
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

EgiptEgipt
Marsa AlamMarsa Alam Pensee Royal GardenPensee Royal Garden  KatowiceKatowice 20.11.202120.11.2021

27.11.202127.11.2021 21692169   PLNPLN 43384338   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2169.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 2169.00 PLN (13.09.1991)   Dorosły: 2169.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 2169.00 PLN (13.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do Marsa AlamMarsa Alam dnia dnia 20.11.202120.11.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  Marsa AlamMarsa Alam   do do KatowiceKatowice dnia dnia 27.11.202127.11.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Marsa AlamMarsa Alam
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard dblstandard dbl Odległość od plaży: Odległość od plaży: 168 m168 m

4* Egipt/Marsa Alam 4* Egipt/Marsa Alam 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
kat. Exim Tours 4* kat. lokalna 4* kat. Exim Tours 4* kat. lokalna 4* 
PołożeniePołożenie: : 
- 50 m od prywatnej plaży - ok. 40 km od lotniska Marsa Alam - 50 m od prywatnej plaży - ok. 40 km od lotniska Marsa Alam 
PlażaPlaża : : 
- piaszczysta - długa z łagodnym zejsciem do morza , położona bezpośrednio przy hotelu - piaszczysta - długa z łagodnym zejsciem do morza , położona bezpośrednio przy hotelu 
PokojePokoje: : 
- centralnie sterowana klimatyzacja - TV-Sat, telefon - sejf, lodówka - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka) - łóżeczko niemowlęce na życzenie - balkon/taras - pokój rodzinny składa się z dwóch pokoi- centralnie sterowana klimatyzacja - TV-Sat, telefon - sejf, lodówka - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka) - łóżeczko niemowlęce na życzenie - balkon/taras - pokój rodzinny składa się z dwóch pokoi
przedzielonych drzwiami z jedną łazienką, powierzchnia ok. 45 m2 przedzielonych drzwiami z jedną łazienką, powierzchnia ok. 45 m2 
Sport, relaks, rozrywkaSport, relaks, rozrywka : : 
Bezpłatne - basen - piłka wodna - siłownia - aerobik - tenis stołowy - piłka nożna, siatkówka - bilard - korty tenisowe - animacje Płatne - masaże, sauna, jacuzzi, łaźnia - jazda konna i na wielbłądach -Bezpłatne - basen - piłka wodna - siłownia - aerobik - tenis stołowy - piłka nożna, siatkówka - bilard - korty tenisowe - animacje Płatne - masaże, sauna, jacuzzi, łaźnia - jazda konna i na wielbłądach -
sporty wodne na plaży - centrum nurkowe sporty wodne na plaży - centrum nurkowe 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- basen - plac zabaw - mini klub - basen - plac zabaw - mini klub 
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00.  All inclusive: śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00.  
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- dwie restauracje - jedna na plaży - lobby bar (10:00 - 24:00) - bar przy basenie (10:00 - 17:00) - kącik orientalny (płatny) - dwie restauracje - jedna na plaży - lobby bar (10:00 - 24:00) - bar przy basenie (10:00 - 17:00) - kącik orientalny (płatny) 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- kawiarenka internetowa (płatna) - Wi Fi w lobby (płatne) - parking - sala konferencyjna - kantor - sklepy - lekarz (płatny) - hotel dysponuje 237 pokojami - rok otwarcia hotelu: 2005 r. - kawiarenka internetowa (płatna) - Wi Fi w lobby (płatne) - parking - sala konferencyjna - kantor - sklepy - lekarz (płatny) - hotel dysponuje 237 pokojami - rok otwarcia hotelu: 2005 r. 
VideoVideo: : 
www.youtube.com/watch?v=rf2RjbDKw9I www.youtube.com/watch?v=rf2RjbDKw9I 
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 : : 
Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 445 PLN Uwaga!Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 445 PLN Uwaga!
Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kgJeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kg

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 SumaSuma

EgiptEgipt
Marsa AlamMarsa Alam Brayka Bay ResortBrayka Bay Resort  KatowiceKatowice 20.11.202120.11.2021

27.11.202127.11.2021 25592559   PLNPLN 51185118   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2559.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 2559.00 PLN (13.09.1991)   Dorosły: 2559.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 2559.00 PLN (13.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do Marsa AlamMarsa Alam dnia dnia 20.11.202120.11.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  Marsa AlamMarsa Alam   do do KatowiceKatowice dnia dnia 27.11.202127.11.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Marsa AlamMarsa Alam
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard dblstandard dbl Odległość od plaży: Odległość od plaży: 103 m103 m

4*+ Egipt/Marsa Alam 4*+ Egipt/Marsa Alam 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
kat. Exim Tours 4*+ kat. lokalna 5* kat. Exim Tours 4*+ kat. lokalna 5* 
PołożeniePołożenie: : 
- przy plaży - ok. 17 km od centrum miasteczka Marsa Alam - ok. 45 km od lotniska w Marsa Alam - ok. 270 km od Hurghady - przy plaży - ok. 17 km od centrum miasteczka Marsa Alam - ok. 45 km od lotniska w Marsa Alam - ok. 270 km od Hurghady 
PlażaPlaża : : 
- piaszczysta - około 1300 m długości - leżaki i parasole (bezpłatne) - piaszczysta - około 1300 m długości - leżaki i parasole (bezpłatne) 
PokojePokoje: : 
Pokój Standardowy - klimatyzacja indywidualna - TV-Sat, telefon - mini bar (płatny) - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - balkon lub taras - powierzchnia ok. 34 m2 Pokój Rodzinny -Pokój Standardowy - klimatyzacja indywidualna - TV-Sat, telefon - mini bar (płatny) - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - balkon lub taras - powierzchnia ok. 34 m2 Pokój Rodzinny -
wyposażenie pokoju standardowego - składa się z dwóch pokoi przedzielonych drzwiami, powierzchnia ok. 70 m2 wyposażenie pokoju standardowego - składa się z dwóch pokoi przedzielonych drzwiami, powierzchnia ok. 70 m2 
Sport, relaks, rozrywkaSport, relaks, rozrywka : : 
Bezpłatne - 2 baseny - 2 korty tenisowe - tenis stołowy, bilard - boccia, rzutki - animacje Płatne - oświetlenie kortów tenisowych - wypożyczenie rakiet do tenisa - jacuzzi, masaże, sauna - jazda konna -Bezpłatne - 2 baseny - 2 korty tenisowe - tenis stołowy, bilard - boccia, rzutki - animacje Płatne - oświetlenie kortów tenisowych - wypożyczenie rakiet do tenisa - jacuzzi, masaże, sauna - jazda konna -
sporty wodne na plaży - centrum nurkowe sporty wodne na plaży - centrum nurkowe 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- plac zabaw, mini klub - basen z małymi zjeżdżalniami - plac zabaw, mini klub - basen z małymi zjeżdżalniami 
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach, podwieczorek. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00.  All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach, podwieczorek. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00.  
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna - 1 restauracja tematyczna (płatna) - lobby bar (10:00 - 24:00) - bar przy basenie (od 09:00 do zachodu słońca) - bar na plaży (09: - 20:00) - restauracja główna - 1 restauracja tematyczna (płatna) - lobby bar (10:00 - 24:00) - bar przy basenie (od 09:00 do zachodu słońca) - bar na plaży (09: - 20:00)   
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- Wi Fi na terenie hotelu (płatne) - sala konferencyjna - pralnia (płatna) - sejf w recepcji (bezpłatny) - klub nocny - hotel dysponuje 419 pokojami - rok otwarcia hotelu: 2004 r. - braykaresorts.com - Wi Fi na terenie hotelu (płatne) - sala konferencyjna - pralnia (płatna) - sejf w recepcji (bezpłatny) - klub nocny - hotel dysponuje 419 pokojami - rok otwarcia hotelu: 2004 r. - braykaresorts.com 
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 : : 
Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 445 PLN Uwaga!Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 445 PLN Uwaga!
Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kgJeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kg

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
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Oferta 3Oferta 3

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

EgiptEgipt
Marsa AlamMarsa Alam Albatros Sea World Resort Marsa AlamAlbatros Sea World Resort Marsa Alam  KatowiceKatowice 20.11.202120.11.2021

27.11.202127.11.2021 27192719   PLNPLN 54385438   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2719.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 2719.00 PLN (13.09.1991)   Dorosły: 2719.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 2719.00 PLN (13.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do Marsa AlamMarsa Alam dnia dnia 20.11.202120.11.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  Marsa AlamMarsa Alam   do do KatowiceKatowice dnia dnia 27.11.202127.11.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: All InclusiveAll Inclusive Hotel w mieście: Hotel w mieście: Al-KusajrAl-Kusajr
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: standard [garden view/pool view] dblstandard [garden view/pool view] dbl Odległość od plaży: Odległość od plaży: 317 m317 m

5* Egipt/Marsa Alam 5* Egipt/Marsa Alam 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
kat. Exim Tours 5* kat. lokalna 5* kat. Exim Tours 5* kat. lokalna 5* 
PołożeniePołożenie: : 
- przy plaży - ok. 110 km od miasta Marsa Alam - ok. 60 km od lotniska w Marsa Alam - przy plaży - ok. 110 km od miasta Marsa Alam - ok. 60 km od lotniska w Marsa Alam 
PlażaPlaża : : 
- piaszczysta - około 500 m długości - leżaki i parasole (bezpłatne) - piaszczysta - około 500 m długości - leżaki i parasole (bezpłatne) 
PokojePokoje: : 
Pokój Standardowy - klimatyzacja indywidualna - TV-Sat, telefon, Wi Fi (bezpłatne) - mini bar (uzupełniany codziennie w  wodę i napoje bezalkoholowe) - sejf (bezpłatny) - łazienka (WC, wanna/prysznic,Pokój Standardowy - klimatyzacja indywidualna - TV-Sat, telefon, Wi Fi (bezpłatne) - mini bar (uzupełniany codziennie w  wodę i napoje bezalkoholowe) - sejf (bezpłatny) - łazienka (WC, wanna/prysznic,
suszarka do włosów) - balkon lub taras - powierzchnia ok. 47 m2 Pokój  Rodzinny - wyposażenie pokoju standardowego - składa się z jednego pokoju przedzielonego przesuwanymi drzwiami - powierzchniasuszarka do włosów) - balkon lub taras - powierzchnia ok. 47 m2 Pokój  Rodzinny - wyposażenie pokoju standardowego - składa się z jednego pokoju przedzielonego przesuwanymi drzwiami - powierzchnia
ok. 70 m2 ok. 70 m2 
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
Bezpłatne - 16 basenów - aqua park (4 zjeżdżalnie dla dorosłych oraz 15 dla dzieci) - korty tenisowe - tenis stołowy - siłownia - 2 boiska do piłki nożnej - boccia - rzutki - szachy - animacje Płatne -Bezpłatne - 16 basenów - aqua park (4 zjeżdżalnie dla dorosłych oraz 15 dla dzieci) - korty tenisowe - tenis stołowy - siłownia - 2 boiska do piłki nożnej - boccia - rzutki - szachy - animacje Płatne -
oświetlenie kortów tenisowych - wypożyczenie rakiet do tenisa - SPA (jacuzzi, masaże, sauna, 3 baseny) - jazda konna - sporty wodne na plaży - centrum nurkowe oświetlenie kortów tenisowych - wypożyczenie rakiet do tenisa - SPA (jacuzzi, masaże, sauna, 3 baseny) - jazda konna - sporty wodne na plaży - centrum nurkowe 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- plac zabaw - mini klub - 2 baseny - krzesełka w restauracji - plac zabaw - mini klub - 2 baseny - krzesełka w restauracji 
WyżywienieWyżywienie: : 
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00. All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00. 
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- restauracja główna - restauracja chińska i orientalna - restauracja niemiecka - restauracja włoska - 4 bary - restauracja główna - restauracja chińska i orientalna - restauracja niemiecka - restauracja włoska - 4 bary 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- internet Wi Fi na terenie hotelu (bezpłatny) - pralnia, lekarz, sklepy, apteka - hotel dysponuje 376 pokojami - rok otwarcia hotelu: 1 czerwiec 2018 r. - www.pickalbatros.com - internet Wi Fi na terenie hotelu (bezpłatny) - pralnia, lekarz, sklepy, apteka - hotel dysponuje 376 pokojami - rok otwarcia hotelu: 1 czerwiec 2018 r. - www.pickalbatros.com 
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 : : 
Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 445 PLN Uwaga!Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 445 PLN Uwaga!
Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kgJeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kg

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


