
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

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Bomo Macedonian SunBomo Macedonian Sun  KatowiceKatowice 22.09.202122.09.2021

29.09.202129.09.2021 24822482   PLNPLN 49634963   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2482.00 PLN (05.08.1991)Dorosły: 2482.00 PLN (05.08.1991)   Dorosły: 2482.00 PLN (05.08.1991)Dorosły: 2482.00 PLN (05.08.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do SalonikiSaloniki dnia dnia 22.09.202122.09.2021  godz.  godz. 19:05 - 22:0519:05 - 22:05
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do KatowiceKatowice dnia dnia 29.09.202129.09.2021  godz.  godz. 23:05 - 00:1023:05 - 00:10
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: KallitheaKallithea
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / _Double Room / _ Odległość od plaży: Odległość od plaży: 380 m380 m

OpisOpis : : 
bezpłatne Wi-Fi (w miejscach publicznych)bezpłatne Wi-Fi (w miejscach publicznych)   Klub dla dzieci Grekoleto (międzynarodowy)Klub dla dzieci Grekoleto (międzynarodowy)   1,5 km od centrum miejscowości Kalithea1,5 km od centrum miejscowości Kalithea   
OpisOpis : : 
Bomo Macedonian Sun to połączenie wspaniałych naturalnych krajobrazów, wykwalifikowanej obsługi oraz ciepłej atmosfery. Hotel składa się z dziewięciu dwupiętrowych budynków zbudowanych wBomo Macedonian Sun to połączenie wspaniałych naturalnych krajobrazów, wykwalifikowanej obsługi oraz ciepłej atmosfery. Hotel składa się z dziewięciu dwupiętrowych budynków zbudowanych w
tradycyjnym stylu. Goście mogą korzystać z usług hoteli Athos Palace oraz Pallini Beach.tradycyjnym stylu. Goście mogą korzystać z usług hoteli Athos Palace oraz Pallini Beach. 9 dwupiętrowych budynków restauracja tawerna bary bezpłatne Wi-Fi w recepcji pralnia (w hotelu Athos Palace) 9 dwupiętrowych budynków restauracja tawerna bary bezpłatne Wi-Fi w recepcji pralnia (w hotelu Athos Palace)
sklep parking częściowo odnowiony w 2018 r. (kuchnia, restauracja, bar przy basenie i recepcja) sklep parking częściowo odnowiony w 2018 r. (kuchnia, restauracja, bar przy basenie i recepcja) 
PolozeniePolozenie: : 
półwysep Kassandra 1,5 km od centrum miejscowości Kalithea 80 km od lotniska w Salonikach 200 m od przystanku autobusowego półwysep Kassandra 1,5 km od centrum miejscowości Kalithea 80 km od lotniska w Salonikach 200 m od przystanku autobusowego Kalithea - jeden z najsłynniejszych i najbardziej rozrywkowych kurortówKalithea - jeden z najsłynniejszych i najbardziej rozrywkowych kurortów
Półwyspu Kassandra. Piaszczyste plaże, krystalicznie czyste morze oraz bogactwo rozrywki czynią to miejsce wyjątkowym. Okolica zachęca do aktywnego wypoczynku, poczynając od poznawania antycznychPółwyspu Kassandra. Piaszczyste plaże, krystalicznie czyste morze oraz bogactwo rozrywki czynią to miejsce wyjątkowym. Okolica zachęca do aktywnego wypoczynku, poczynając od poznawania antycznych
sanktuariów Zeusa po uprawianie sportów na łonie natury.sanktuariów Zeusa po uprawianie sportów na łonie natury.  
PlazaPlaza : : 
publiczna ok. 400 m od hotelu, przy hotelach Athos Palace & Pallini Beach przejście przez drogę piaszczysta leżaki i parasole (płatne) ręczniki plażowe (płatne) publiczna ok. 400 m od hotelu, przy hotelach Athos Palace & Pallini Beach przejście przez drogę piaszczysta leżaki i parasole (płatne) ręczniki plażowe (płatne) 
WyzywienieWyzywienie: : 
All Inclusive, Bed and Breakfast, Half Board All Inclusive, Bed and Breakfast, Half Board 
PokojePokoje: : 
154 pokoi:154 pokoi:  Double Room (~19m2), Quadruple (~21m2), 4 Suite (~40m2).Double Room (~19m2), Quadruple (~21m2), 4 Suite (~40m2).  W pokojach:W pokojach: klimatyzacja (od czerwca do sierpnia), mini lodówka, TV SAT, sejf (za opłatą), telefon, wanna/prysznic, suszarka do klimatyzacja (od czerwca do sierpnia), mini lodówka, TV SAT, sejf (za opłatą), telefon, wanna/prysznic, suszarka do
włosów, lustro, balkon/taras, widok na ogród. W pokoju znajduje się dodatkowe łóżko typu rozkładana sofa lub standardowe.włosów, lustro, balkon/taras, widok na ogród. W pokoju znajduje się dodatkowe łóżko typu rozkładana sofa lub standardowe.  Double Room:Double Room: łóżko podwójne lub 2 pojedyncze. łóżko podwójne lub 2 pojedyncze.  Quadruple:Quadruple: podwójne łóżko, podwójne łóżko,
łóżko pojedyncze, rozkładane łóżko.łóżko pojedyncze, rozkładane łóżko.  Suite:Suite: 2 pokoje, sypialnia oraz salon są oddzielone drzwiami, łóżko podwójne i 2 łóżka pojedyncze. 2 pokoje, sypialnia oraz salon są oddzielone drzwiami, łóżko podwójne i 2 łóżka pojedyncze.  Codzienne sprzątanie pokoi, wymiana pościeli 3 razy w tygodniu.Codzienne sprzątanie pokoi, wymiana pościeli 3 razy w tygodniu.  
SportSport: : 
Sport i rozrywka:Sport i rozrywka: basen ze słodką wodą (leżaki i parasole przy basenie) animacje (w hotelu Pallini Beach) sporty wodne (płatne, w hotelu Athos Palace) tenis stołowy (w hotelu Athos Palace)  basen ze słodką wodą (leżaki i parasole przy basenie) animacje (w hotelu Pallini Beach) sporty wodne (płatne, w hotelu Athos Palace) tenis stołowy (w hotelu Athos Palace) Dla dzieci:Dla dzieci:
brodzik (na terenie hotelu Pallini Beach) Klub dla dzieci Grekoleto (międzynarodowy, w hotelu Bomo Athos Palace) spacery edukacyjne i konwersacje na świeżym powietrzu lekka gimnastyka gry zespołowebrodzik (na terenie hotelu Pallini Beach) Klub dla dzieci Grekoleto (międzynarodowy, w hotelu Bomo Athos Palace) spacery edukacyjne i konwersacje na świeżym powietrzu lekka gimnastyka gry zespołowe
mini dyskoteka mini dyskoteka 
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
All Inclusive 2020All Inclusive 2020   Śniadanie, obiad i kolacja:Śniadanie, obiad i kolacja: w restauracji głównej, bufet. w restauracji głównej, bufet.  Lokalne napoje i alkohole:Lokalne napoje i alkohole: 10:30-24:00, napoje gazowane, piwo, napoje alkoholowe. 10:30-24:00, napoje gazowane, piwo, napoje alkoholowe.  Do obiadu i kolacji:Do obiadu i kolacji: czerwone i białe wino, czerwone i białe wino,
piwo, napoje orzeźwiające w restauracji głównej. piwo, napoje orzeźwiające w restauracji głównej. Przerwa kawowa:Przerwa kawowa: 17:00-17:30, kawa, herbata, ciastko 17:00-17:30, kawa, herbata, ciastko  Administracja hotelu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bez uprzedzenia.Administracja hotelu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie bez uprzedzenia.  
Inne informacjeInne informacje: : 
Renowacja w 2018 r. została odnowiona kuchnia, restauracja, bar przy basenie i recepcja.Renowacja w 2018 r. została odnowiona kuchnia, restauracja, bar przy basenie i recepcja.  Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dodatkowo płatnych.Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług dodatkowo płatnych.

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

GrecjaGrecja
ChalkidikiChalkidiki Bomo Macedonian SunBomo Macedonian Sun  WarszawaWarszawa 22.09.202122.09.2021

29.09.202129.09.2021 25882588   PLNPLN 51755175   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2588.00 PLN (05.08.1991)Dorosły: 2588.00 PLN (05.08.1991)   Dorosły: 2588.00 PLN (05.08.1991)Dorosły: 2588.00 PLN (05.08.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do SalonikiSaloniki dnia dnia 22.09.202122.09.2021  godz.  godz. 07:15 - 10:3507:15 - 10:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  SalonikiSaloniki   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 29.09.202129.09.2021  godz.  godz. 18:25 - 19:4518:25 - 19:45
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: KallitheaKallithea
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / _Double Room / _ Odległość od plaży: Odległość od plaży: 380 m380 m

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


