatorów. 
Kategoria lokalnaKategoria lokalna : : 
 4 gwiazdki Premium.  4 gwiazdki Premium. 
Ważne informacjeWażne informacje: : 
Prosimy o zwrócenie uwagi na rodzaj zarezerwowanego przelotu. W zależności od linii lotniczej limity bagażu głównego mogą wynosić od 30 kg do 0 kg/osoba. (standardowo przy przelotach czarterowychProsimy o zwrócenie uwagi na rodzaj zarezerwowanego przelotu. W zależności od linii lotniczej limity bagażu głównego mogą wynosić od 30 kg do 0 kg/osoba. (standardowo przy przelotach czarterowych
wynoszą 20 kg/osoba). TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM Do zaplaty na miejscu podatek turystyczny.wynoszą 20 kg/osoba). TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM Do zaplaty na miejscu podatek turystyczny.

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 4Oferta 4

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

HiszpaniaHiszpania
MajorkaMajorka

Ibersol Son Caliu Mar (Ex. Ibersol Son Caliu Mar & BeachIbersol Son Caliu Mar (Ex. Ibersol Son Caliu Mar & Beach
Club)Club)  KrakówKraków 12.08.202112.08.2021

19.08.202119.08.2021 43014301   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do MajorkaMajorka dnia dnia 12.08.202112.08.2021  godz.  godz. 17:10 - 20:0517:10 - 20:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  MajorkaMajorka  do do KrakówKraków dnia dnia 19.08.202119.08.2021  godz.  godz. 20:40 - 23:2520:40 - 23:25
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: PalmanovaPalmanova
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: DBLDBL Odległość od plaży: Odległość od plaży: 279 m279 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
w niewielkiej odległości od centrum miejscowosci Palmanova (400 m). W pobliżu hotelu liczne sklepy, restauracje, bary i punkty rozrywkowe. Do Palma de Mallorca ok. 15 km., port lotniczy oddalony o 20w niewielkiej odległości od centrum miejscowosci Palmanova (400 m). W pobliżu hotelu liczne sklepy, restauracje, bary i punkty rozrywkowe. Do Palma de Mallorca ok. 15 km., port lotniczy oddalony o 20
km.  km.  
PlażaPlaża : : 
publiczna, piaszczysta plaża w odległości ok 300 m od hotelu. Druga plaża - słynna plaża Palma Nova piasczysta, publiczna, położona ok 800 m od hotelu (bezpłatny transfer hotelowy 10:00-18:30, 6 razy wpubliczna, piaszczysta plaża w odległości ok 300 m od hotelu. Druga plaża - słynna plaża Palma Nova piasczysta, publiczna, położona ok 800 m od hotelu (bezpłatny transfer hotelowy 10:00-18:30, 6 razy w
tygodniu). Leżaki, parasole słoneczne za opłatą (ok. 12 EUR/zestaw).  tygodniu). Leżaki, parasole słoneczne za opłatą (ok. 12 EUR/zestaw).  
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 315 pokoi zlokalizowane w jednym 2-piętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z recepcją i miejscami do wypoczynku, przechowalnia bagażu, sklep. Restauracja główna -hotel oferuje 315 pokoi zlokalizowane w jednym 2-piętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z recepcją i miejscami do wypoczynku, przechowalnia bagażu, sklep. Restauracja główna -
bufet, dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej, 1 restaryacja a'la carte (płatna ok 12 EUR, specjalne menu), 2 bary. Na zewnątrz znajdują się 4 baseny ze słodką wodą (w tym 2 brodziki), tarasbufet, dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej, 1 restaryacja a'la carte (płatna ok 12 EUR, specjalne menu), 2 bary. Na zewnątrz znajdują się 4 baseny ze słodką wodą (w tym 2 brodziki), taras
słoneczny oraz bar z napojami i przekąskami. Leżaki, parasole słoneczne przy basenie w cenie. słoneczny oraz bar z napojami i przekąskami. Leżaki, parasole słoneczne przy basenie w cenie. 
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi bezpłatne w recepcji, w pozostałych częsciach hotelu płatne. Wi-Fi bezpłatne w recepcji, w pozostałych częsciach hotelu płatne. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje standardowe (DBL): ok. 40 m2; klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, minibar, sejf (za opłatą, ok. 30 EUR/tydzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Maksymalnepokoje standardowe (DBL): ok. 40 m2; klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, minibar, sejf (za opłatą, ok. 30 EUR/tydzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Maksymalne
obłożenie 4 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci. Pokój dwuosobowy standard z widokiem na basen (DBL PV) - wyposażenie jak w pokoju standard, widok na basen. Pokój superior (SUPERIOR),obłożenie 4 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe + 2 dzieci. Pokój dwuosobowy standard z widokiem na basen (DBL PV) - wyposażenie jak w pokoju standard, widok na basen. Pokój superior (SUPERIOR),
wyposażenie jak w pokoju standard, inna dekoracja. Pokój superior z widokiem na basen (SUPERIOR PV), wyposażenie jak w pokoju superior, widok na basen. wyposażenie jak w pokoju standard, inna dekoracja. Pokój superior z widokiem na basen (SUPERIOR PV), wyposażenie jak w pokoju superior, widok na basen. 
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
tenis stołowy, rzutki, bilard, aqua aerobik, bosika wielosportowe. Za opłatą: centrum spa o powierzchni ok 350 m2, wewnętrzny basen, sauna, strefa relaksacyjna, masaże i zabiegi na twarz i ciało. tenis stołowy, rzutki, bilard, aqua aerobik, bosika wielosportowe. Za opłatą: centrum spa o powierzchni ok 350 m2, wewnętrzny basen, sauna, strefa relaksacyjna, masaże i zabiegi na twarz i ciało. 
RozrywkaRozrywka : : 
dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, show. dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, show. 
WyżywienieWyżywienie: : 
HB: śniadania i obiadokolecje (napoje dodatkowo płatne). All inclusive: trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze przy basenie w godz. 15:30-18:00. Lokalne napojeHB: śniadania i obiadokolecje (napoje dodatkowo płatne). All inclusive: trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze przy basenie w godz. 15:30-18:00. Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barach (10:00-23:30). alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barach (10:00-23:30). 
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  Cena nie zawiera obowiązkowego podatku turystycznego w wysokości 2,2 EUR/osoba/noc w przypadku obiektów trzygwiazdkowych i 3,30 EUR/osoba/noc w4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  Cena nie zawiera obowiązkowego podatku turystycznego w wysokości 2,2 EUR/osoba/noc w przypadku obiektów trzygwiazdkowych i 3,30 EUR/osoba/noc w
przypadku obiektów czterogwiazdkowych. Podatek płatny w recepcji podczas zakwaterowania. przypadku obiektów czterogwiazdkowych. Podatek płatny w recepcji podczas zakwaterowania. 
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.
NA LOTNISKU BĘDZIE CZEKAŁ PRZEDSTAWICIEL NEKERY (POLSKO LUB ANGLOJĘZYCZNY).NA LOTNISKU BĘDZIE CZEKAŁ PRZEDSTAWICIEL NEKERY (POLSKO LUB ANGLOJĘZYCZNY).

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


