
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

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  WarszawaWarszawa 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 44774477   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 07:15 - 10:3507:15 - 10:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 18:25 - 19:4518:25 - 19:45
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Widok na morzePokój dwuosobowy - Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
spokojne, ok. 4 km. od najblizszej miejscowości - Nea Skioni. Port lotniczy w Salonikach oddalony o ok. 105 km. Przytanek autobuowy znajduje ię przy hotelu.  spokojne, ok. 4 km. od najblizszej miejscowości - Nea Skioni. Port lotniczy w Salonikach oddalony o ok. 105 km. Przytanek autobuowy znajduje ię przy hotelu.  
PlażaPlaża : : 
piaszczysto-żwirowa, z łagodnym wejściem do wody, bezpośrednio przy hotelu. Leżaki, paraole słoneczne w cenie, ręczniki kąpielowe za opłatą.  piaszczysto-żwirowa, z łagodnym wejściem do wody, bezpośrednio przy hotelu. Leżaki, paraole słoneczne w cenie, ręczniki kąpielowe za opłatą.  
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 115 pokoi w dwupiętrowym budynku. Do dypozycji Gości: całodobowa recepcja, lobby z miejcami do wypoczynku, winda, retauracja główna, restauracja a la carte przy basenie, lobby bar,hotel oferuje 115 pokoi w dwupiętrowym budynku. Do dypozycji Gości: całodobowa recepcja, lobby z miejcami do wypoczynku, winda, retauracja główna, restauracja a la carte przy basenie, lobby bar,
minimarket. Na zewnątrz znajduje się duży basen ze słodką wodą, bar z napojami i przekąskami oraz taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi.  minimarket. Na zewnątrz znajduje się duży basen ze słodką wodą, bar z napojami i przekąskami oraz taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi na terenie hotelu gra�s.  Wi-Fi na terenie hotelu gra�s.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje dwuosobowe standard: ok. 25 m2; klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, sejf, minilodówka, balkon lub taras od strony gór. Wanna, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe standard zpokoje dwuosobowe standard: ok. 25 m2; klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, sejf, minilodówka, balkon lub taras od strony gór. Wanna, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe standard z
widokiem na morze. Pokoje Superior od strony gór. Pokoje Superior z widokiem na morze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie, gra�.  widokiem na morze. Pokoje Superior od strony gór. Pokoje Superior z widokiem na morze. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie, gra�.  
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
siłownia, gimnastyka, stretching, rzutki, tenis stołowy. Za opłatą: 2 korty tenisowe, centrum Spa, oferujące basen kryty, jacuzzi, saunę, zabiegi kosmetyczne i masaże.  siłownia, gimnastyka, stretching, rzutki, tenis stołowy. Za opłatą: 2 korty tenisowe, centrum Spa, oferujące basen kryty, jacuzzi, saunę, zabiegi kosmetyczne i masaże.  
RozrywkaRozrywka : : 
dzienne i wieczorne animacje.  dzienne i wieczorne animacje.  
DzieciDzieci : : 
oddzielny brodzik, animacje, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji.  oddzielny brodzik, animacje, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji.  
WyżywienieWyżywienie: : 
ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu.  ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu.  
All inclusiveAll inclusive: : 
trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. W ciągu dnia przekąski w godz. 10-12:00, 15-18:00 w wyznaczonych barach. Lody (9-23:00), kawa, herbata, ciasto (16-18:00) wtrzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. W ciągu dnia przekąski w godz. 10-12:00, 15-18:00 w wyznaczonych barach. Lody (9-23:00), kawa, herbata, ciasto (16-18:00) w
barze przy basenie.Lokalne napoje alkoholowe i bazalkoholowe w barze przy basenie w godz. 9-23:00 oraz w lobby barze w godz. 12-23:00.  barze przy basenie.Lokalne napoje alkoholowe i bazalkoholowe w barze przy basenie w godz. 9-23:00 oraz w lobby barze w godz. 12-23:00.  
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 
Do zapłaty na miejscu podatek turystyczny. Od dnia 01.01.2018, zgodnie z decyzją rządu greckiego, będzie pobierany podatek turystyczny. Zapłata za podatek odbywa się podczasDo zapłaty na miejscu podatek turystyczny. Od dnia 01.01.2018, zgodnie z decyzją rządu greckiego, będzie pobierany podatek turystyczny. Zapłata za podatek odbywa się podczas
zakwaterowania. Wysokość podatku turystycznego zależy od kategorii lokalnej hotelu/kwatery. Dla obiektówzakwaterowania. Wysokość podatku turystycznego zależy od kategorii lokalnej hotelu/kwatery. Dla obiektów : : 
 1- i 2-gwiazdkowych - ok. 0,50 EURO za pokój/noc; 3-gwiazdkowych - ok. 1,50 EURO za pokój/noc; 4-gwiazdkowych - ok. 3 EURO za pokój/noc; 5-gwiazdkowych - ok. 4 EURO za pokój/noc; APT kat. 1-2 = 1- i 2-gwiazdkowych - ok. 0,50 EURO za pokój/noc; 3-gwiazdkowych - ok. 1,50 EURO za pokój/noc; 4-gwiazdkowych - ok. 3 EURO za pokój/noc; 5-gwiazdkowych - ok. 4 EURO za pokój/noc; APT kat. 1-2 =
0,25€/apt/noc; APT kat. 3    = 0,50€/apt/noc; APT kat. 4    = 1,00€/apt/noc. 0,25€/apt/noc; APT kat. 3    = 0,50€/apt/noc; APT kat. 4    = 1,00€/apt/noc. 
MocneMocne

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

stronystrony : : 
- Położony bezpośrednio przy plaży - Zadbany ogród i teren zewnętrzny - Rodzinny wypoczynek - Atrakcyjna oferta all inclusive- Położony bezpośrednio przy plaży - Zadbany ogród i teren zewnętrzny - Rodzinny wypoczynek - Atrakcyjna 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 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  PoznańPoznań 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 45284528   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  PoznańPoznań   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 14:00 - 17:2514:00 - 17:25
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do PoznańPoznań dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 11:35 - 13:0011:35 - 13:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Widok na morzePokój dwuosobowy - Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

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

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  WarszawaWarszawa 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 47794779   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 07:15 - 10:3507:15 - 10:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 18:25 - 19:4518:25 - 19:45
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Superior Widok na morzePokój dwuosobowy - Superior Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

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

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  PoznańPoznań 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 48304830   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  PoznańPoznań   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 14:00 - 17:2514:00 - 17:25
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do PoznańPoznań dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 11:35 - 13:0011:35 - 13:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Superior Widok na morzePokój dwuosobowy - Superior Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

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 5Oferta 5

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  WarszawaWarszawa 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 50305030   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 07:15 - 10:3507:15 - 10:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 18:25 - 19:4518:25 - 19:45
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Widok na morzePokój dwuosobowy - Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

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 6Oferta 6

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  PoznańPoznań 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 50815081   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  PoznańPoznań   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 14:00 - 17:2514:00 - 17:25
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do PoznańPoznań dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 11:35 - 13:0011:35 - 13:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Widok na morzePokój dwuosobowy - Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

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 7Oferta 7

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  WarszawaWarszawa 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 53325332   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 07:15 - 10:3507:15 - 10:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 18:25 - 19:4518:25 - 19:45
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Superior Widok na morzePokój dwuosobowy - Superior Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

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 8Oferta 8

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)Xenios Anastasia Resort & Spa (Ex. Anastasia Resort & Spa)  PoznańPoznań 18.08.202118.08.2021

25.08.202125.08.2021 53835383   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  PoznańPoznań   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 18.08.202118.08.2021  godz.  godz. 14:00 - 17:2514:00 - 17:25
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do PoznańPoznań dnia dnia 25.08.202125.08.2021  godz.  godz. 11:35 - 13:0011:35 - 13:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nea SkioniNea Skioni
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - Superior Widok na morzePokój dwuosobowy - Superior Widok na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 115 m115 m

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


