
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 SumaSuma

HiszpaniaHiszpania
TeneryfaTeneryfa Be Live Experience OrotavaBe Live Experience Orotava  KatowiceKatowice 14.10.202114.10.2021

22.10.202122.10.2021 27192719   PLNPLN 54385438   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2719.00 PLN (09.09.1991)Dorosły: 2719.00 PLN (09.09.1991)   Dorosły: 2719.00 PLN (09.09.1991)Dorosły: 2719.00 PLN (09.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do TeneryfaTeneryfa dnia dnia 14.10.202114.10.2021  godz.  godz. 13:10 - 17:5013:10 - 17:50
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  TeneryfaTeneryfa  do do KatowiceKatowice dnia dnia 22.10.202122.10.2021  godz.  godz. 18:30 - 00:4518:30 - 00:45
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Puerto de la CruzPuerto de la Cruz
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój dwuosobowypokój dwuosobowy Odległość od plaży: Odległość od plaży: 254 m254 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
w centrum Puerto de la Cruz. Malownicze Stare Miasto, liczne sklepy, restauracje i bary w pobliżu. Port lotniczy oddalony o ok. 90 km.  w centrum Puerto de la Cruz. Malownicze Stare Miasto, liczne sklepy, restauracje i bary w pobliżu. Port lotniczy oddalony o ok. 90 km.  
PlażaPlaża : : 
do wulkanicznej ciemnej plaży Playa Mar�anez oraz do słynnych basenów z morską wodą Lago Mar�anez (za opłatą) ok. 300 m. Do plaży Playa Jardin ok. 1,5 km. Leżaki i parasole za opłatą. do wulkanicznej ciemnej plaży Playa Mar�anez oraz do słynnych basenów z morską wodą Lago Mar�anez (za opłatą) ok. 300 m. Do plaży Playa Jardin ok. 1,5 km. Leżaki i parasole za opłatą. 
WyposażenieWyposażenie: : 
hotel oferuje 225 pokoi w 12-piętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby z recepcją i miejscami do wypoczynku, sala TV, windy, lobby-bar, restauracja główna, restauracja a la carte, sklep z pamiątkami,hotel oferuje 225 pokoi w 12-piętrowym budynku. Do dyspozycji Gości: lobby z recepcją i miejscami do wypoczynku, sala TV, windy, lobby-bar, restauracja główna, restauracja a la carte, sklep z pamiątkami,
fryzjer. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką wodą, bar oraz taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi. Ręczniki kąpielowe za opłatą.  fryzjer. Na zewnątrz znajduje się basen ze słodką wodą, bar oraz taras słoneczny z bezpłatnymi leżakami i parasolami słonecznymi. Ręczniki kąpielowe za opłatą.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi w lobby gra�s. Kącik internetowy za opłatą. Wi-Fi w lobby gra�s. Kącik internetowy za opłatą. 
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
pokoje dwuosobowe (DBL): klimatyzacja, TV-Sat, sejf (za opłatą), telefon, minibar (za opłatą), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe z bocznym widokiem na ocean (DBL SSV).pokoje dwuosobowe (DBL): klimatyzacja, TV-Sat, sejf (za opłatą), telefon, minibar (za opłatą), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe z bocznym widokiem na ocean (DBL SSV).
Pokoje dwuosobowe z widokiem na ocean (DBL SV). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na zapytanie, gra�s. Przy maksymalnym obłożeniu w pokojach (3 osoby) nie ma możliwości zakwaterowania infanta.  Pokoje dwuosobowe z widokiem na ocean (DBL SV). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na zapytanie, gra�s. Przy maksymalnym obłożeniu w pokojach (3 osoby) nie ma możliwości zakwaterowania infanta.  
Sport i WellnessSport i Wellness : : 
siłownia. Za opłatą: bilard, masaże. Pola golfowe i klub tenisowy ok. 5 km od hotelu. siłownia. Za opłatą: bilard, masaże. Pola golfowe i klub tenisowy ok. 5 km od hotelu. 
RozrywkaRozrywka : : 
dzienne i wieczorne animacje, muzyka na żywo, wieczorne przedstawienia. dzienne i wieczorne animacje, muzyka na żywo, wieczorne przedstawienia. 
WyżywienieWyżywienie: : 
z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Show cooking. Kolacje tematyczne. z dwoma posiłkami: śniadanie i kolacja w formie bufetu. Show cooking. Kolacje tematyczne. 
All inclusiveAll inclusive: : 
trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Po południu w godz. 16-18:00 przekąski, kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 11-23:00.  trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Po południu w godz. 16-18:00 przekąski, kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe dostępne w godz. 11-23:00.  
Kategoria NekeraKategoria Nekera : : 
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki.  
Cena zawieraCena zawiera : : 
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,
opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprezopłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprez
turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczejturystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej
dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), A3 (Aegean), LO (Lot). TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Blisko centrum Puerto de La Cruz- Blisko centrum Puerto de La Cruz

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


