
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

Tunezja
Sousse Royal Jinene  Katowice 30.09.2021

07.10.2021 1191 PLN

Podróż tam: Wylot z Katowice do Monastyr dnia 30.09.2021 godz. 17:15 - 19:00
Powrót: Wylot z Monastyr do Katowice dnia 07.10.2021 godz. 12:30 - 16:15
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Sousse
Zakwaterowanie: sr standard room Odległość od plaży: 271 m

Położenie: 
Najbliższe restauracje oraz bary ok. 100 m Centrum Sousse ok. 3 km Port lotniczy Monas�r ok. 15 km 
Plaża: 
Piaszczysta ok 150 m od hotelu Wejście do morza stopniowe Leżaki oraz parasole - bezpłatnie 
Pokoje: 
Pokój Standard Klimatyzacja (15.06-15.09) Łazienka z wanną lub prysznicem, toaleta TV- Sat, telefon Minilodówka (na zapytanie – płatna) Sejf - płatny Balkon 
Wyżywienie: 
All Inclusive: Śniadania, obiady, kolacje, serwowane są w formie bufetu w restauracji głównej Przekąski i lokalne alkohole serwowane są w godzinach i barach ustalonych przez hotelarza do godziny 24:00
Alkohole importowane są dodatkowo płatne 
Opis hotelu: 
Recepcja Restauracja, bar 2 baseny w tym 1 jest kryty Zjeżdżalnie Fitness Fryzjer Oficjalna kategoria 4* 
Internet: 
Wi-Fi w lobby - bezpłatne 
Sport i rozrywka: 
Bezpłatnie: Siatkówka plażowa, tenis stołowy, mini golf Odpłatnie: Bilard, kort tenisowy, masaże, jacuzzi, łaznia turecka, sauna, sala fitness 
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 Tunezji. W Tunezji obowiązuje podatek
turystyczny, pobierany jednorazowo podczas zameldowaniu w hotelu, jego wysokość zależy od standardu obiektu: 
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.


