
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

Bułgaria
Słoneczny Brzeg Sol Nessebar Bay & Mare  Katowice 13.06.2022

20.06.2022 2754 PLN 5508 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2754.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2754.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Burgas dnia 13.06.2022 godz. 06:50 - 09:45
Powrót: Wylot z Burgas do Katowice dnia 20.06.2022 godz. 15:20 - 16:15
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Nesebyr
Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy od strony lądu Odległość od plaży: 169 m

Opis: 
 
Położenie: 
 od południowej strony półwyspu Nessebar, do starówki w Nessebarze ok. 3 km, przystanek w pobliżu hotelu. 
Plaża: 
 przy wąskiej, piaszczystej plaży, z płytkim zejściem do morza ok. 100 m, zejście do plaży płatnej schodami (leżaki i parasole na plaży za opłatą), ręczniki (kaucja). Taras słoneczny "Beachfront terraces" z
leżakami i parasolami w cenie dla Gości, zejście do tej części plaży ścieżką (również dla wózków) wzdłuż Rocky River. Ręczniki za kaucją (20 BGN). 
Wyposażenie: 
 rodzinny resort znanej i cenionej sieci "Sol Hotels" oferuje 342 pokoje na 7 piętrach. Przestronne lobby z recepcją, 3 windy, restauracja dla niepalących, 3 bary, minimarket oraz kryty basen. W małym parku
przy hotelach 3 baseny ze słodką wodą, taras słoneczny i bar przy basenie. Leżaki i parasole przy basenach bez opłaty. Nowoczesny hotelowy aquapark przy hotelu (czynny ok.1.06.-30.09. w zależności od
warunków pogodowych).  
Wyżywienie: 
 All Inclusive: 3 posiłki w formie bufetu, wieczory tematyczne, restauracja z tarasem. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, kawa, herbata, woda, domowe wino, piwo od 10:00-23:00. Przekąski w
godz. 10:00-12:30 i 15:00-17:00, przekąski o północy w godz. 22:0-23:00. 4 restauracje tematyczne "Paellador Levante", kącik z lodami w godz. 10:00-16:30, snack bar, paella i kanapki, bar przy plaży, bar
przy basenie, bar w lobby. 
Internet: 
 WiFi w lobby hotelowym gra�s. 
Zakwaterowanie: 
 urządzone ze smakiem i funkcjonalnie. Pokoje dwuosobowe (ok. 35 m2): klimatyzacja, telefon, minibar (za opłatą), TV kablowa, sejf, lodówka, sofa dla 3. os. dorosłej lub dzieci, wykładzina podłogowa,
balkon, wanna, WC, suszarka. Pokoje dwuosobowe z widokiem na morze. Pokoje wariant ekonomiczny . Pokoje rodzinne (ok. 70 m2): 2 pokoje połączone drzwiami z widokiem na morze. Pokój: 4 łóżka, w
tym 2 łóżka dla 2 osób dorosłych i 2 dostawki dla dzieci. 
Sport: 
 siłownia, tenis stołowy, siatkówka. Za opłatą: tenis, bilard, minigolf, sporty wodne. 
Wellness: 
 w Sol Nessebar Palace kryty basen, jacuzzi w cenie. Za opłatą: masaże, sauna, fryzjer, zabiegi relaksujące i upiększające w "Rosa Spa" w Sol Nessebar Palace. 
Dzieci: 
 oddzielny brodzik ze zjeżdżalniami (czynne w określonych godzinach, plac zabaw, dyskoteka dla dzieci, łóżeczko dla dziecka do lat 2 bez opłaty. 
Rozrywka: 
 program animacyjny. 
Parkowanie: 
 ok. 10 BGN/dzień. 
Zwierzę domowe: 
 nie. 
Kategoria lokalna: 
 4 gwiazdki. 
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

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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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: 
- bezpośrednio przy pięknej plaży! - Aquapark! - Blisko do starego Nessebaru

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Bułgaria
Słoneczny Brzeg Sol Nessebar Bay & Mare  Katowice 13.06.2022

20.06.2022 2935 PLN 5870 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2935.35 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2935.35 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Burgas dnia 13.06.2022 godz. 06:50 - 09:45
Powrót: Wylot z Burgas do Katowice dnia 20.06.2022 godz. 15:20 - 16:15
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Nesebyr
Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy od strony morza Odległość od plaży: 169 m

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


