
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
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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  KatowiceKatowice 16.10.202116.10.2021

20.10.202120.10.2021 31423142   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 20.10.202120.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 m

OpisOpis : : 
designerskie wnętrzadesignerskie wnętrza   Ultra All InclusiveUltra All Inclusive   aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieciaquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci   bezpłatne Wi-Fibezpłatne Wi-Fi   
OpisOpis : : 
Luksusowy kompleks hotelowy położony w Belek. Został zaprojektowany tak, aby pozostawić niezapomniane wspomnienia z wakacji. Hotel zachwyca designem, elegancją i dbałością o każdy szczegół.Luksusowy kompleks hotelowy położony w Belek. Został zaprojektowany tak, aby pozostawić niezapomniane wspomnienia z wakacji. Hotel zachwyca designem, elegancją i dbałością o każdy szczegół.
Oferuje moc atrakcji, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Do dyspozycji gości pełen atrakcji wodnych Aquapark, rozległe baseny, place zabaw, szeroki wachlarz zajęć rekreacyjno-sportowych oraz centrum SPA.Oferuje moc atrakcji, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Do dyspozycji gości pełen atrakcji wodnych Aquapark, rozległe baseny, place zabaw, szeroki wachlarz zajęć rekreacyjno-sportowych oraz centrum SPA.
pow. 100000 m2 872 pokoje 1 budynek główny (liczba pięter: 6, liczba wind: 12) + 8 willi restauracja główna 4 restauracje A la carte 16 barów 3 sale konferencyjne room service 24h (płatny) fryzjer (płatny)pow. 100000 m2 872 pokoje 1 budynek główny (liczba pięter: 6, liczba wind: 12) + 8 willi restauracja główna 4 restauracje A la carte 16 barów 3 sale konferencyjne room service 24h (płatny) fryzjer (płatny)
fotograf (płatny) lekarz (płatny) dom czekolady (płatny) biblioteka sklepy jubiler pralnia (płatna) wypożyczalnia samochodów (płatna) parking Wi-Fi (bezpłatne) fotograf (płatny) lekarz (płatny) dom czekolady (płatny) biblioteka sklepy jubiler pralnia (płatna) wypożyczalnia samochodów (płatna) parking Wi-Fi (bezpłatne) 
PolozeniePolozenie: : 
w Belek ok. 1 km od centrum ok. 33 km od lotniska w Antalyi ok. 42 km od Centrum handlowego Antalya ok. 1 km do klubu golfowego w Belek ok. 1 km od centrum ok. 33 km od lotniska w Antalyi ok. 42 km od Centrum handlowego Antalya ok. 1 km do klubu golfowego Belek to jeden z najwyżej ocenianych kurortów w Turcji. Znany przedeBelek to jeden z najwyżej ocenianych kurortów w Turcji. Znany przede
wszystkim z bardzo luksusowych hoteli oraz pięknych piaszczystych plaż. To bez wątpienia raj dla graczy w golfa, miłośników sportów wodnych a także jazdy konnej. Idealne miejsce dla osób szukającychwszystkim z bardzo luksusowych hoteli oraz pięknych piaszczystych plaż. To bez wątpienia raj dla graczy w golfa, miłośników sportów wodnych a także jazdy konnej. Idealne miejsce dla osób szukających
obiektów o wysokim standardzie i ceniących sobie jakość świadczonych usług.obiektów o wysokim standardzie i ceniących sobie jakość świadczonych usług.  
PlazaPlaza : : 
piaszczysta ok. 1,7 km od hotelu serwis plażowy: leżaki, parasole, materace bezpłatny transfer na plażę piaszczysta ok. 1,7 km od hotelu serwis plażowy: leżaki, parasole, materace bezpłatny transfer na plażę 
WyzywienieWyzywienie: : 
Ultra All Inclusive Ultra All Inclusive 
PokojePokoje: : 
Łącznie 872 pokoje: Wonderland Standard Room (26 m2), Standard Room (25-36 m2), Family Room (~37,5 m2), Family Deluxe Room (45-63 m2), Lake House Family Upstairs (54-61 m2), Lake HouseŁącznie 872 pokoje: Wonderland Standard Room (26 m2), Standard Room (25-36 m2), Family Room (~37,5 m2), Family Deluxe Room (45-63 m2), Lake House Family Upstairs (54-61 m2), Lake House
Family Swim-up (54-61 m2), Maldiv Houses (~37 m2), Pool Deluxe (~48 m2), Wonderland Honeymoon Pool Deluxe (~48 m2), Princess Suite (~61 m2), King Suite (~95 m2), King Luxury (~136 m2), SeniorFamily Swim-up (54-61 m2), Maldiv Houses (~37 m2), Pool Deluxe (~48 m2), Wonderland Honeymoon Pool Deluxe (~48 m2), Princess Suite (~61 m2), King Suite (~95 m2), King Luxury (~136 m2), Senior
Suite (~168 m2), Granda Villa (~205 m2).Suite (~168 m2), Granda Villa (~205 m2).  W pokojach: W pokojach: klimatyzacja, telewizor LCD, TV-Sat, telefon, Wi-Fi (płatne), sejf (płatny), minibar (uzupełniany o napoje bezalkoholowe, piwo, przekąski), zestaw doklimatyzacja, telewizor LCD, TV-Sat, telefon, Wi-Fi (płatne), sejf (płatny), minibar (uzupełniany o napoje bezalkoholowe, piwo, przekąski), zestaw do
kawy i herbaty, łazienka (prysznic, wc, suszarka do włosów), balkon/taras.kawy i herbaty, łazienka (prysznic, wc, suszarka do włosów), balkon/taras.  Wonderland Standard Room:Wonderland Standard Room: 1 pomieszczenie, dla max 2 os dorosłych i dziecka  1 pomieszczenie, dla max 2 os dorosłych i dziecka Standard Room:Standard Room: 1 pomieszczenie, dla max 3 os 1 pomieszczenie, dla max 3 os
dorosłych dorosłych Family Room:Family Room: 2 sypialnie, dla max 4 os  2 sypialnie, dla max 4 os Family Deluxe Room:Family Deluxe Room: 2 sypialnie, dla max 5 os, 2 łazienki  2 sypialnie, dla max 5 os, 2 łazienki Lake House Family Upstairs:Lake House Family Upstairs: 2 sypialnie, dla max 3 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, jacuzzi 2 sypialnie, dla max 3 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, jacuzzi
Lake House Family Swim-up:Lake House Family Swim-up: 2 sypialnie, dla max 3 os i 1 dziecka, 2 łazienki, leżak na tarasie, zejście do basenu  2 sypialnie, dla max 3 os i 1 dziecka, 2 łazienki, leżak na tarasie, zejście do basenu Maldive Houses:Maldive Houses: 1 pomieszczenie, dla max 2 os, leżak na tarasie, zejście do basenu  1 pomieszczenie, dla max 2 os, leżak na tarasie, zejście do basenu PoolPool
Deluxe:Deluxe: sypialnia i pokój dzienny, dla max 2 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, leżak na tarasie, zejście do basenu  sypialnia i pokój dzienny, dla max 2 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, leżak na tarasie, zejście do basenu Wonderland Honeymoon Pool Deluxe:Wonderland Honeymoon Pool Deluxe: sypialnia i pokój dzienny, 2 łazienki.  sypialnia i pokój dzienny, 2 łazienki. Princess Suite:Princess Suite:
sypialnia i pokój dzienny, dla max 2 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, sauna sypialnia i pokój dzienny, dla max 2 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, sauna King Suite:King Suite: sypialnia i pokój dzienny, dla max 2 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, sauna, jacuzzi  sypialnia i pokój dzienny, dla max 2 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, sauna, jacuzzi King Luxury:King Luxury: 2 sypialnie i pokój 2 sypialnie i pokój
dzienny, dla max 4 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, sauna, jacuzzi dzienny, dla max 4 os dorosłych i 1 dziecka, 2 łazienki, sauna, jacuzzi Senior Suite:Senior Suite: 3 sypialnie i pokój dzienny, dla max 6 os dorosłych i 1 dziecka, 3 łazienki, jacuzzi  3 sypialnie i pokój dzienny, dla max 6 os dorosłych i 1 dziecka, 3 łazienki, jacuzzi Granda Villa:Granda Villa: 3 sypialnie i pokój dzienny, 3 sypialnie i pokój dzienny,
dla max 7 os dorosłych, 3 łazienki, sauna, jacuzzidla max 7 os dorosłych, 3 łazienki, sauna, jacuzzi   
SportSport: : 
Sport i rozrywka:Sport i rozrywka:  aquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci animacje fes�wale tematyczne muzyka na żywo koncert fortepianowy i skrzypcowy na żywo kino karaoke tenis ziemny (płatny) mini piłkaaquapark ze zjeżdżalniami dla dorosłych i dzieci animacje fes�wale tematyczne muzyka na żywo koncert fortepianowy i skrzypcowy na żywo kino karaoke tenis ziemny (płatny) mini piłka
nożna koszykówka siatkówka tenis stołowy sala gier: bilard, kręgle, gry telewizyjne (płatne) nożna koszykówka siatkówka tenis stołowy sala gier: bilard, kręgle, gry telewizyjne (płatne) Dla dzieci:Dla dzieci:  płytkie baseny dla dzieci zjeżdżalnie wesołe miasteczko teren wykopalisk archeologicznych dla dziecipłytkie baseny dla dzieci zjeżdżalnie wesołe miasteczko teren wykopalisk archeologicznych dla dzieci
mini klub zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw mini disco sesje kinowe playsta�on warsztaty opiekunka (płatna) łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) mini klub zewnętrzne i wewnętrzne place zabaw mini disco sesje kinowe playsta�on warsztaty opiekunka (płatna) łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zamówienie przed przyjazdem) 
O wyzywieniuO wyzywieniu: : 
Ultra All Inclusive: Ultra All Inclusive: Restauracja główna "Grand Sabor":Restauracja główna "Grand Sabor":  Śniadanie: 07:00-10:00 Późne śniadanie: 10:00-11:00 Obiad: 12:30-14:30, menu dla dzieci: 12:00-13:30 Kolacja: 18:30-21:00, menu dla dzieci: 18:30-Śniadanie: 07:00-10:00 Późne śniadanie: 10:00-11:00 Obiad: 12:30-14:30, menu dla dzieci: 12:00-13:30 Kolacja: 18:30-21:00, menu dla dzieci: 18:30-
19:30 Nocne przekąski: 23:30-04:00 Śniadanie, obiad i kolacja: dostępne menu dietetyczne i wegańskie menu. 19:30 Nocne przekąski: 23:30-04:00 Śniadanie, obiad i kolacja: dostępne menu dietetyczne i wegańskie menu. Strefa gastronomiczna "Wonderland":Strefa gastronomiczna "Wonderland":  Food park:Food park:  Przekąski: 12:00-16:00 Pizza House: 12:00-Przekąski: 12:00-16:00 Pizza House: 12:00-
18:00 Gozleme (lokalne naleśniki):18:00 Gozleme (lokalne naleśniki):

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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12:00-18:00 Gofry: 12:00-18:00 Pączki: 12:00-18:00 Lody: 12:00-18:00 12:00-18:00 Gofry: 12:00-18:00 Pączki: 12:00-18:00 Lody: 12:00-18:00 Cukiernia The Pajaro Verde: Cukiernia The Pajaro Verde: Lody i ciasta:Lody i ciasta: 11:00-20:00  11:00-20:00 Restauracja G- Snack:Restauracja G- Snack:  Przekąski: Przekąski: 12:30-16:00 12:30-16:00 Restauracje A'la carte: Restauracje A'la carte: (płatne,(płatne,
wymagana rezerwacja)wymagana rezerwacja)  Fuego: 19:00-22:00, Steak House Carat VIP: 19:00-22:00, kuchnia międzynarodowa The Azul Felicia: 19:00-22:00, kuchnia śródziemnomorska, owoce morza Turkuaz: 19:00-22:00, Fuego: 19:00-22:00, Steak House Carat VIP: 19:00-22:00, kuchnia międzynarodowa The Azul Felicia: 19:00-22:00, kuchnia śródziemnomorska, owoce morza Turkuaz: 19:00-22:00,
kuchnia lokalna kuchnia lokalna Bary:Bary:  Lobby Bar: Lobby Bar: 09:00-24:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, kawa/herbata, napoje bezalkoholowe, soki owocowe. 09:00-24:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, kawa/herbata, napoje bezalkoholowe, soki owocowe. Terrace Bar:Terrace Bar: 10:00-24:00, lokalne oraz wybrane 10:00-24:00, lokalne oraz wybrane
importowane alkohole, gorące i zimne napoje. importowane alkohole, gorące i zimne napoje. Black Sports Bar:Black Sports Bar: 10:00-18:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, napoje bezalkoholowe.  10:00-18:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, napoje bezalkoholowe. Perla VIP Lounge Bar:Perla VIP Lounge Bar: 16:00-07:00, lokalne oraz wybrane 16:00-07:00, lokalne oraz wybrane
importowane alkohole, kawa/herbata, napoje bezalkoholowe, soki owocowe. importowane alkohole, kawa/herbata, napoje bezalkoholowe, soki owocowe. Back Street Bar Disco:Back Street Bar Disco: 23:00-02:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, napoje bezalkoholowe.  23:00-02:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, napoje bezalkoholowe. Pool Bar:Pool Bar: 10:00-18:00, 10:00-18:00,
lokalne oraz wybrane importowane alkohole, napoje bezalkoholowe. lokalne oraz wybrane importowane alkohole, napoje bezalkoholowe. Indoor Pool Bar:Indoor Pool Bar: 10:00-18:00, ciepłe i zimne napoje.  10:00-18:00, ciepłe i zimne napoje. Dionysos Wine Corner:Dionysos Wine Corner: 18:30-21:00, lokalne oraz importowane wina (dodatkowo 18:30-21:00, lokalne oraz importowane wina (dodatkowo
płatny) płatny) Turkuaz Bar:Turkuaz Bar: 10:00-18:00, piwo, wino, koktajle (z alkoholem lub bez), ciepłe i zimne napoje.  10:00-18:00, piwo, wino, koktajle (z alkoholem lub bez), ciepłe i zimne napoje. Maldive Bar:Maldive Bar: 10:00-18:00, piwo, wino, koktajle (z alkoholem lub bez), ciepłe i zimne napoje.  10:00-18:00, piwo, wino, koktajle (z alkoholem lub bez), ciepłe i zimne napoje. Amfi BarAmfi Bar
Tomorrowland:Tomorrowland: 20:45-00:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, ciepłe i zimne napoje, soki owocowe.  20:45-00:00, lokalne oraz wybrane importowane alkohole, ciepłe i zimne napoje, soki owocowe. Long Bar:Long Bar: 12:00-16:00, piwo, wino, ciepłe i zimne napoje, koktajle (z alkoholem lub bez). 12:00-16:00, piwo, wino, ciepłe i zimne napoje, koktajle (z alkoholem lub bez).
Beer House:Beer House: 12:00-22:00, piwo  12:00-22:00, piwo Frozen Bar:Frozen Bar: 12:00-22:00, koktajle z mrożonych owoców i milkshake.  12:00-22:00, koktajle z mrożonych owoców i milkshake. Beach Bar:Beach Bar: 10:00-18:00, piwo, ciepłe i zimne napoje  10:00-18:00, piwo, ciepłe i zimne napoje Hookah:Hookah: 15:00-02:00, fajka wodna (dodatkowo 15:00-02:00, fajka wodna (dodatkowo
płatny) płatny) Opcjonalnie:Opcjonalnie:  Pakiety dla nowożeńców: (na życzenie), pakiety urodzinowe (na życzenie). Info w recepcji. Pakiety dla nowożeńców: (na życzenie), pakiety urodzinowe (na życzenie). Info w recepcji. 
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 infrastruktury hotelowej m. in. formułyprocedur bezpieczeństwa. Mogą one się wiązać z pewnymi nakazami (np. dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości) lub ograniczeniami w funkcjonowaniu infrastruktury hotelowej m. in. formuły
i godziny podawania posiłków, serwisu plażowego i basenowego, czy wyposażenia i obsługi pokoju.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
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  WarszawaWarszawa 16.10.202116.10.2021

20.10.202120.10.2021 31423142   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 20.10.202120.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 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
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Oferta 3Oferta 3

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

TurcjaTurcja
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  WarszawaWarszawa 16.10.202116.10.2021

23.10.202123.10.2021 44024402   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 Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 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

TurcjaTurcja
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  KatowiceKatowice 16.10.202116.10.2021

23.10.202123.10.2021 44024402   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 Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 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

TurcjaTurcja
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  KatowiceKatowice 16.10.202116.10.2021

27.10.202127.10.2021 60846084   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 27.10.202127.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 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

TurcjaTurcja
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  WarszawaWarszawa 16.10.202116.10.2021

27.10.202127.10.2021 60846084   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 27.10.202127.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 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

TurcjaTurcja
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  KatowiceKatowice 16.10.202116.10.2021

30.10.202130.10.2021 73447344   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 30.10.202130.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 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

TurcjaTurcja
BelekBelek Granada Luxury BelekGranada Luxury Belek  WarszawaWarszawa 16.10.202116.10.2021

30.10.202130.10.2021 73447344   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 30.10.202130.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All Inclusive UltraAll Inclusive Ultra Hotel w mieście: Hotel w mieście: BelekBelek
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Double Economy / Land ViewDouble Economy / Land View Odległość od plaży: Odległość od plaży: 1392 m1392 m

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


