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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

CyprCypr
PafosPafos Ascos Coral BeachAscos Coral Beach  KatowiceKatowice 15.10.202115.10.2021

20.10.202120.10.2021 16391639   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do PafosPafos dnia dnia 15.10.202115.10.2021  godz.  godz. 16:15 - 20:1516:15 - 20:15
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  PafosPafos   do do KatowiceKatowice dnia dnia 20.10.202120.10.2021  godz.  godz. 07:40 - 09:5007:40 - 09:50
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: PafosPafos
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Standard Lateral Sea View Balcony or TerraceStandard Lateral Sea View Balcony or Terrace Odległość od plaży: Odległość od plaży: 69 m69 m

4 Cypr/Paphos 4 Cypr/Paphos 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
- kat. Eximtours 4* - kat. lokalna 4* - kat. Eximtours 4* - kat. lokalna 4* 
PołożeniePołożenie: : 
- Coral Bay - w pobliżu hotelu znajdują się bary, sklepy, restauracje, przystanek autobusowy, postój taksówek - ok 2 km dyskoteka - ok 3 km supermarket - ok 8 km Grobowce Królewski - ok 11 km od Paphos -- Coral Bay - w pobliżu hotelu znajdują się bary, sklepy, restauracje, przystanek autobusowy, postój taksówek - ok 2 km dyskoteka - ok 3 km supermarket - ok 8 km Grobowce Królewski - ok 11 km od Paphos -
ok 18 km od lotniska PFO - ok 20 km pole golfowe - ok 76 km Limassol   ok 18 km od lotniska PFO - ok 20 km pole golfowe - ok 76 km Limassol   
PlażaPlaża : : 
- żwirowo - kamienista  ok 100 m. - leżaki i parasole płatne - żwirowo - kamienista  ok 100 m. - leżaki i parasole płatne 
PokojePokoje: : 
Pokój Standard - ok 25 m2 - balkon/taras - klimatyzacja - TV-SAT, sejf (płatny), mini bar/lodówka, zestaw do parzenia kawy, herbaty - internet Wi-Fi (płatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka) -Pokój Standard - ok 25 m2 - balkon/taras - klimatyzacja - TV-SAT, sejf (płatny), mini bar/lodówka, zestaw do parzenia kawy, herbaty - internet Wi-Fi (płatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka) -
telefon - pokoje z widokiem na morze za dodatkową opłatą Pokój Rodzinny - ok 30 m2 - wyposażenie podobne jak w pokoju standardowym telefon - pokoje z widokiem na morze za dodatkową opłatą Pokój Rodzinny - ok 30 m2 - wyposażenie podobne jak w pokoju standardowym 
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
- basen ze słodką wodą - bezpłatne leżak i parasole słoneczne - pokój gier - sala fitness - kryty basen - animacje dzienne i wieczorne Płatne: - tenis stołowy - bilard - kort tenisowy - SPA - sporty wodne - basen ze słodką wodą - bezpłatne leżak i parasole słoneczne - pokój gier - sala fitness - kryty basen - animacje dzienne i wieczorne Płatne: - tenis stołowy - bilard - kort tenisowy - SPA - sporty wodne 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- brodzik - plac zabaw - animacje dziecięce - brodzik - plac zabaw - animacje dziecięce 
WyżywienieWyżywienie: : 
HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa,HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa,
herbata, ciasto, lody/lody dla dzieci. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach wyznaczonych przez hotel. herbata, ciasto, lody/lody dla dzieci. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne w godzinach wyznaczonych przez hotel. 
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- 2 tematyczne restauracje - bar przy basenie - 2 tematyczne restauracje - bar przy basenie 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- hotel  odnowiony w 2010 r. - 4 piętrowy - 203 pokoje - 3 winda - lobby z recepcją - internet Wi-Fi(płatne) - sala konferencyjna - sklep z pamiątkami - przechowalnia bagażu - kantor - sejf (płatny) - pralnia -- hotel  odnowiony w 2010 r. - 4 piętrowy - 203 pokoje - 3 winda - lobby z recepcją - internet Wi-Fi(płatne) - sala konferencyjna - sklep z pamiątkami - przechowalnia bagażu - kantor - sejf (płatny) - pralnia -
wypożyczalnia samochodów, rowerów - www.tsokkos.com/hotel/Ascos-Coral-Beach-Hotel wypożyczalnia samochodów, rowerów - www.tsokkos.com/hotel/Ascos-Coral-Beach-Hotel 
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/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 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/strony/bezpieczne-wakacjespa, 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/strony/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 naW przypadku wyjazdu 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/strony/bezpieczne-wakacje h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
BagażBagaż : : 
Gdańsk, Kraków, Katowice, Poznań, Warszawa Modlin (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobęGdańsk, Kraków, Katowice, Poznań, Warszawa Modlin (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę
Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 260 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługiDo każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 260 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 (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażuzostaną 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 - 390 PLN - 23 kg - 440 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W rezerwacjach dokonanych do 30.11.2020rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 390 PLN - 23 kg - 440 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) Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadzeklientom przysługuje jeden bezpłatny bagaż podręczny o wadze 10 kg (56x45x25) Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze
10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 275 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 -10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 275 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.  30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa.  

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


