
AGA Travel
Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 338 100 106, 338 179 999
E-mail: cechowa@agatravel.com.pl, wokulski@agatravel.com.pl

Oferta 1

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Turcja
Alanya Parador Suite  Katowice 22.09.2021

29.09.2021 1681 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 22.09.2021 godz. 10:45 - 14:30
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 29.09.2021 godz. 08:00 - 09:50
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Alanya
Zakwaterowanie: ssuite standard suite Odległość od plaży: 315 m

Położenie: 
Centrum Alanyi ok. 1 km Supermarket ok. 50 m Port lotniczy Antalya ok. 135 km 
Plaża: 
Piaszczysta, prywatna oddalona ok. 350 m od hotelu, do plaży prowadzi przejście przez ulicę Serwis plażowy - płatny Bar - płatny 
Pokoje: 
Pokój Standard Suite ok. 37 m² Składa się z sypialni i pokoju dziennego odzielonego drzwiami Klimatyzacja centralna Łazienka z prysznicem i WC, suszarka do włosów TV-Sat Telefon - płatny Sejf - płatny
(ok. 3 euro/dzień) Mała lodówka Łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na zapytanie) - bezpłatne Balkon Pokój Standard Promo Suite ok. 37 m² Pokój Standard Suite w promocyjnej cenie 
Wyżywienie: 
All Inclusive: Śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, serwowane w restauracji głównej Kawa, herbata dostępna w godzinach 16:00-17:00 Wybrane napoje bezalkoholowe, alkohole lokalnej produkcji w
barach wskazanych przez hotel w godzinach ich otwarcia między 10:00-22:00 Importowane napoje, lody - płatne Bar na plaży - płatny 
Strona internetowa hotelu: 
www.paradorhotels.com 
Opis hotelu: 
Recepcja Restauracja główna, bar przy basenie, bar na plaży Basen zewnętrzny ze zjeżdżalnią, brodzik Wymiana walut Winda Minimarket Łóżeczka dla niemowląt bezpłatnie Obiekt w trakcie kategoryzacji 
Internet: 
Wi-Fi w lobby - bezpłatne Wi-Fi w pokojach - płatne (ok. 3 euro/dzień) 
Sport i rozrywka: 
Bezpłatnie: Siłownia, basen Odpłatnie: Bilard, sporty wodne na plaży 
Uwagi: 
OSTRZEŻENIE: W związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 w czasie trwania wybranej imprezy turystycznej mogą obowiązywać zwiększone wymagania dotyczące higieny i innych środków
ostrożności ze względu na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo podróżnych. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymogów sanitarnych obowiązujących w Turcji. 
WAŻNE INFORMACJE: 
Opis imprezy turystycznej uwzględnia usługi świadczone w szczycie sezonu, który przypada na lipiec i sierpień. Zakres niektórych usług dostępnych w obiektach zakwaterowania (hotelach), świadczonych
poza szczytem sezonu może nieznacznie różnić się od zakresu usług świadczonych w szczycie sezonu. Szczegółowe informacje na temat usług z określeniem różnic zostały wskazane w Informatorze
ogólnym.

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


