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
Grecja
Rodos

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel
Lardos Bay

Kategoria



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

30.05.2022
06.06.2022

2176 PLN

4352 PLN*

Dorosły: 2176.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2176.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Rodos
dnia 30.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wylot z Rodos do Katowice
dnia 06.06.2022 godz. 00:00 - 00:00
Śniadania i obiadokolacje Plus
Hotel w mieście: Lardos
Pokój standard
Odległość od plaży: 225 m

Warto podkreślić:
- blisko pięknej plaży - odnowiony na sezon 2016-2018 - w pobliżu centrum Lardos - ok. 10 km do znanego Lindos - ciekawy program animacyjny - rozległy ogród z urokliwym widokiem na góry
Okiem Grecosa:
Hotel w otoczeniu dużego zadbanego ogrodu, o nowoczesnych i odnowionych pokojach, z dostępem do basenu, pyszną kuchnią oraz przy pięknej, piaszczystej plaży. To wymarzone miejsce zarówno dla par,
jak i rodzin szukających relaksu w greckim rytmie siga siga.
Położenie:
• w miejscowości Lardos • przy plaży, oddzielony lokalną drogą • ok. 65 km od lotniska • ok. 55 km od miasta Rodos • ok. 10 km od Lindos • ok. 8 km do disco barów • ok. 2 km od centrum miasta Lardos
(taxi ok. 8 EUR) • ok. 2 km od barów, restauracji, tawern • ok 50 m od przystanku autobusowego
Plaża:
• ok. 100 m od hotelu publiczna plaża Lardos • oddzielona od hotelu lokalną drogą • piaszczysto-żwirkowa • łagodne wejście do wody • leżaki i parasole płatne (ok. 10 EUR/zestaw)
Hotel:
• po modernizacji w latach 2016-2018 • budynek główny i 3 budynki boczne • wszystkie pokoje odnowione • 1 restauracja i 2 bary: przy basenie, disco-bar w budynku głównym • usługi pralni (płatne) • WiFi (bezpłatne) • recepcja 24h • 119 pokoi • minimarket, parking • kategoria lokalna: 3* • nie posiada pokoi dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej
Pokoje:
Standard • 2-3 os. (ok. 20 m2) • odnowione w latach 2016-2018 • dostawka dla 3. osoby (wliczając dzieci do 2 lat) • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna) • TV-SAT (polskie kanały), telefon • minilodówka • sejf płatny (ok. 11 EUR/tydz.) • Wi-Fi (bezpłatne) • balkon (3 m2) • łazienka - prysznic, suszarka, mini-kosmetyki • zlokalizowane w budynkach bocznych Pokój rodzinny • 2- 4 os. (ok. 24 m2) z
łóżkiem piętrowym • 1 pomieszczenie, odnowione w 2018 r. • dostawka dla 3. i 4. osoby (wliczając dzieci do 2 lat) • wyposażony i zlokalizowane jak pokój standard
Dostępne typy pokoi:
Standard: 2-3 os. (ok. 20 m2) Pokój rodzinny: 2- 4 os. (ok. 24 m2)
Wyżywienie:
Śniadania i obiadokolacje Plus • śniadanie i kolacja w formie bufetu (nielimitowane napoje) • napoje do śniadań: so drinki, kawa i herbata • napoje do kolacji: wino, piwo, so drinki • 1 restauracja All
Inclusive Light • śniadanie, lunch i kolacja w formie bufetu (nielimitowane napoje) • napoje do śniadań: so drinki, kawa i herbata • napoje do lunchu i kolacji: wino, piwo, so drinki • 1 bar: bezpłatne
lokalne napoje bezalkoholowe (10:00 – 19:00) • 1 restauracja
Pełen relaks:
Bezpłatnie • 1 basen woda słodka • leżaki i parasole przy basenie • siatkówka, rzutki, boccia, tenis stołowy • animacja dzienne i wieczorne dla dorosłych
Dla dzieci:
• plac zabaw • brodzik woda słodka • mini-disco • łóżeczka dla niemowląt • krzesełka w restauracji • Dzieci pobyt gra s - 1. dziecko do 12 lat • Dzieci pobyt zniżka - 2. dziecko do 12 lat
Cena obejmuje:
Przelot samolotem Polska - Grecja - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, noclegi, wyżywienie, opiekę rezydenta, transfer lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie podstawowe
T.U. EUROPA (9 500 EUR), NNW (1 000 EUR) i bagażu (100 EUR).
Cena nie obejmuje:
*Wariant Podstawowy ubezpieczenia TU Europa nie obejmuje ochrony na wypadek COVID-19, chorób przewlekłych, szkód pod wpływem alkoholu oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka.* Od dnia
1.01.2018 r. zgodnie z prawem greckim wszedł w życie podatek od noclegów, naliczany za pokój za każdą dobę pobytu. Jego wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu: 1* i 2* - ok. 0,50 EUR za
pokój/noc, 3* - ok. 1,50 EUR za pokój/noc, 4* - ok. 3 EUR

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
za pokój/noc, 5* - ok. 4 EUR za pokój/noc.

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
Grecja
Rodos

*Cena całkowita:
Podróż tam:
Powrót:
Wyżywienie:
Zakwaterowanie:

Hotel
Lardos Bay

Kategoria



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

30.05.2022
06.06.2022

2267 PLN

4534 PLN*

Dorosły: 2267.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2267.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Rodos
dnia 30.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wylot z Rodos do Katowice
dnia 06.06.2022 godz. 00:00 - 00:00
Śniadania i obiadokolacje Plus
Hotel w mieście: Lardos
Pokój rodzinny
Odległość od plaży: 225 m

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

