
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

HiszpaniaHiszpania
TeneryfaTeneryfa Pez AzulPez Azul  KatowiceKatowice 05.09.202105.09.2021

20.09.202120.09.2021 18891889   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TeneryfaTeneryfa dnia dnia 05.09.202105.09.2021  godz.  godz. 13:45 - 18:2513:45 - 18:25
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TeneryfaTeneryfa  do do KatowiceKatowice dnia dnia 19.09.202119.09.2021  godz.  godz. 19:05 - 01:1519:05 - 01:15
Wyżywienie:Wyżywienie: Bez wyżywienia (Self Catering)Bez wyżywienia (Self Catering) Hotel w mieście: Hotel w mieście: Puerto de la CruzPuerto de la Cruz
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: studio best-price standard balconystudio best-price standard balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 528 m528 m

3 Hiszpania/Teneryfa 3 Hiszpania/Teneryfa 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
- kat. Eximtours 3* - kat. lokalna 3* - kat. Eximtours 3* - kat. lokalna 3* 
PołożeniePołożenie: : 
- Puerto de la Cruz - ok. 3,5 km od Loro Parku - ok. 850 m od plaży - w pobliżu restauracje i bary - przystanek autobusowy w niedużej odległości od hotelu - ok. 70 km od lotniska - Puerto de la Cruz - ok. 3,5 km od Loro Parku - ok. 850 m od plaży - w pobliżu restauracje i bary - przystanek autobusowy w niedużej odległości od hotelu - ok. 70 km od lotniska 
PlażaPlaża : : 
- piaszczysta, ciemny piasek - leżaki i parasole płatne   - piaszczysta, ciemny piasek - leżaki i parasole płatne   
PokojePokoje: : 
Apartament - TV SAT, sejf (płatny) - telefon - łazienka (wc, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - wyposażony aneks kuchenny Apartament - TV SAT, sejf (płatny) - telefon - łazienka (wc, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - wyposażony aneks kuchenny 
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
Bezpłatne - 2 baseny - leżaki i parasole przy basenie - taras słoneczny Bezpłatne - 2 baseny - leżaki i parasole przy basenie - taras słoneczny 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- brodzik - brodzik 
WyżywienieWyżywienie: : 
SelfCatering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. SelfCatering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. 
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna - bar - restauracja główna - bar 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- 135 apartamentów, 5 pięter, winda - bezprzewodowy Internet w lobby (bezpłatne) - polskojęzyczna opieka tylko telefoniczna - 135 apartamentów, 5 pięter, winda - bezprzewodowy Internet w lobby (bezpłatne) - polskojęzyczna opieka tylko telefoniczna 
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 
BagażBagaż : : 
Warszawa Modlin, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 160zł/osobę, Do każdej rezerwacjiWarszawa Modlin, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 160zł/osobę, Do każdej rezerwacji
istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 265 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już poistnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 265 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po
potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAGpotwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG
- 160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub- 160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub
dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa  Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadzedodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa  Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze
10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  390 PLN ( wyloty do 05.05)/ 565 PLN (od 01.06 - 30.09)/10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  390 PLN ( wyloty do 05.05)/ 565 PLN (od 01.06 - 30.09)/
480 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  535 PLN ( wyloty do 05.05)/ 715 PLN(od 01.06 - 30.09)/ 610 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe480 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  535 PLN ( wyloty do 05.05)/ 715 PLN(od 01.06 - 30.09)/ 610 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe
usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kgusługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg
(55x40x23) - Usługa EXBAG - 220zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  620 PLN ( wyloty do 12.04 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN(55x40x23) - Usługa EXBAG - 220zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg -  620 PLN ( wyloty do 12.04 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN
(wyloty od 13.04 do 05.05)/ 470 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  780 PLN ( wyloty do 12.04 i od 01.06 - 30.09)/ 570 PLN (wyloty od 13.04 do 05.05)/ 600 PLN ( wyloty od 06.05 -(wyloty od 13.04 do 05.05)/ 470 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg -  780 PLN ( wyloty do 12.04 i od 01.06 - 30.09)/ 570 PLN (wyloty od 13.04 do 05.05)/ 600 PLN ( wyloty od 06.05 -
31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny
(45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 370 PLN - 23 kg - 435 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji(45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 370 PLN - 23 kg - 435 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji
jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25)jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020 klientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25)

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

HiszpaniaHiszpania
TeneryfaTeneryfa Pez AzulPez Azul  KatowiceKatowice 09.09.202109.09.2021

16.09.202116.09.2021 19991999   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TeneryfaTeneryfa dnia dnia 09.09.202109.09.2021  godz.  godz. 12:05 - 16:4512:05 - 16:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TeneryfaTeneryfa  do do KatowiceKatowice dnia dnia 16.09.202116.09.2021  godz.  godz. 17:25 - 23:3517:25 - 23:35
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: Puerto de la CruzPuerto de la Cruz
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: studio best-price standard balconystudio best-price standard balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 528 m528 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

HiszpaniaHiszpania
TeneryfaTeneryfa Pez AzulPez Azul  KatowiceKatowice 16.09.202116.09.2021

23.09.202123.09.2021 15891589   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TeneryfaTeneryfa dnia dnia 16.09.202116.09.2021  godz.  godz. 12:05 - 16:4512:05 - 16:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TeneryfaTeneryfa  do do KatowiceKatowice dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 17:25 - 23:3517:25 - 23:35
Wyżywienie:Wyżywienie: Bez wyżywienia (Self Catering)Bez wyżywienia (Self Catering) Hotel w mieście: Hotel w mieście: Puerto de la CruzPuerto de la Cruz
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: studio best-price standard balconystudio best-price standard balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 528 m528 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

HiszpaniaHiszpania
TeneryfaTeneryfa Pez AzulPez Azul  KatowiceKatowice 19.09.202119.09.2021

27.09.202127.09.2021 16491649   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TeneryfaTeneryfa dnia dnia 19.09.202119.09.2021  godz.  godz. 13:45 - 18:2513:45 - 18:25
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TeneryfaTeneryfa  do do KatowiceKatowice dnia dnia 26.09.202126.09.2021  godz.  godz. 19:05 - 01:1519:05 - 01:15
Wyżywienie:Wyżywienie: Bez wyżywienia (Self Catering)Bez wyżywienia (Self Catering) Hotel w mieście: Hotel w mieście: Puerto de la CruzPuerto de la Cruz
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: studio best-price standard balconystudio best-price standard balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 528 m528 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

HiszpaniaHiszpania
TeneryfaTeneryfa Pez AzulPez Azul  KatowiceKatowice 23.09.202123.09.2021

30.09.202130.09.2021 14191419   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TeneryfaTeneryfa dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 12:05 - 16:4512:05 - 16:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TeneryfaTeneryfa  do do KatowiceKatowice dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 17:25 - 23:3517:25 - 23:35
Wyżywienie:Wyżywienie: Bez wyżywienia (Self Catering)Bez wyżywienia (Self Catering) Hotel w mieście: Hotel w mieście: Puerto de la CruzPuerto de la Cruz
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: studio best-price standard balconystudio best-price standard balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 528 m528 m

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


