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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 SumaSuma

HiszpaniaHiszpania
Costa BravaCosta Brava Hotel Amaraigua - MalgratHotel Amaraigua - Malgrat  KrakówKraków 23.09.202123.09.2021

30.09.202130.09.2021 22182218   PLNPLN 44364436   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2218.00 PLN (09.09.1991)Dorosły: 2218.00 PLN (09.09.1991)   Dorosły: 2218.00 PLN (09.09.1991)Dorosły: 2218.00 PLN (09.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do GironaGirona dnia dnia 23.09.202123.09.2021  godz.  godz. 10:05 - 12:4510:05 - 12:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  GironaGirona  do do KrakówKraków dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 13:10 - 15:4013:10 - 15:40
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Malgrat de MarMalgrat de Mar
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: double standard room with balcony double (2/3p) with balconydouble standard room with balcony double (2/3p) with balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 28 m28 m

4 Hiszpania/Costa Brava 4 Hiszpania/Costa Brava 
WyposażenieWyposażenie: : 
Hotel ten został wzniesiony w 1965 roku. Obiekt oferuje 101 pokoi. Do dyspozycji gości jest lobby wraz z recepcją z check-out-service. Większość pięter osiągalna jest za pomocą windy. W skład wyposażeniaHotel ten został wzniesiony w 1965 roku. Obiekt oferuje 101 pokoi. Do dyspozycji gości jest lobby wraz z recepcją z check-out-service. Większość pięter osiągalna jest za pomocą windy. W skład wyposażenia
wchodzą sejf, kantor wymiany walut, restauracja, jadalnia, bar i sala telewizyjna. W obrębie obiektu znajduje się ogród. Rowery będą bezpieczne w naszej przechowalni. Podróżnych preferującychwchodzą sejf, kantor wymiany walut, restauracja, jadalnia, bar i sala telewizyjna. W obrębie obiektu znajduje się ogród. Rowery będą bezpieczne w naszej przechowalni. Podróżnych preferujących
zapoznanie się z okolicą w sposób aktywny ucieszy z pewnością możliwość wypożyczenia rowerów (odpłatnie). zapoznanie się z okolicą w sposób aktywny ucieszy z pewnością możliwość wypożyczenia rowerów (odpłatnie). 
PokojePokoje: : 
Wszystkie pokoje dysponują klimatyzacją, centralnym ogrzewaniem i łazienką. Balkon należy do standardowego wyposażenia większości pokoi. Spokojny sen zapewni Państwu łóżko podwójne. IstniejeWszystkie pokoje dysponują klimatyzacją, centralnym ogrzewaniem i łazienką. Balkon należy do standardowego wyposażenia większości pokoi. Spokojny sen zapewni Państwu łóżko podwójne. Istnieje
możliwość dostawki. Wszystkie pokoje oferują telefon, telewizor i sejf. Ponadto w ofercie znajdują sie pokoje przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Łazienki dysponująmożliwość dostawki. Wszystkie pokoje oferują telefon, telewizor i sejf. Ponadto w ofercie znajdują sie pokoje przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Łazienki dysponują
prysznicem i wanną. Istnieje również możliwość rezerwacji kwatery z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Obiekt oferuje pokoje dla niepalących. prysznicem i wanną. Istnieje również możliwość rezerwacji kwatery z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Obiekt oferuje pokoje dla niepalących. 
Oferta sportowo-rozrywkowaOferta sportowo-rozrywkowa : : 
Odświeżająca kąpiel w basenie będzie doskonałym dopełnieniem urlopowej atmosfery. Do dyspozycji gości jest również taras do opalania, leżaki oraz parasole przeciwsłoneczne. O Państwa pełneOdświeżająca kąpiel w basenie będzie doskonałym dopełnieniem urlopowej atmosfery. Do dyspozycji gości jest również taras do opalania, leżaki oraz parasole przeciwsłoneczne. O Państwa pełne
odprężenie zadba kąpiel w jacuzzi. Bar posiada bogatą ofertę napojów orzeźwiających. Urozmaicenie stanowią liczne i różnorodne aktywności rekreacyjne oferowane w hotelu, jak np. rower / rower górski,odprężenie zadba kąpiel w jacuzzi. Bar posiada bogatą ofertę napojów orzeźwiających. Urozmaicenie stanowią liczne i różnorodne aktywności rekreacyjne oferowane w hotelu, jak np. rower / rower górski,
boccia, siatkówka plażowa, siatkówka i minigolf. W ofercie organizatorów zewnętrznych znajduje się tenis ziemny. Aqua fitness to niewątpliwa atrakcja dla entuzjastów sportów wodnych. Bogata ofertaboccia, siatkówka plażowa, siatkówka i minigolf. W ofercie organizatorów zewnętrznych znajduje się tenis ziemny. Aqua fitness to niewątpliwa atrakcja dla entuzjastów sportów wodnych. Bogata oferta
sportowa wewnątrz obiektu obejmuje studio fitness, tenisa stołowego, badmintona, bilard, kręgle, zajęcia gimnastyczne i aerobik. W obiekcie znajdziecie Państwo Strefę Wellness z sauną i solarium.sportowa wewnątrz obiektu obejmuje studio fitness, tenisa stołowego, badmintona, bilard, kręgle, zajęcia gimnastyczne i aerobik. W obiekcie znajdziecie Państwo Strefę Wellness z sauną i solarium.
Widzów dorosłych zapraszamy do przygotowanego specjalnie z myślą o nich programu rozrywkowego. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413 Widzów dorosłych zapraszamy do przygotowanego specjalnie z myślą o nich programu rozrywkowego. Copyright GIATA 2004 - 2021. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413 
WyżywienieWyżywienie: : 
Istnieje możliwość wykupienia opcji all inclusive. Podawane na miejscu posiłki to śniadanie, obiad i kolacja. Polecamy również przekąski. Napoje wliczone są w cenę. Serwowane są napoje bezalkoholowe iIstnieje możliwość wykupienia opcji all inclusive. Podawane na miejscu posiłki to śniadanie, obiad i kolacja. Polecamy również przekąski. Napoje wliczone są w cenę. Serwowane są napoje bezalkoholowe i
napoje alkoholowe. napoje alkoholowe. 
Karty kredytoweKarty kredytowe: : 
W hotelu akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard. W hotelu akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard. 
ŚwiadczeniaŚwiadczenia : : 
przelot na trasie Polska/Niemcy - Barcelona/Girona - Polska/Niemcy opłaty lotniskowe ubezpieczenie KL, NNW transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko  zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybranąprzelot na trasie Polska/Niemcy - Barcelona/Girona - Polska/Niemcy opłaty lotniskowe ubezpieczenie KL, NNW transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko  zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną
ofertą bagaż podręczny: - na lotach Ryanair (FR) - w cenie 1 mała torebka (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm) - na lotach Wizz Air (W6) - w cenie 1 sztuka bagażu podręcznęgo do 10kg o wymiarach maxofertą bagaż podręczny: - na lotach Ryanair (FR) - w cenie 1 mała torebka (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm) - na lotach Wizz Air (W6) - w cenie 1 sztuka bagażu podręcznęgo do 10kg o wymiarach max
40x30x20 cm              - na lotach LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny 8 kg o wymiarach 55x40x23 cm 40x30x20 cm              - na lotach LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny 8 kg o wymiarach 55x40x23 cm 
Dodatkowo płatneDodatkowo płatne: : 
zakwaterowanie w pokoju pojedynczym miejsca obok siebie w samolocie (o cenę i dostępność zapytaj sprzedawcę) duży bagaż podręczny - ceny w momencie zakładnia rezerwacji bagaż rejestrowany  -zakwaterowanie w pokoju pojedynczym miejsca obok siebie w samolocie (o cenę i dostępność zapytaj sprzedawcę) duży bagaż podręczny - ceny w momencie zakładnia rezerwacji bagaż rejestrowany  -
ceny w momencie zakładnia rezerwacji RYANAIR: drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm - 150 zł/szt./2 strony.                                  bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach 55ceny w momencie zakładnia rezerwacji RYANAIR: drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm - 150 zł/szt./2 strony.                                  bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach 55
cm x 40 cm x 20 cm - 250 zł/szt./2 strony.          bagaż rejestrowany do 20 kg Ryanair: 400 zł/os/2 strony WIZZAIR: drugi bagaż podręczny do 10 kg o wymiarach 50 cm x 40 cm x 23 cm - 190 zł/os/2 strony   cm x 40 cm x 20 cm - 250 zł/szt./2 strony.          bagaż rejestrowany do 20 kg Ryanair: 400 zł/os/2 strony WIZZAIR: drugi bagaż podręczny do 10 kg o wymiarach 50 cm x 40 cm x 23 cm - 190 zł/os/2 strony   
                        bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach - 320 zł/szt./2 strony.   bagaż rejestrowany do 20 kg - 480 zł/os/2 strony LOT: bagaż rejestrowany 23 kg - 170 PLN                         bagaż rejestrowany do 10kg o wymiarach - 320 zł/szt./2 strony.   bagaż rejestrowany do 20 kg - 480 zł/os/2 strony LOT: bagaż rejestrowany 23 kg - 170 PLN 
ObsługaObsługa : : 
Ograniczona opieka w języku polskim zapewniona przez pracownika lokalnego kontrahenta, tel. kontaktowy +34 689-37-32-37 Ograniczona opieka w języku polskim zapewniona przez pracownika lokalnego kontrahenta, tel. kontaktowy +34 689-37-32-37 
WizyWizy : : 
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu iObywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i
pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty. pobytu (niezależnie od jego celu) do 90 dni na terytorium Królestwa Hiszpanii jest paszport bądź dowód osobisty. 

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


