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Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
SideSide Seher Sun BeachSeher Sun Beach  KatowiceKatowice 16.10.202116.10.2021

23.10.202123.10.2021 20822082   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do AntalyaAntalya dnia dnia 16.10.202116.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do KatowiceKatowice dnia dnia 23.10.202123.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: ColakliColakli
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double / StandardDouble / Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 230 m230 m

OpisOpis : : 
dla rodzin z dziećmidla rodzin z dziećmi   blisko plażyblisko plaży   wakacyjna atmosferawakacyjna atmosfera   całodzienne animacjecałodzienne animacje   
OpisOpis : : 
Rodzinny kompleks hotelowy, położony blisko piaszczystej plaży. Ceniony za wakacyjną atmosferę, bogaty program animacyjny oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Dla najmłodszych mini klubRodzinny kompleks hotelowy, położony blisko piaszczystej plaży. Ceniony za wakacyjną atmosferę, bogaty program animacyjny oraz bogatą infrastrukturę rekreacyjno-sportową. Dla najmłodszych mini klub
oraz zjeżdżalnie w siostrzanym hotelu Seher Resort & SPA. Idealne miejsce na rodzinne beztroskie wakacje.oraz zjeżdżalnie w siostrzanym hotelu Seher Resort & SPA. Idealne miejsce na rodzinne beztroskie wakacje. 4- piętrowy budynek główny i 2 bloki 3- piętrowe 2 windy 197 pokoi restauracja główna 3 bary 4- piętrowy budynek główny i 2 bloki 3- piętrowe 2 windy 197 pokoi restauracja główna 3 bary
kafejka Internetowa (płatna) pralnia (płatna) sklep (płatny) wypożyczalnia samochodów (płatna) fryzjer (płatny) lekarz (płatny) Wi-Fi (bezpłatne) kafejka Internetowa (płatna) pralnia (płatna) sklep (płatny) wypożyczalnia samochodów (płatna) fryzjer (płatny) lekarz (płatny) Wi-Fi (bezpłatne) 
PolozeniePolozenie: : 
Side to jeden z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych Riwiery Tureckiej. Antyczna część miasta położona jest na malowniczym cyplu. W czasach starożytnych miasto słynęło z bogactwaSide to jeden z najpopularniejszych ośrodków wypoczynkowych Riwiery Tureckiej. Antyczna część miasta położona jest na malowniczym cyplu. W czasach starożytnych miasto słynęło z bogactwa
pochodzącego z łupów pirackich i handlu niewolnikami. Ma to swoje odzwierciedlenie we wspaniałej zabudowie z tego okresu. Pozostałości po tym okresie można podziwiać po dzień dzisiejszy. Są topochodzącego z łupów pirackich i handlu niewolnikami. Ma to swoje odzwierciedlenie we wspaniałej zabudowie z tego okresu. Pozostałości po tym okresie można podziwiać po dzień dzisiejszy. Są to
między innymi: ruiny amfiteatru rzymskiego (najlepiej zachowany amfiteatr antyczny w Turcji), ruiny Świątyń Apollai Ateny II w n.e, ponadto pozostałości starożytnego rynku – agory, łaźnia, biblioteka imiędzy innymi: ruiny amfiteatru rzymskiego (najlepiej zachowany amfiteatr antyczny w Turcji), ruiny Świątyń Apollai Ateny II w n.e, ponadto pozostałości starożytnego rynku – agory, łaźnia, biblioteka i
bizantyjska bazylika. Region Side odznaczają szerokie złociste plaże, górski grzbiet gór Taurus oraz niezliczona ilość hoteli o bardzo dobrym standardzie.bizantyjska bazylika. Region Side odznaczają szerokie złociste plaże, górski grzbiet gór Taurus oraz niezliczona ilość hoteli o bardzo dobrym standardzie. ok. 6 km od Side ok. 8 km od Manavgat ok. 55 km od ok. 6 km od Side ok. 8 km od Manavgat ok. 55 km od
lotniska w Antalyi ok. 70 m od plaży lotniska w Antalyi ok. 70 m od plaży 
PlazaPlaza : : 
piaszczysta ok. 70 m od hotelu serwis plażowy: leżaki, parasole (bezpłatne) ręczniki plażowe: (bezpłatne – wymiana za opłatą 0,50€) piaszczysta ok. 70 m od hotelu serwis plażowy: leżaki, parasole (bezpłatne) ręczniki plażowe: (bezpłatne – wymiana za opłatą 0,50€) 
WyzywienieWyzywienie: : 
All Inclusive All Inclusive 
PokojePokoje: : 
Łącznie 197 pokoje: Standard Room (21 m2), Family Room (21m2).Łącznie 197 pokoje: Standard Room (21 m2), Family Room (21m2).  W pokojach:W pokojach: klimatyzacja indywidualnie sterowana, telewizor LCD, TV-Sat, telefon, Wi-fi (bezpłatne), sejf (płatny), mini bar (uzupełniany klimatyzacja indywidualnie sterowana, telewizor LCD, TV-Sat, telefon, Wi-fi (bezpłatne), sejf (płatny), mini bar (uzupełniany
o wodę i napoje bezalkoholowe), zestaw do herbaty, łazienka (prysznic, wc, suszarka do włosów), balkon.o wodę i napoje bezalkoholowe), zestaw do herbaty, łazienka (prysznic, wc, suszarka do włosów), balkon.  Standard Room:Standard Room: podwójne łóżko, dostawka w formie łóżka pojedynczego.  podwójne łóżko, dostawka w formie łóżka pojedynczego. Family Room:Family Room: 1 sypialnia 1 sypialnia
podwójne łóżko + łóżko piętrowe.podwójne łóżko + łóżko piętrowe.  Sprzątanie pokoi - codziennie.Sprzątanie pokoi - codziennie.  
SportSport: : 
Sport i rozrywka:Sport i rozrywka:  basen zewnętrzny: 354 m2, głębokość 140 cm basen ze zjeżdżalniami w siostrzanym hotelu Seher Resort & SPA: 190m2, głębokość 140 cm basen kryty: 66 m2, głębokość140 cm łaźniabasen zewnętrzny: 354 m2, głębokość 140 cm basen ze zjeżdżalniami w siostrzanym hotelu Seher Resort & SPA: 190m2, głębokość 140 cm basen kryty: 66 m2, głębokość140 cm łaźnia
Turecka (bezpłatna) sauna (bezpłatna) siłownia (bezpłatna) piłka plażowa sala gier w siostrzanym hotelu Seher Resort and SPA (płatna) play sta�on (płatne) kręgle (płatne) kort tenisowy - sprzęt do tenisa iTurecka (bezpłatna) sauna (bezpłatna) siłownia (bezpłatna) piłka plażowa sala gier w siostrzanym hotelu Seher Resort and SPA (płatna) play sta�on (płatne) kręgle (płatne) kort tenisowy - sprzęt do tenisa i
oświetlenie kortu (płatne) masaż (płatny) sporty wodne na plaży (płatne) dzienne i wieczorne międzynarodowe animacje oświetlenie kortu (płatne) masaż (płatny) sporty wodne na plaży (płatne) dzienne i wieczorne międzynarodowe animacje Dla dzieci:Dla dzieci:  brodzik dla dzieci: 16 m2, głębokość 35 cm brodzik w części krytej 4 m2,brodzik dla dzieci: 16 m2, głębokość 35 cm brodzik w części krytej 4 m2,
głębokość 35cm mini club (4-12 lat) mini disco plac zabaw menu i krzesełka dla dzieci w restauracji łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) głębokość 35cm mini club (4-12 lat) mini disco plac zabaw menu i krzesełka dla dzieci w restauracji łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) 
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
All Inclusive: All Inclusive: Restauracja główna: Restauracja główna: Śniadanie: 07:00-10:00 w formie bufetu Późne śniadanie: 10:00-10:30 w formie bufetu Obiad: 12:30-14:30 w formie bufetu Kolacja: 19:00-21:00 w formie bufetu NocneŚniadanie: 07:00-10:00 w formie bufetu Późne śniadanie: 10:00-10:30 w formie bufetu Obiad: 12:30-14:30 w formie bufetu Kolacja: 19:00-21:00 w formie bufetu Nocne
przekąski: 21:30-00:30 w formie mini bufetu Wczesne śniadanie: 00:30-06:00 w formie mini bufetu przekąski: 21:30-00:30 w formie mini bufetu Wczesne śniadanie: 00:30-06:00 w formie mini bufetu Restauracja na plaży:Restauracja na plaży:  Obiad: 12:30-15:00 w formie bufetu Obiad: 12:30-15:00 w formie bufetu Dodatkowo:Dodatkowo:  Przekąski: 11:00-16:00 Lody:Przekąski: 11:00-16:00 Lody:
14:30-16:00 14:30-16:00 Restauracja A la carte:Restauracja A la carte: 19:00-21:00- „O�oman” – kuchnia turecka, wymagana rezerwacja za opłata ok. 5 Euro/os  19:00-21:00- „O�oman” – kuchnia turecka, wymagana rezerwacja za opłata ok. 5 Euro/os Napoje:Napoje: ciepłe i zimne bezalkoholowe napoje i lokalne alkohole dostępne w ciepłe i zimne bezalkoholowe napoje i lokalne alkohole dostępne w
poszczególnych barach w wyznaczonych godzinach 10:00-24:00poszczególnych barach w wyznaczonych godzinach 10:00-24:00  Bary:Bary:  Lobby Bar: 10:00-24:00 Pool Bar: 10:00-24:00, we wtorki dodatkowo Champagne Restaurant Bar: 12.30-14:30 / 18.30-21:30 Beach Bar:Lobby Bar: 10:00-24:00 Pool Bar: 10:00-24:00, we wtorki dodatkowo Champagne Restaurant Bar: 12.30-14:30 / 18.30-21:30 Beach Bar:
10:00-17:00 10:00-17:00 Wieczory tematyczne:Wieczory tematyczne: raz w tygodniu wieczór turecki  raz w tygodniu wieczór turecki 
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 infrastrukturyprocedur bezpieczeństwa. Mogą one się wiązać z pewnymi nakazami (np. dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości) lub ograniczeniami w funkcjonowaniu infrastruktury

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

hotelowej m. in. formuły i godziny podawania posiłków, serwisu plażowego i basenowego, czy wyposażenia i obsługi pokoju.hotelowej m. in. formuły 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
SideSide Seher Sun BeachSeher Sun Beach  WarszawaWarszawa 16.10.202116.10.2021

23.10.202123.10.2021 20822082   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do AntalyaAntalya dnia dnia 16.10.202116.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  AntalyaAntalya  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 23.10.202123.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: ColakliColakli
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double / StandardDouble / Standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 230 m230 m

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


