
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

Egipt
Hurghada Aqua Vista Resort  Warszawa 06.01.2022

13.01.2022 2025 PLN

Podróż tam: Wylot z Warszawa do Hurghada dnia 06.01.2022 godz. 08:30 - 13:45
Powrót: Wylot z Hurghada do Warszawa dnia 13.01.2022 godz. 04:00 - 07:30
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Hurghada
Zakwaterowanie: Pokój standard Odległość od plaży: 747 m

Opis: 
 
Położenie: 
 10 km od Hurghady, 7 km od lotniska w Hurghadzie. 
Plaża: 
 700 m od hotelu - w siostrzanym hotelu Albatros Aqua Park Resort.. prywatna, piaszczysta, 1 km długości, dojście do plaży ulicą. Do plaży kursuje bezpłatny bus hotelowy. Bezpłatne: leżaki, parasole,
ręczniki plażowe, pawilony, bar na plaży. 
Wyposażenie: 
 326 pokoi, 10 budynków, 2 piętra, lobby, całodobowa recepcja, restauracja główna Soprano – dania w formie bufetu, kuchnia włoska, otwarta tylko podczas kolacji, restauracja Saffron – dania w formie
bufetu, kuchnia orientalna, restauracja L’Asia�que – dania w formie bufetu, kuchnia azjatycka, we wszystkich restauracjach dostępne foteliki dla dzieci; 5 barów, w tym bar w lobby, przy basenie i na plaży,
fajka wodna (dodatkowo płatna); możliwość korzystania z wyznaczonych barów w hotelach Albatros Aqua Park i Sea World Resort; sklep z pamiątkami, bankomat, fryzjer. 
Dostęp do internetu: 
 Wi-Fi w częściach wspólnych bezpłatne 
Zakwaterowanie: 
 Standardowy: 2-os. (możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 40 m², indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (prysznic, wc; suszarka), internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, sejf, lodówka,
zestaw do kawy/herbaty; bezpłatne łóżeczko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed przyjazdem; balkon lub taras (stolik i krzesełka); Rodzinny: 2-os. (możliwość 1, 2 lub 3 dostawek), ok. 80 m², 2 pokoje
oddzielone drzwiami, wyposażenie jak w pokoju standardowym. 
Sport , Rozrywka i Wellness: 
 Basen, słodka woda, podgrzewany w sezonie zimowym, basen na dachu, basen olimpijski, basen dla dzieci, przy basenach bezpłatne parasole, leżaki i materace, goście mogą korzystać ze zjeżdżalni i
barów przy hotelach Albatros Aqua Park i Sea World Resort; kort tenisowy z płatną wypożyczalnią sprzętu i oświetleniem, boccia, rzutki, siatkówka; plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje dla dorosłych i
dzieci: zajęcia sportowe, aqua aerobik, wieczorne show, goście mogą korzystać z animacji w hotelach Albatros Aqua Park i Pickalbatros Sea World, amfiteatr, bilard (płatny); centrum spa w Albatros Aqua
Park (czynne 9.00-19.00) za opłatą: sauna, hammam, hydromasaż, masaże. 
Dzieci: 
 Brodzik, plac zabaw, mini club, wysokie krzesełka w restauracji, bezpłatne łóżeczka na zamówienie przed wylotem. 
All Inclusive 10.00-00.00: 
 Śniadanie (7.00-10.00), późne śniadanie (10.00-11.00), obiad (12.30-14.30), kolacja (18.30-21.30), późna kolacja (22.00-24.00) w wyznaczonej restauracji; przekąski (12.00-17.00) w wyznaczonym barze;
lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe (10.00-24.00) w wyznaczonych barach. 
Kategoria Nekera: 
 4 gwiazdek, kategoria lokalna: 4 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 JĘZYKU POLSKIM
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu 
Mocne strony: 
- Nowoczesne wnętrza, przestronne pokoje - Podgrzewany basen dla dzieci

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



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 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Egipt
Hurghada Aqua Vista Resort  Katowice 06.01.2022

13.01.2022 2196 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Hurghada dnia 06.01.2022 godz. 04:55 - 09:05
Powrót: Wylot z Hurghada do Katowice dnia 13.01.2022 godz. 19:10 - 23:30
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Hurghada
Zakwaterowanie: Pokój standard Odległość od plaży: 747 m

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



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 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę

Egipt
Hurghada Aqua Vista Resort  Poznań 06.01.2022

13.01.2022 2724 PLN

Podróż tam: Wylot z Poznań do Hurghada dnia 06.01.2022 godz. 15:40 - 20:10
Powrót: Wylot z Hurghada do Poznań dnia 13.01.2022 godz. 10:05 - 14:50
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Hurghada
Zakwaterowanie: Pokój standard Odległość od plaży: 747 m

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


