
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 Suma

Grecja
Kreta Stella Village  Katowice 15.06.2022

22.06.2022 3166 PLN 6333 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3166.65 PLN (15.12.1991) Dorosły: 3166.65 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Heraklion dnia 15.06.2022 godz. 17:45 - 21:15
Powrót: Wylot z Heraklion do Katowice dnia 22.06.2022 godz. 15:00 - 16:45
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Analipsi
Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy STANDARD z widokiem na ogród Odległość od plaży: 61 m

Opis: 
 
Położenie: 
w spokojnej okolicy, od plaży oddzielony ulicą o małym natężeniu ruchu, do centrum Analipsis ok. 700 m. Do Chersonissos ok. 5 km. Do lotniska w Heraklionie ok. 20 km. 
Plaża: 
piaszczysta, mała hotelowa plaża ok. 20 m od hotelu, leżaki i parasole bezpłatnie. Większa, piaszczysta plaża publiczna ok. 170 m od hotelu, parasole i leżaki płatne. 
Wyposażenie: 
bardzo popularny, rodzinny hotel z przyjemną atmosferą oferuje 240 pokoi rozmieszczonych w budynkach bocznych i budynku głównym. Lobby, recepcja, WiFi i kącik Internetowy w lobby za opłatą,
klimatyzowana restauracja z werandą, tawerna à la carte, bary. Na zewnątrz znajdują się 2 baseny ze słodką wodą, bar przy basenie. Taras słoneczny, leżaki i parasole bezpłatnie. 
Wyżywienie: 
All Inclusive: 3 posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Po południu oraz napoje bezalkoholowe w godz. 10:00–23:00. 
Internet: 
WiFi w całym hotelu gra�s. 
Zakwaterowanie: 
Pokoje dwuosobowe: klimatyzacja indywidualna, sejf (za opłatą 15 EUR/tydz.), telefon, lodówka, TV-sat., balkon lub taras. Prysznic, WC, suszarka. Pokoje rodzinne: ok. 37 m2, klimatyzacja indywidualna, 1
duże pomieszczenie mieszkalno-sypialne (optycznie rozdzielone), dla 2 os. z 2 dzieci, 3 os. z 1 dzieckiem lub 4 osób. Pokoje superior: położone w oddzielnym budynku – aneksie. 
Sport: 
2 baseny, 2 korty tenisowe (sprzęt za kaucją, oświetlenie za opłatą), boisko do siatkówki, koszykówki, boisko do mini futbolu, tenis stołowy, fitness, rzutki. 
Dzieci: 
3 baseny, 3 małe zjeżdżalnie wodne, statek piracki ze zjeżdżalniami, plac zabaw, miniklub (4 -12 lat) prowadzony przez animatorów hotelowych, menu, łóżeczko dla dziecka do 2 lat gra�s, krzesełka w
restauracji. 
Rozrywka: 
programy animacyjne w ciągu dnia i wieczorem. 
Kategoria lokalna: 
B 
UWAGA!: 
do zapłaty na miejscu podatek turystyczny. 
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), LO (Lot). 
W związku ze zmianami w przepisach sanitarnych oraz przekraczania granicy w poszczególnych krajach Nekera przygotowała listę wymaganych procedur wjazdowych do danego kraju - h�ps: 
//www.nekera.pl/bezpieczne-wakacje/ Zachęcamy do sprawdzenia tych informacji przed Państwa wyjazdem TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM 
Mocne strony: 
- Aquapark! - Rozległy teren - Blisko

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

do plaży

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 Suma

Grecja
Kreta Stella Village  Katowice 15.06.2022

22.06.2022 3464 PLN 6928 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3464.25 PLN (15.12.1991) Dorosły: 3464.25 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Heraklion dnia 15.06.2022 godz. 17:45 - 21:15
Powrót: Wylot z Heraklion do Katowice dnia 22.06.2022 godz. 15:00 - 16:45
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Analipsi
Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy SUPERIOR widokiem na ogród Odległość od plaży: 61 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 Suma

Grecja
Kreta Stella Village  Katowice 15.06.2022

22.06.2022 4143 PLN 8286 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 4143.16 PLN (15.12.1991) Dorosły: 4143.14 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Heraklion dnia 15.06.2022 godz. 17:45 - 21:15
Powrót: Wylot z Heraklion do Katowice dnia 22.06.2022 godz. 15:00 - 16:45
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Analipsi
Zakwaterowanie: Pokój rodzinny FAMILY z dwiema sypialniami i widokiem na ogród Odległość od plaży: 61 m

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


