
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

EgiptEgipt
HurghadaHurghada Stella Di Mare Beach Resort & Spa (Ex. Stella Makadi Resort)Stella Di Mare Beach Resort & Spa (Ex. Stella Makadi Resort)  WarszawaWarszawa 11.11.202111.11.2021

18.11.202118.11.2021 21792179   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HurghadaHurghada dnia dnia 11.11.202111.11.2021  godz.  godz. 08:30 - 13:4508:30 - 13:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HurghadaHurghada  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 18.11.202118.11.2021  godz.  godz. 04:00 - 07:3004:00 - 07:30
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Makadi BayMakadi Bay
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój standardPokój standard Odległość od plaży: Odległość od plaży: 265 m265 m

OpisOpis : : 
  
PołożeniePołożenie: : 
W spokojnej okolicy, bezpośrednio nad Morzem Czerwonym w Makadi Bay. Hurghada oddalona o ok. 40 km, port lotniczy w Hurgadzie ok. 35 km.  W spokojnej okolicy, bezpośrednio nad Morzem Czerwonym w Makadi Bay. Hurghada oddalona o ok. 40 km, port lotniczy w Hurgadzie ok. 35 km.  
PlażaPlaża : : 
Prywatna, piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu. Plaża wspólna również dla sąsiedniego hotelu Stella di Mare Gardens Resort. Na plaży pomost długości 400 m. Leżaki, parasole słoneczne, ręcznikiPrywatna, piaszczysta, bezpośrednio przy hotelu. Plaża wspólna również dla sąsiedniego hotelu Stella di Mare Gardens Resort. Na plaży pomost długości 400 m. Leżaki, parasole słoneczne, ręczniki
kąpielowe w cenie. Bar na plaży (12-17:00). kąpielowe w cenie. Bar na plaży (12-17:00). 
WyposażenieWyposażenie: : 
Rozległy kompleks hotelowy o niskiej zabudowie oferuje 607 pokoi w ośmiu trzypiętrowych budynkach. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją i miejscami do wypoczynku, restauracja główna, 2Rozległy kompleks hotelowy o niskiej zabudowie oferuje 607 pokoi w ośmiu trzypiętrowych budynkach. Do dyspozycji Gości: hol powitalny z recepcją i miejscami do wypoczynku, restauracja główna, 2
restauracje a la carte (Casa Mia- łoska, Taj Majhal - indyjska), lobby bar, bar z przekąskami Sea Breeze, kawiarnia Bedouin Tent & Cafe (za opłatą), sklepy z pamiątkami. Na zewnątrz znajduje się rozległyrestauracje a la carte (Casa Mia- łoska, Taj Majhal - indyjska), lobby bar, bar z przekąskami Sea Breeze, kawiarnia Bedouin Tent & Cafe (za opłatą), sklepy z pamiątkami. Na zewnątrz znajduje się rozległy
kompleks basenów (główny, relaksacyjny, basen z podgrzewaną wodą w okresie zimowym), dwa bary przy basenach oraz tarasy słoneczne z bezpłatnymi leżakami, parasolami słonecznymi i ręcznikamikompleks basenów (główny, relaksacyjny, basen z podgrzewaną wodą w okresie zimowym), dwa bary przy basenach oraz tarasy słoneczne z bezpłatnymi leżakami, parasolami słonecznymi i ręcznikami
kąpielowymi.  kąpielowymi.  
Dostęp do internetuDostęp do internetu: : 
Wi-Fi w lobby bezpłatnie.  Wi-Fi w lobby bezpłatnie.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
Pokoje dwuosobowe od strony ogrodu (DBL GV): klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, sejf, minibar (za opłatą), zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon lub taras, prysznic, WC, suszarka.Pokoje dwuosobowe od strony ogrodu (DBL GV): klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, sejf, minibar (za opłatą), zestaw do parzenia kawy/herbaty, balkon lub taras, prysznic, WC, suszarka.
Pokoje dwuosobowe od strony basenu (DBL PV). Pokoje dwuosobowe z widokiem na morze (DBL SV). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie, gra�s.  Pokoje dwuosobowe od strony basenu (DBL PV). Pokoje dwuosobowe z widokiem na morze (DBL SV). Łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zapytanie, gra�s.  
Sport, Wellness i RozrywkaSport, Wellness i Rozrywka : : 
Siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki. Za opłatą: korty tenisowe i oświetlenie, minigolf, bilard, nurkowanie, sporty wodne na plaży. Za opłatą: centrum Wellness i Spa (zabiegi kosmetyczne,Siłownia, siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki. Za opłatą: korty tenisowe i oświetlenie, minigolf, bilard, nurkowanie, sporty wodne na plaży. Za opłatą: centrum Wellness i Spa (zabiegi kosmetyczne,
masaże, hammam, sauny).. Dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, dyskoteki (wstęp bezpłatny, napoje za opłatą). masaże, hammam, sauny).. Dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, dyskoteki (wstęp bezpłatny, napoje za opłatą). 
DzieciDzieci : : 
2 brodziki, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat, animacje, gry i zabawy, plac zabaw, minidyskoteki, wysokie krzesełka w restauracji. Zjeżdżalnie na terenie hotelu Stella di Mare Gardens Resort. 2 brodziki, miniklub dla dzieci w wieku 4-12 lat, animacje, gry i zabawy, plac zabaw, minidyskoteki, wysokie krzesełka w restauracji. Zjeżdżalnie na terenie hotelu Stella di Mare Gardens Resort. 
All inclusiveAll inclusive: : 
Trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. Po południu przekąski w godz. 12:30-15:00 oraz podwieczorek (kawa, harbata, ciasto, przekąski) w godz. 15-17:30 w restauracjiTrzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu w restauracji głównej. Po południu przekąski w godz. 12:30-15:00 oraz podwieczorek (kawa, harbata, ciasto, przekąski) w godz. 15-17:30 w restauracji
Sea Breeze. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych barach i restauracjach w godz. 10-23:00. Bar w dyskotece nie jest objety ofertą all inclusive. Raz na pobyt możliwa kolacja wSea Breeze. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wybranych barach i restauracjach w godz. 10-23:00. Bar w dyskotece nie jest objety ofertą all inclusive. Raz na pobyt możliwa kolacja w
restaurcaji a la carte; wymagana wcześniejsza rezerwacja.  restaurcaji a la carte; wymagana wcześniejsza rezerwacja.  
 Kategoria Nekera Kategoria Nekera : : 
5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazdek. 5 gwiazdek, kategoria lokalna: 5 gwiazdek. 
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 JĘZYKU POLSKIMdopłata 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 JĘZYKU POLSKIM
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
Mocne stronyMocne strony : : 
- Ładna piaszczysta plaża przy hotelu - Piękne rafy koralowe 400 m. od brzegu - Duży kompleks trzech basenów- Ładna piaszczysta plaża przy hotelu - Piękne rafy koralowe 400 m. od brzegu - Duży kompleks trzech basenów

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

EgiptEgipt
HurghadaHurghada Stella Di Mare Beach Resort & Spa (Ex. Stella Makadi Resort)Stella Di Mare Beach Resort & Spa (Ex. Stella Makadi Resort)  WarszawaWarszawa 11.11.202111.11.2021

18.11.202118.11.2021 23862386   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HurghadaHurghada dnia dnia 11.11.202111.11.2021  godz.  godz. 08:30 - 13:4508:30 - 13:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HurghadaHurghada  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 18.11.202118.11.2021  godz.  godz. 04:00 - 07:3004:00 - 07:30
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Makadi BayMakadi Bay
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój standard z widokiem na basenPokój standard z widokiem na basen Odległość od plaży: Odległość od plaży: 265 m265 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

EgiptEgipt
HurghadaHurghada Stella Di Mare Beach Resort & Spa (Ex. Stella Makadi Resort)Stella Di Mare Beach Resort & Spa (Ex. Stella Makadi Resort)  WarszawaWarszawa 11.11.202111.11.2021

18.11.202118.11.2021 25702570   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do HurghadaHurghada dnia dnia 11.11.202111.11.2021  godz.  godz. 08:30 - 13:4508:30 - 13:45
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  HurghadaHurghada  do do WarszawaWarszawa dnia dnia 18.11.202118.11.2021  godz.  godz. 04:00 - 07:3004:00 - 07:30
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Makadi BayMakadi Bay
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: pokój standard z widokiem na morzepokój standard z widokiem na morze Odległość od plaży: Odległość od plaży: 265 m265 m

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


