
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

Emiraty ArabskieEmiraty Arabskie
Ras Al KhaimahRas Al Khaimah Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan IslandDoubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island  KrakówKraków 03.10.202103.10.2021

10.10.202110.10.2021 45994599   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do DubajDubaj dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 15:15 - 22:5515:15 - 22:55
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  DubajDubaj   do do KrakówKraków dnia dnia 10.10.202110.10.2021  godz.  godz. 10:15 - 14:1510:15 - 14:15
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Marjan IslandMarjan Island
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard [pool view] dblstandard [pool view] dbl Odległość od plaży: Odległość od plaży: 135 m135 m

5* Zjednoczone Emiraty Arabskie/Ras Al Khaimah 5* Zjednoczone Emiraty Arabskie/Ras Al Khaimah 
KategoriaKategoria : : 
- kategoria lokalna 5* - kategoria Exim Tours 5* - kategoria lokalna 5* - kategoria Exim Tours 5* 
PołożeniePołożenie: : 
- przy plaży - ok. 5 km od centrum handlowego Al Hamra Mall - ok. 30 km od Ras Al Khaimah - ok 75 km od lotniska w Dubaju   - przy plaży - ok. 5 km od centrum handlowego Al Hamra Mall - ok. 30 km od Ras Al Khaimah - ok 75 km od lotniska w Dubaju   
PlażaPlaża : : 
- piaszczysta, prywatna - leżaki, materace, parasole, ręczniki plażowe (bezpłatne) - piaszczysta, prywatna - leżaki, materace, parasole, ręczniki plażowe (bezpłatne) 
PokojePokoje: : 
Pokój Standardowy [Guest Room] - powierzchnia ok. 32 m2 - klimatyzacja indywidualna - LCD TV-Sat, telefon, internet Wi-Fi - mini bar i sejf (płatne) - zestaw do parzenia kawy i herbaty - żelazko i deskaPokój Standardowy [Guest Room] - powierzchnia ok. 32 m2 - klimatyzacja indywidualna - LCD TV-Sat, telefon, internet Wi-Fi - mini bar i sejf (płatne) - zestaw do parzenia kawy i herbaty - żelazko i deska
do prasowania - łazienka (WC, wanna, prysznic, suszarka do włosów, szlafroki, kapcie) - balkon/taras Pokój Deluxe - powierzchnia ok. 45 m2 - wyposażony podobnie jak pokój standardowy - usytuowany wdo prasowania - łazienka (WC, wanna, prysznic, suszarka do włosów, szlafroki, kapcie) - balkon/taras Pokój Deluxe - powierzchnia ok. 45 m2 - wyposażony podobnie jak pokój standardowy - usytuowany w
części willowej kompleksu z udogodnianiami dla dzieci (plac zabaw, basen ze statkiem pirackim) Pokój Sea View Family Room (2 Bedrooms) - powierzchnia ok. 90 m2 - 2 łączone pokoje, wyposażoneczęści willowej kompleksu z udogodnianiami dla dzieci (plac zabaw, basen ze statkiem pirackim) Pokój Sea View Family Room (2 Bedrooms) - powierzchnia ok. 90 m2 - 2 łączone pokoje, wyposażone
podobnie jak pokój Deluxe - usytuowany w części willowej kompleksu z udogodnianiami dla dzieci (plac zabaw, basen ze statkiem pirackim) Pokój Bay Club - powierzchnia ok. 45 m2 - luksusowo urządzony,podobnie jak pokój Deluxe - usytuowany w części willowej kompleksu z udogodnianiami dla dzieci (plac zabaw, basen ze statkiem pirackim) Pokój Bay Club - powierzchnia ok. 45 m2 - luksusowo urządzony,
wyposażony podobnie jak pokój standardowy, dodatkowo rozkładana sofa - usytuowany w nowej części kompleksu, tuż przy plaży Uwagi do zakwaterowania: - w pokoju standardowym i deluxe znajduje sięwyposażony podobnie jak pokój standardowy, dodatkowo rozkładana sofa - usytuowany w nowej części kompleksu, tuż przy plaży Uwagi do zakwaterowania: - w pokoju standardowym i deluxe znajduje się
1 łóżko typu king size lub 2 łóżka typu queen size, w przypadku zakwaterowania dzieci śpią one razem z rodzicami (nie ma dostawek dla dzieci) - w pokoju Bay Club znajduje się 1 łóżko typu king size lub 21 łóżko typu king size lub 2 łóżka typu queen size, w przypadku zakwaterowania dzieci śpią one razem z rodzicami (nie ma dostawek dla dzieci) - w pokoju Bay Club znajduje się 1 łóżko typu king size lub 2
łóżka typu queen size oraz rozkładana sofa, w przypadku zakwaterowania dzieci śpią one razem z rodzicami lub na rozkładanej sofie (nie ma dostawek dla dzieci)   łóżka typu queen size oraz rozkładana sofa, w przypadku zakwaterowania dzieci śpią one razem z rodzicami lub na rozkładanej sofie (nie ma dostawek dla dzieci)   
Sport, relaks, rozrywkaSport, relaks, rozrywka : : 
Bezpłatne - 4 baseny - leżaki, materace, parasole przy basenach - siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki - muzyka na żywo, imprezy z DJ Płatne - bilard, gry elektroniczne - kort tenisowy - salonBezpłatne - 4 baseny - leżaki, materace, parasole przy basenach - siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki - muzyka na żywo, imprezy z DJ Płatne - bilard, gry elektroniczne - kort tenisowy - salon
spa - sporty wodne na plaży spa - sporty wodne na plaży 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- basen ze statkiem pirackim, zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi - mini klub, plac zabaw, brodzik - menu i wysokie krzesełka w restauracji głównej - basen ze statkiem pirackim, zjeżdżalniami i atrakcjami wodnymi - mini klub, plac zabaw, brodzik - menu i wysokie krzesełka w restauracji głównej 
WyżywienieWyżywienie: : 
HB: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 12:00-HB: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 12:00-
24:00 w wybranych barach. W ramach pakietu All inclusive istnieje możliwość skorzystania podczas obiadu i kolacji z restauracji a'la carte lub jednego z barów z przekąskami, każda osoba dorosła otrzyma24:00 w wybranych barach. W ramach pakietu All inclusive istnieje możliwość skorzystania podczas obiadu i kolacji z restauracji a'la carte lub jednego z barów z przekąskami, każda osoba dorosła otrzyma
voucher z kredytem 60 AED, wymagana rezerwacja.   voucher z kredytem 60 AED, wymagana rezerwacja.   
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna Al Marjan - 4 restauracje a'la carte: włoska Vespa, turecka & libańska Meze, europejska Brasserie, azjatycka Sanchya - 4 bary: przy basenie/plaży The Boardwalk, w lobby The Lobby- restauracja główna Al Marjan - 4 restauracje a'la carte: włoska Vespa, turecka & libańska Meze, europejska Brasserie, azjatycka Sanchya - 4 bary: przy basenie/plaży The Boardwalk, w lobby The Lobby
Lounge, na tarasie The Anchor, na dachu ShoFee Roo�op Bar Lounge, na tarasie The Anchor, na dachu ShoFee Roo�op Bar 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- hotel otwarty w 2014 roku, dysponuje 723 pokojami - internet Wi-Fi w miejscach publicznych (bezpłatny) - sklepy hotelowe, fryzjer, punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów - 18-dołkowe pole- hotel otwarty w 2014 roku, dysponuje 723 pokojami - internet Wi-Fi w miejscach publicznych (bezpłatny) - sklepy hotelowe, fryzjer, punkt wymiany walut, wypożyczalnia samochodów - 18-dołkowe pole
golfowe Al Hamra Golf Club ok. 6 km od hotelu - www.hilton.com   golfowe Al Hamra Golf Club ok. 6 km od hotelu - www.hilton.com   
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 
UwagiUwagi : : 
Wszystkie hotele w Dubaju przy zakwaterowaniu pobierają od gości DEPOZYT. Wysokość depozytu zależy od standardu hotelu, opcji wyżywienia. Kwota depozytu służyć ma pokryciu ewentualnych kosztówWszystkie hotele w Dubaju przy zakwaterowaniu pobierają od gości DEPOZYT. Wysokość depozytu zależy od standardu hotelu, opcji wyżywienia. Kwota depozytu służyć ma pokryciu ewentualnych kosztów
związanych z dodatkowymi usługami  typu mini bar itp.związanych z dodatkowymi usługami  typu mini bar itp.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Depozyt pobierany jest w gotówce w Euro lub USD, może być także w formie zablokowanej kwoty na koncie bankowym lub karcie kredytowej. Depozyt zostaje zwrócony po rozliczeniu ewentualnychDepozyt pobierany jest w gotówce w Euro lub USD, może być także w formie zablokowanej kwoty na koncie bankowym lub karcie kredytowej. Depozyt zostaje zwrócony po rozliczeniu ewentualnych
rachunków hotelowych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązuje podatek turystyczny, który jest pobierany od Klientów bezpośrednio w hotelu w momencie zakwaterowaniu lub wykwaterowania.rachunków hotelowych. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich obowiązuje podatek turystyczny, który jest pobierany od Klientów bezpośrednio w hotelu w momencie zakwaterowaniu lub wykwaterowania.
Opłata jest lokalnej walucie za pokój/ za noc i jest uzależniona od standardu hotelu, w jakim Klienci mieszkają: 5* - 20 AED, 4* - 15 AED, 3*/2* - 10 AED. Opłata jest lokalnej walucie za pokój/ za noc i jest uzależniona od standardu hotelu, w jakim Klienci mieszkają: 5* - 20 AED, 4* - 15 AED, 3*/2* - 10 AED. 
BagażBagaż : : 
Loty odbywają się samolotami rejsowymi: - na trasie Katowice (KTW) - Abu Dhabi (AUH) - Katowice (KTW) liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu dostępny jest płatny catering. Cena zawiera bagażLoty odbywają się samolotami rejsowymi: - na trasie Katowice (KTW) - Abu Dhabi (AUH) - Katowice (KTW) liniami Wizz Air, na pokładzie samolotu dostępny jest płatny catering. 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 opodręczny (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 -  490 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 595 PLN ( wyloty od 01.12-13.01) - 32 kg -  565 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 705 PLN ( wyloty od 01.12-13.01) Uwaga! Jeżeli bagażwadze; - 20 kg -  490 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 595 PLN ( wyloty od 01.12-13.01) - 32 kg -  565 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 705 PLN ( wyloty od 01.12-13.01) Uwaga! Jeżeli bagaż
lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa - na trasie Warszawa - Dubaj (DXB) (LOT); Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkęlub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa - na trasie Warszawa - Dubaj (DXB) (LOT); Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę
(40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 250 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie(40x35x12), Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 250 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie
wyższawyższa

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

Emiraty ArabskieEmiraty Arabskie
Ras Al KhaimahRas Al Khaimah Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan IslandDoubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island  KrakówKraków 03.10.202103.10.2021

10.10.202110.10.2021 46694669   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do DubajDubaj dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 15:15 - 22:5515:15 - 22:55
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  DubajDubaj   do do KrakówKraków dnia dnia 10.10.202110.10.2021  godz.  godz. 10:15 - 14:1510:15 - 14:15
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Marjan IslandMarjan Island
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard [sea view] dblstandard [sea view] dbl Odległość od plaży: Odległość od plaży: 135 m135 m

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


