
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
KretaKreta Stella PalaceStella Palace  WarszawaWarszawa 03.10.202103.10.2021

06.10.202106.10.2021 29622962   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HeraklionHeraklion dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 16:00 - 20:0016:00 - 20:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 06.10.202106.10.2021  godz.  godz. 19:55 - 21:5519:55 - 21:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AnalipsiAnalipsi
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / Pool ViewDouble Room / Pool View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 107 m107 m

OpisOpis : : 
NOWOŚĆ 2019!NOWOŚĆ 2019!   New Water Park – bezpieczeństwo i wysokie standardy. Park wodny położony między hotelami Stella Palace i Stella Island. Bezpłatny wstęp dla gości hoteli Stella Island, Stella Palace,New Water Park – bezpieczeństwo i wysokie standardy. Park wodny położony między hotelami Stella Palace i Stella Island. Bezpłatny wstęp dla gości hoteli Stella Island, Stella Palace,
Stella Village.Stella Village.  Aqua Tube & Tunnel Body SlideAqua Tube & Tunnel Body Slide  (szybki zjazd); Speed Slide, Free Fall Freefall - wspaniałe połączenie adrenaliny i rozrywki; Racer Slide, Mul� Slide Big – zjazd na macie lub tylko w kos�umie (szybki zjazd); Speed Slide, Free Fall Freefall - wspaniałe połączenie adrenaliny i rozrywki; Racer Slide, Mul� Slide Big – zjazd na macie lub tylko w kos�umie
kąpielowym; Black Hole Slide – ekstremalna zjeżdżalnia gigant; Ra�ing Slide – zakręty, obroty i upadki na dmuchanych pontonach; Aqua Land – woda dookoła (zjeżdżalnie, wspinaczki, armatki wodne);kąpielowym; Black Hole Slide – ekstremalna zjeżdżalnia gigant; Ra�ing Slide – zakręty, obroty i upadki na dmuchanych pontonach; Aqua Land – woda dookoła (zjeżdżalnie, wspinaczki, armatki wodne);
Spray Area – świat wodnych rozrywek dla dzieci; Spray Area – świat wodnych rozrywek dla dzieci; Adults Only Relax PoolAdults Only Relax Pool  : relaksacyjny basen tylko dla dorosłych, bar z napojami przy basenie.  : relaksacyjny basen tylko dla dorosłych, bar z napojami przy basenie. Food & DrinkFood & Drink  : jedzenie i napoje (wybór przysmaków dostępny : jedzenie i napoje (wybór przysmaków dostępny
przez cały dzień), mini-hamburgery, świeże sałatki, hot-dogi i rollsy przygotowane specjalnie dla Ciebie! Zimne napoje i lody. Godziny otwarcia parku wodnego: 10:00-18:00.przez cały dzień), mini-hamburgery, świeże sałatki, hot-dogi i rollsy przygotowane specjalnie dla Ciebie! Zimne napoje i lody. Godziny otwarcia parku wodnego: 10:00-18:00.  
OpisOpis : : 
Luksusowy hotel z prywatną plażą. Pełna harmonia z otoczeniem, relaksująca atmosfera, wybór komfortowych pokoi, wysoka jakość obsługi.Luksusowy hotel z prywatną plażą. Pełna harmonia z otoczeniem, relaksująca atmosfera, wybór komfortowych pokoi, wysoka jakość obsługi.   • 2 baseny-laguny ze słodką wodą • restauracje • bary • SPA• 2 baseny-laguny ze słodką wodą • restauracje • bary • SPA
(płatne, otwarte w 2014 roku, basen kryty, sauna, łaźnia turecka, siłownia, zabiegi na twarz i ciało itp.) • darmowe Wi-Fi w lobby i głównym barze • recepcja 24h(płatne, otwarte w 2014 roku, basen kryty, sauna, łaźnia turecka, siłownia, zabiegi na twarz i ciało itp.) • darmowe Wi-Fi w lobby i głównym barze • recepcja 24h  Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cenHotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen
usług dodatkowo płatnych.usług dodatkowo płatnych.  
PolozeniePolozenie: : 
• wyspa Kreta • rejon Analipsis • 4 km od Chersonissos • 20 km od lotniska w Heraklionie • 22 km od Heraklionu CHERSONISSOS Jedna z najbardziej znanych miejscowości turystycznych Krety. Prawdziwy• wyspa Kreta • rejon Analipsis • 4 km od Chersonissos • 20 km od lotniska w Heraklionie • 22 km od Heraklionu CHERSONISSOS Jedna z najbardziej znanych miejscowości turystycznych Krety. Prawdziwy
raj odnajdą tutaj osoby nastawione na rozrywkę. Miejscowość kipi setkami barów, tawern, klubów i dyskotek. Bardzo dobrze rozwinięta jest baza sportów wodnych. Rodziny wybrać się mogą do aquaparkuraj odnajdą tutaj osoby nastawione na rozrywkę. Miejscowość kipi setkami barów, tawern, klubów i dyskotek. Bardzo dobrze rozwinięta jest baza sportów wodnych. Rodziny wybrać się mogą do aquaparku
oraz aquarium. Chersonissos to idealne miejsce na aktywny wypoczynek połączony z zabawą.oraz aquarium. Chersonissos to idealne miejsce na aktywny wypoczynek połączony z zabawą.  
PlazaPlaza : : 
• prywatna • 100-150 m od hotelu • piaszczysta • leżaki i parasole bezpłatne• prywatna • 100-150 m od hotelu • piaszczysta • leżaki i parasole bezpłatne  
WyzywienieWyzywienie: : 
All Inclusive All Inclusive 
PokojePokoje: : 
267 pokoi: Doubles PV (około 30 m2), Family Rooms Open Plan/PV (około 38 m2), Family 2-Bedrooms PV (około 40 m2), Suites Jacuzzi (około 28 m2), Suites PP (około 40 m2 razem z otwartym terenem).267 pokoi: Doubles PV (około 30 m2), Family Rooms Open Plan/PV (około 38 m2), Family 2-Bedrooms PV (około 40 m2), Suites Jacuzzi (około 28 m2), Suites PP (około 40 m2 razem z otwartym terenem).
W pokojach:W pokojach: klimatyzacja, TV SAT, telefon, sejf (płatny), mini-lodówka, łazienka (wanna/prysznic), suszarka do włosów, zestaw kosmetyków, bezpłatne Wi-Fi, balkon/taras.  klimatyzacja, TV SAT, telefon, sejf (płatny), mini-lodówka, łazienka (wanna/prysznic), suszarka do włosów, zestaw kosmetyków, bezpłatne Wi-Fi, balkon/taras. Double PV:Double PV: łóżko dwuosobowe i łóżko dwuosobowe i
jednoosobowe. jednoosobowe. Family Room Open Plan/PV:Family Room Open Plan/PV: łóżko dwuosobowe, jednoosobowe i sofa.  łóżko dwuosobowe, jednoosobowe i sofa. Family 2-Bedrooms PV:Family 2-Bedrooms PV: 2 sypialnie przedzielone drzwiami lub drzwiami przesuwnymi.  2 sypialnie przedzielone drzwiami lub drzwiami przesuwnymi. Suite Jacuzzi:Suite Jacuzzi: łóżko łóżko
dwuosobowe, jacuzzi, szlafroki i kapcie, zestaw do kawy/herbaty. dwuosobowe, jacuzzi, szlafroki i kapcie, zestaw do kawy/herbaty. Suite Private Pool:Suite Private Pool: łóżko dwuosobowe, prywatny basen ze słodką wodą, szlafroki i kapcie, zestaw do kawy i herbaty. Pokoje sprzątane są łóżko dwuosobowe, prywatny basen ze słodką wodą, szlafroki i kapcie, zestaw do kawy i herbaty. Pokoje sprzątane są
codziennie, zmiana pościeli 3 razy w tygodniu.codziennie, zmiana pościeli 3 razy w tygodniu.  
SportSport: : 
Sport i rozrywka: • tenis • animacje • siłownia (płatna) Dla dzieci: • 2 baseny dla dzieci (dla niemowląt brodzik) ze zjeżdżalniami wodnymi i zamkami wodnymi • plac zabaw • mini club (4-12 lat),Sport i rozrywka: • tenis • animacje • siłownia (płatna) Dla dzieci: • 2 baseny dla dzieci (dla niemowląt brodzik) ze zjeżdżalniami wodnymi i zamkami wodnymi • plac zabaw • mini club (4-12 lat),   
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
All Inclusive 2019All Inclusive 2019   Śniadanie Śniadanie Restauracja Poseidon, 07:30–10:00, amerykański szwedzki stół. Restauracja Elia, 08:30–11:00, amerykański szwedzki stół.Restauracja Poseidon, 07:30–10:00, amerykański szwedzki stół. Restauracja Elia, 08:30–11:00, amerykański szwedzki stół.   LunchLunch Restauracja Poseidon, 12:30–14:30, Restauracja Poseidon, 12:30–14:30,
międzynarodowy szwedzki stół. Restauracja, Elia 12:30–14:30, grill - szwedzki stół.międzynarodowy szwedzki stół. Restauracja, Elia 12:30–14:30, grill - szwedzki stół.   Lokalne napoje do posiłków:Lokalne napoje do posiłków: lane piwo, wino w kieliszkach, napoje bezalkoholowe, woda stołowa, herbata i kawa. lane piwo, wino w kieliszkach, napoje bezalkoholowe, woda stołowa, herbata i kawa.
KolacjaKolacja  Restauracja Poseidon, 19:00–21:30, międzynarodowy szwedzki stół, wieczory tematyczne Restauracja Elia, 19:30–21:30, kuchnia międzynarodowa - Table d’hôte, przy pobycie min. 1 tydzień – 1 Restauracja Poseidon, 19:00–21:30, międzynarodowy szwedzki stół, wieczory tematyczne Restauracja Elia, 19:30–21:30, kuchnia międzynarodowa - Table d’hôte, przy pobycie min. 1 tydzień – 1
kolacja bezpłatnie. Restauracja La Veranda, 19:30–21:30, kuchnia azjatycka - Table d’hôte, przy pobycie min. 1 tydzień – 1 kolacja bezpłatnie. Lokalne napoje do kolacji: lane piwo, wino w kieliszkach, napojekolacja bezpłatnie. Restauracja La Veranda, 19:30–21:30, kuchnia azjatycka - Table d’hôte, przy pobycie min. 1 tydzień – 1 kolacja bezpłatnie. Lokalne napoje do kolacji: lane piwo, wino w kieliszkach, napoje
bezalkoholowe, woda stołowa, herbata i kawa.bezalkoholowe, woda stołowa, herbata i kawa.  Dress Code:Dress Code: Casual Smart wewnątrz budynku w miejscach ogólnodostępnych od 19:00. Niezalecane szorty i klapki. Podczas kolacji u mężczyzn długie spodnie. Casual Smart wewnątrz budynku w miejscach ogólnodostępnych od 19:00. Niezalecane szorty i klapki. Podczas kolacji u mężczyzn długie spodnie.
Przekąski i kawa:Przekąski i kawa: 4 bary, 10:00-01:00 (Main Bar, Kochili pool Bar, Thalassa pool Bar, Mediterra pool Bar) Snack-bar: 11:00-18:30 (gorące i zimne 4 bary, 10:00-01:00 (Main Bar, Kochili pool Bar, Thalassa pool Bar, Mediterra pool Bar) Snack-bar: 11:00-18:30 (gorące i zimne

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

przekąski)przekąski)   Napoje, 10:00-23:00:Napoje, 10:00-23:00: Lokalne i importowane napoje: koktajl dnia, ouzo, raki, brandy, wino w kieliszkach, lane piwo, whisky, wódka, campari, dżin, tequila, koktajle dla dzieci, koktajle dla dorosłych, Lokalne i importowane napoje: koktajl dnia, ouzo, raki, brandy, wino w kieliszkach, lane piwo, whisky, wódka, campari, dżin, tequila, koktajle dla dzieci, koktajle dla dorosłych,
kawa, herbatakawa, herbata   Dodatkowe informacje:Dodatkowe informacje: Mini klub (4-12 lat), wieczorna rozrywka dla dzieci, grecki wieczór, muzyka na żywo, pokazy tańca, bezpłatne Wi-Fi w holu i w głównym barze. Mini klub (4-12 lat), wieczorna rozrywka dla dzieci, grecki wieczór, muzyka na żywo, pokazy tańca, bezpłatne Wi-Fi w holu i w głównym barze.  Hotel zastrzega sobieHotel zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w programie bez uprzedzenia.prawo do wprowadzania zmian w programie bez uprzedzenia.

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
KretaKreta Stella PalaceStella Palace  WarszawaWarszawa 03.10.202103.10.2021

06.10.202106.10.2021 32783278   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HeraklionHeraklion dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 16:00 - 20:0016:00 - 20:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 06.10.202106.10.2021  godz.  godz. 19:55 - 21:5519:55 - 21:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AnalipsiAnalipsi
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Suite / JacuzziSuite / Jacuzzi Odległość od plaży: Odległość od plaży: 107 m107 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
KretaKreta Stella PalaceStella Palace  WarszawaWarszawa 03.10.202103.10.2021

06.10.202106.10.2021 37603760   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HeraklionHeraklion dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 16:00 - 20:0016:00 - 20:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 06.10.202106.10.2021  godz.  godz. 19:55 - 21:5519:55 - 21:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AnalipsiAnalipsi
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Suite / Private PoolSuite / Private Pool Odległość od plaży: Odległość od plaży: 107 m107 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
KretaKreta Stella PalaceStella Palace  WarszawaWarszawa 03.10.202103.10.2021

10.10.202110.10.2021 42944294   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HeraklionHeraklion dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 16:00 - 20:0016:00 - 20:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 10.10.202110.10.2021  godz.  godz. 20:55 - 22:5520:55 - 22:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AnalipsiAnalipsi
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Room / Pool ViewDouble Room / Pool View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 107 m107 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
KretaKreta Stella PalaceStella Palace  WarszawaWarszawa 03.10.202103.10.2021

10.10.202110.10.2021 49084908   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HeraklionHeraklion dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 16:00 - 20:0016:00 - 20:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 10.10.202110.10.2021  godz.  godz. 20:55 - 22:5520:55 - 22:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AnalipsiAnalipsi
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Suite / JacuzziSuite / Jacuzzi Odległość od plaży: Odległość od plaży: 107 m107 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
KretaKreta Stella PalaceStella Palace  WarszawaWarszawa 03.10.202103.10.2021

10.10.202110.10.2021 58565856   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HeraklionHeraklion dnia dnia 03.10.202103.10.2021  godz.  godz. 16:00 - 20:0016:00 - 20:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HeraklionHeraklion   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 10.10.202110.10.2021  godz.  godz. 20:55 - 22:5520:55 - 22:55
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: AnalipsiAnalipsi
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Suite / Private PoolSuite / Private Pool Odległość od plaży: Odległość od plaży: 107 m107 m

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


