
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

Jamajka
Discovery Bay Bahia Principe Luxury Runaway Bay  Warszawa 01.12.2021

09.12.2021 8280 PLN

Podróż tam: Wylot z Warszawa do Montego Bay dnia 01.12.2021 godz. 07:00 - 16:30
Powrót: Wylot z Montego Bay do Warszawa dnia 09.12.2021 godz. 18:30 - 13:55
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Runaway Bay
Zakwaterowanie: Junior Suite Deluxe Odległość od plaży: 151 m

Opis: 
 
Położenie: 
na północy Jamajki. Transfer z lotniska trwa ok. 1 godz. 
Plaża: 
 bezpośrednio przy hotelu plaża z białym, delikatnym piaskiem (wydzielona część plaży dla naturystów). Leżaki i ręcznik bez opłaty. 
Wyposażenie: 
luksusowy obiekt przeznaczony tylko dla osób dorosłych stanowi część kompleksu Gran Bahia Principe Resort z 525 pokojami rozmieszczonymi w 4 7-piętrowych budynkach. Do dyspozycji gości recepcja,
restauracja serwująca posiłki w formie bufetu, 3 restauracja a la carte (kuchnia azjatycka, hiszpańska, steak house), restauracja na plaży, 7 barów. W zadbanym ogrodzie 4 baseny z tarasami słonecznymi i 7
whirlpooli. Leżaki i ręczniki przy basenie bez opłaty. Hotel tylko dla osób dorosłych! 
Wyżwienie: 
All Inclusive: trzy posiłki w formie bufetu, kolacje również w restauracjach a la carte . Napoje bezalkoholowe i przekąski przez całą dobę. 
Internet: 
WIFI w lobby i pokojach bez opłaty. 
Zakwaterowanie: 
 Junior suity deluxe: ok. 53 m kw., elegancko urządzone, kącik wypoczynkowy, telefon, TV sat, internet, sejf, czajnik, minibar, wentylator sufitowy, klimatyzacja, suszarka, płaszcze oraz kapcie kąpielowe,
zestaw do prasowania, łazienka z wanną z hydromasażem, prysznic, WC, balkon lub taras. Junior suity deluxe z widokiem na morze. Junior suity deluxe w pierwszym rzędzie przy plaży. 
Sport: 
aerobik, bilard, rzutki, siłownia, tenis stołowy, rowery wodne, siatkówka. W miarę dostępności 1 godz./dziennie: windsurfing, tenis, snorkeling, kajaki, żeglowanie katamaranem (wymagana licencja). Za
opłatą zmotoryzowane sporty wodne. 
Wellness: 
 za opłatą sauna, kryty basen, zabiegi i masaże w centrum spa. 
Rozrywka: 
 animacje w ciągu dnia, wieczorne programy, pokazy, dyskoteka. 
Kategoria lokalna: 
 5 gwiazdek. 
Cena 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,
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 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 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  

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


