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
Hiszpania
Fuerteventura

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

Hotel

Kategoria

Globales Costa Tropical



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

16.01.2022
24.01.2022

1929 PLN

3858 PLN*

Dorosły: 1929.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 1929.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Fuerteventura
dnia 16.01.2022 godz. 13:50 - 18:20
Wylot z Fuerteventura do Katowice
dnia 23.01.2022 godz. 19:00 - 00:55
All Inclusive
Hotel w mieście: Costa De An gua
bungalow [standard] duplex standard gardenview
Odległość od plaży: 1781 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

3 Hiszpania/Fuerteventura
Położenie:
- w spokojnej miejscowości Costa An gua - ok. 2 km od centrum Caleta de Fueste - ok. 2 km od plaży - ok. 5 km od lotniska - ok. 12 km od Puerto del Rosario - ok. 100 m od przystanku autobusowego
Plaża:
- publiczna, piaszczysta - leżaki i parasole płatne
Pokoje:
- pokój dzienny z sofą, oddzielna sypialnia - mini bar/lodówka - łazienka ( prysznic/ wanna, wc, suszarka) - TV/SAT - telefon - sejf (płatny) - zakwaterowanie w budynku głównym lub bunaglowie - balkon/
taras .
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - basen ze słoną wodą - taras słoneczny - leżaki i parasole - tenis stołowy - boisko wielofunkcyjne - siłownia - animacje 6 razy w tygodniu Płatne - masaże, sauna - jacuzzi - bilard
Dla dzieci:
- brodzik - plac zabaw - łóżeczko dla dziecka ( do 2 lat, na zapytanie)
Wyżywienie:
SelfCatering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu Half Board (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu All Inclusive (AI) - śniadanie, obiady, kolacje. Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe wydawane są w godzinach 10:30 - 23:00. Przekąski wydawane są w godzinach 11:00 - 12:30 oraz 16:00 - 18:00.
Restauracje i bary:
- 2 restauracje - bar przy basenie - kafeteria-bar
Dodatkowe informacje:
- 143 pokoje, 90 pokoi w budynku głównym i 53 bungalowów - internet WiFi (do prędkości 2Mb/s - bezpłatny, do prętkości 10Mb/s - płatny od każdego urządzenia: 6 EUR - 1 dzień, 15 EUR - 3 dni, 25 EUR 1 tydzień)
Errata:
Errata 04.07.2019 r. Od 01.07.2019 r w hotelu Globales Costa Tropical dostępny jest bezpłatny internet WiFi o prędkości do 2Mb/s. Z internetu można korzystać na terenie całego hotelu o każdej porze.
Istnieje możliwość wykupienia dostępu do internetu WiFi o większej prędkości (10Mb/s). Opłata pobierana jest od każdego urządzenia. Obowiązuje poniższy cennik: - 6 EUR - 1 dzień - 15 EUR - 3 dni - 25
EUR - 1 tydzień
Errata 2:
Errata 11.08.2021 r. Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z COVID 19, hotel Globales Costa Tropical zdecydował się na zawieszenie do odwołania darmowych przejazdów autobusowych na plażę oraz
do Caleta de Fueste.
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 300 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 455

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
PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 440 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 425 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 590 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 580 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe
usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg
(55x40x23) - Usługa EXBAG - 110zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 255 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 385 PLN ( wyloty
od 01.12-13.01)/ 260 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 330 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 465 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 340 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi
zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Smartwings) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg; Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 230 PLN Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od 10.01.2022 Usługa EXBAG - 250zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 435 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po
potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa
EXBAG - 125zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 270 PLN (wyloty do 11.12 i od 13.01 - 31.03)/ 360 PLN (wyloty od 12.12-12.01) Uwaga!
Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Enter Air) Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg;
Opis kraju:
HISZPANIAHiszpania to kraj pełen słońca, tradycji i różnorodnych kultur. Wakacje w Hiszpanii to idealna propozycja dla wszystkich, zarówno dla turystów preferujących aktywny wypoczynek, jak i
wczasowiczów wylegujących się na plaży i korzystających z uroków nadmorskich kurortów.Informacje ogólne o krajuTo państwo położone w zachodniej części Europy, z dostępem do Morza Śródziemnego
oraz Zatoki Biskajskiej. Flaga Hiszpanii to prostokąt o trzech poziomych pasach w kolorach: czerwonym, żółtym i czerwonym. Z lewej strony żółtego fragmentu ﬂagi znajduje się godło w postaci tarczy i
charakterystycznej korony. Kraj jest jednym z najpiękniejszych miejsc na wczasy w Europie i chętnie kierunek wybierany przez mieszkańców Polski. Wakacje w Hiszpanii to okazja, aby odpocząć na pięknych,
piaszczystych plażach, spróbować lokalnych przysmaków, cieszyć się ładną pogodą, a także zwiedzić majestatyczne zabytki. Słoneczna Hiszpania to charakterystyczne miejsce na mapie Europy, które łączy w
sobie nowoczesność z tradycją. Regiony takie jak: Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol i Costa de la Luz to miejsca, które tętnią życiem przez całą dobę, choć najwięcej rozrywek czeka tam na
wczasowiczów nocą. Wycieczka do Hiszpanii to propozycja dla całej rodziny. Liczne atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca i możliwość spędzania wolnego czasu na różne sposoby z pewnością nikomu nie
pozwolą się nudzić. Hiszpania składa się z części lądowej oraz wyspiarskiej, w skład której wchodzą jedne z najpopularniejszych miejsc na świecie, czyli Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku oraz Baleary na
Morzu Śródziemnym. Państwo Hiszpańskie składa się z 17 prowincji (zwanych regionami), a każda z nich ma niepowtarzalną kulturę oraz obyczaje. Hiszpańskie wyspy zachwycają zapierającymi dech w
piersiach widokami, zabytkowymi budowlami i malowniczymi plażami usytuowanymi wśród urokliwych zatoczek. Wyjątkowe krajobrazy oraz wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc sprawia, że Hiszpania to
jedno z najchętniej odwiedzanych państw nie tylko przez polskich turystów, ale i podróżników z całego świata. Ma zróżnicowany teren o nieograniczonym potencjale turystycznym, dlatego każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Kultura i obyczajeHiszpanie to ludzie pogodni, bardzo przywiązani do kultury oraz zwyczajów regionu, w którym mieszkają. Z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny, stawiając ją
zawsze na pierwszym miejscu. Mieszkańców Hiszpanii charakteryzuje też duże poczucie niezależności i pozytywne nastawienie do innych ludzi, także tych przyjezdnych. W Hiszpanii obowiązuje język
kastylijski, który potocznie nazywa się go językiem hiszpańskim. W kraju za język urzędowy uznaje się również - w zależności od regionu - język galicyjski, baskijski lub kataloński. W najpopularniejszych
turystycznie miastach Hiszpanii można bez problemu porozumieć się w języku angielskim i francuskim. Większość mieszkańców kraju jest wyznania katolickiego. Zaledwie kilka procent ludności uważa się
za członków grup praktykujących inne wierzenia religijne, takie jak: judaizm, hinduizm, islam, protestantyzm.KuchniaHiszpańska kuchnia to przede wszystkim świeże i przyrządzane na wiele sposobów ryby
oraz owoce morza. Potrawy podawane są zarówno na ostro, jak i na słodko. Jednym z najbardziej charakterystycznych dań w kuchni hiszpańskiej jest paella, czyli danie jednogarnkowe na bazie ryżu,
szafranu i owoców morza. Spędzając wakacje w Hiszpanii, warto spróbować także pieczonej jagnięciny, tor lli de patata z jajek i ziemniaków, wyśmienitych deserów, takich jak: ﬂan, turrón, alfajor oraz
puszystych paluszków śniadaniowych - churros (idealnych do ﬁliżanki gorącej kawy).Dla aktywnychWakacje w Hiszpanii to idealna okazja, aby rozpocząć przygodę z wodnymi sportami, zwłaszcza
windsurﬁngiem oraz żeglarstwem. Miłośnicy wędrówek wysokogórskich mogą do woli spacerować po licznych szlakach górskich w takich pasmach jak: Góry Betyckie, Pireneje, Góry Kastylijskie. Jednym z
najbardziej malowniczych szlaków hiszpańskich jest El Camino, prowadzący do San ago de Compostela na obszarze pogórza Gór Kantabryjskich. Fani mocnych wrażeń mogą skorzystać z encierro. To
przepędzanie byków na specjalną arenę ulicami miasta. Słynne na cały świat święto San Fermin odbywa się w Pampelunie.Co warto kupić?Wczasy w Hiszpanii to niepowtarzalna okazja, aby przywieźć do
Polski wspaniałe pamiątki. Wśród turystów szczególnie popularne są ﬁgurki w kształcie byka, które kojarzą się ze słynną na cały świat corridą. Fani hiszpańskiej kuchni mogą zakupić artykuły spożywcze. Do
najbardziej polecanych należą: oliwa z oliwek, lokalne wino oraz turrony, czyli rodzaj nugatów w kształcie kostek (jedna z najpopularniejszych słodkich przekąsek w Hiszpanii).PogodaPogoda w Hiszpanii,
zwłaszcza w sezonie letnim, przyciąga wielu turystów z całego świata. W najcieplejsze miesiące, czyli w lipcu i sierpniu, temperatura powietrza może sięgać nawet 35 stopni Celsjusza, zarówno na
wyspach, jak i w części kontynentalnej. Hiszpania należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc w całej Europie - słońce świeci tu nawet do 12 godzin na dobę. Z tego też względu wakacje w Hiszpanii to
gwarancja rewelacyjnej pogody, a co za tym idzie - przyjemnego letniego wypoczynku. Hiszpania jest również bardzo atrakcyjna zimą, zwłaszcza część kontynentalna, jak: Costa del Sol, Costa Blanca, Brava
czy Wyspy Kanaryjskie. Tam można liczyć na słoneczną pogodę i temperatury sięgające nawet 15 stopni Celsjusza.Przydatne zwrotyTak - Sí [si]Nie - No [no]Dziękuję - Gracias [gra as]Dzień dobry - Buenos
días [błenos dijas]Do widzenia - Adiós [adjos]Cześć (przywitanie) - Hola [ola]Cześć (pożegnanie) -- Chao [ciau]Przepraszam - Perdona; Disculpe [perdona; diskulpe]Dlaczego Hiszpania?Hiszpania to państwo
bardzo różnorodne pod względem kultury, zwyczajów, a nawet krajobrazu. To miejsce, gdzie można korzystać z uroków zarówno górskich szlaków, jak i malowniczych, piaszczystych plaż. Spędzając wakacje
w Hiszpanii, warto skorzystać z ofert jednej z nadmorskich miejscowości, które zapewniają turystom niezliczone atrakcje, leżących np. na Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca czy Costa de la Luz.
Niezapomniane wczasy w Hiszpanii zapewni z pewnością wycieczka na jedną z rajskich Wysp Kanaryjskich, takich jak np. La Palma, Teneryfa, Fuerteventura, Majorka i Gran Canaria. W naszym biurze
podróży można skorzystać z propozycji wyjazdów zagranicznych każdego dnia. Hiszpania ma niezwykle rozbudowaną bazę hotelową - znaleźć można tu komfortowe noclegi zarówno dla rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych, jak i pojedynczych wczasowiczów. Wakacje na hiszpańskich wyspach to całoroczna propozycja dla każdego, zarówno dla miłośnika aktywnego spędzania wolnego czasu, jak i fana
słodkiego lenistwa, np. na jednej z rajskich plaż.Informacje praktyczneWymagane dokumenty: paszport lub dowód osobistyWaluta: euro = ok. 4,3 PLN (grudzień 2019)Ceny: woda = ok. 50 centów (ok. 2 zł),
przekąska na mieście = 4-6 Euro (ok. 17-26 zł), obiad w restauracji od 10 Euro (od ok. 43 zł)Czas: taki sam jak w PolsceNapięcie: 220 V, gniazdka europejskieSzczepienia: nie wymaganeAmbasada:Ambasada
RP w MadrycieInformacje dot. stosunków politycznych, kulturalnych, problematyka Unii Europejskiej, sprawy prasowe i innec/Guisando 23 bis28035 MadridTel: +34 913 736 605E-mail:
madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

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
Hiszpania
Fuerteventura

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

Hotel

Kategoria

Cooee Taimar



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

16.01.2022
24.01.2022

2139 PLN

4278 PLN*

Dorosły: 2139.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2139.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Fuerteventura
dnia 16.01.2022 godz. 13:50 - 18:20
Wylot z Fuerteventura do Katowice
dnia 23.01.2022 godz. 19:00 - 00:55
Śniadania i obiadokolacje
Hotel w mieście: Costa Calma
junior suite standard balcony or terrace
Odległość od plaży: 766 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4 Hiszpania/Fuerteventura
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4*
Położenie:
- Costa Calma - ok. 300 m od barów, restauracji i sklepów - ok. 900 m od plaży - ok. 22 km od Morro Jable - ok. 44 km od plaży Cofete - ok. 62 km od lotniska
Plaża:
- publiczna - piaszczysta (mogą wystepować skały) - parasole i leżaki (za opłatą)
Pokoje:
Pokój standardowy typu junior suite - ok. 38 m2 - przestronne, nowocześnie urządzone - salon połączony z sypialnią - TV SAT, telefon, lodówka/mini bar(za opłatą), sejf(za opłatą), czajnik - łazienka z
wanną/prysznicem oraz WC, suszarka do włosów - klimatyzacja - Wi Fi - balkon/taras
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - basen zewnętrzny na dachu z sezonowo podgrzewaną wodą
Wyżywienie:
HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa,
herbata, ciasto, lody/lody dla dzieci. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne są bezpłatnie.
Restauracje i bary:
- restauracja/bufet - bar
Dodatkowe informacje:
- budynek z 1989 r. - wyremontowany w 2020 r. - 101 pokoi, 4 budynki, 2 piętra - hotel dla dorosłych (16+) - 24h recepcja - Wi Fi - transfer na plaże (bez opłat) - h ps://hotelcooeetaimar.com-hotel.com/en/
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 300 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 455 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 440 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 425 PLN ( wyloty do 30.11
i od 14.01-31.03)/ 590 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 580 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa
(WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 110zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 255 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 385 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 260 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 330 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.0131.03)/ 465 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 340 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa
(Smartwings) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg; Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 230 PLN Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż
podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od 10.01.2022 - Usługa EXBAG - 250zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 435 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera
bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 125zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o
wadze; - 20 kg - 270 PLN
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(wyloty do 11.12 i od 13.01 - 31.03)/ 360 PLN (wyloty od 12.12-12.01) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Enter
Air) Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg;
Opis kraju:
HISZPANIAHiszpania to kraj pełen słońca, tradycji i różnorodnych kultur. Wakacje w Hiszpanii to idealna propozycja dla wszystkich, zarówno dla turystów preferujących aktywny wypoczynek, jak i
wczasowiczów wylegujących się na plaży i korzystających z uroków nadmorskich kurortów.Informacje ogólne o krajuTo państwo położone w zachodniej części Europy, z dostępem do Morza Śródziemnego
oraz Zatoki Biskajskiej. Flaga Hiszpanii to prostokąt o trzech poziomych pasach w kolorach: czerwonym, żółtym i czerwonym. Z lewej strony żółtego fragmentu ﬂagi znajduje się godło w postaci tarczy i
charakterystycznej korony. Kraj jest jednym z najpiękniejszych miejsc na wczasy w Europie i chętnie kierunek wybierany przez mieszkańców Polski. Wakacje w Hiszpanii to okazja, aby odpocząć na pięknych,
piaszczystych plażach, spróbować lokalnych przysmaków, cieszyć się ładną pogodą, a także zwiedzić majestatyczne zabytki. Słoneczna Hiszpania to charakterystyczne miejsce na mapie Europy, które łączy w
sobie nowoczesność z tradycją. Regiony takie jak: Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol i Costa de la Luz to miejsca, które tętnią życiem przez całą dobę, choć najwięcej rozrywek czeka tam na
wczasowiczów nocą. Wycieczka do Hiszpanii to propozycja dla całej rodziny. Liczne atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca i możliwość spędzania wolnego czasu na różne sposoby z pewnością nikomu nie
pozwolą się nudzić. Hiszpania składa się z części lądowej oraz wyspiarskiej, w skład której wchodzą jedne z najpopularniejszych miejsc na świecie, czyli Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku oraz Baleary na
Morzu Śródziemnym. Państwo Hiszpańskie składa się z 17 prowincji (zwanych regionami), a każda z nich ma niepowtarzalną kulturę oraz obyczaje. Hiszpańskie wyspy zachwycają zapierającymi dech w
piersiach widokami, zabytkowymi budowlami i malowniczymi plażami usytuowanymi wśród urokliwych zatoczek. Wyjątkowe krajobrazy oraz wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc sprawia, że Hiszpania to
jedno z najchętniej odwiedzanych państw nie tylko przez polskich turystów, ale i podróżników z całego świata. Ma zróżnicowany teren o nieograniczonym potencjale turystycznym, dlatego każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Kultura i obyczajeHiszpanie to ludzie pogodni, bardzo przywiązani do kultury oraz zwyczajów regionu, w którym mieszkają. Z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny, stawiając ją
zawsze na pierwszym miejscu. Mieszkańców Hiszpanii charakteryzuje też duże poczucie niezależności i pozytywne nastawienie do innych ludzi, także tych przyjezdnych. W Hiszpanii obowiązuje język
kastylijski, który potocznie nazywa się go językiem hiszpańskim. W kraju za język urzędowy uznaje się również - w zależności od regionu - język galicyjski, baskijski lub kataloński. W najpopularniejszych
turystycznie miastach Hiszpanii można bez problemu porozumieć się w języku angielskim i francuskim. Większość mieszkańców kraju jest wyznania katolickiego. Zaledwie kilka procent ludności uważa się
za członków grup praktykujących inne wierzenia religijne, takie jak: judaizm, hinduizm, islam, protestantyzm.KuchniaHiszpańska kuchnia to przede wszystkim świeże i przyrządzane na wiele sposobów ryby
oraz owoce morza. Potrawy podawane są zarówno na ostro, jak i na słodko. Jednym z najbardziej charakterystycznych dań w kuchni hiszpańskiej jest paella, czyli danie jednogarnkowe na bazie ryżu,
szafranu i owoców morza. Spędzając wakacje w Hiszpanii, warto spróbować także pieczonej jagnięciny, tor lli de patata z jajek i ziemniaków, wyśmienitych deserów, takich jak: ﬂan, turrón, alfajor oraz
puszystych paluszków śniadaniowych - churros (idealnych do ﬁliżanki gorącej kawy).Dla aktywnychWakacje w Hiszpanii to idealna okazja, aby rozpocząć przygodę z wodnymi sportami, zwłaszcza
windsurﬁngiem oraz żeglarstwem. Miłośnicy wędrówek wysokogórskich mogą do woli spacerować po licznych szlakach górskich w takich pasmach jak: Góry Betyckie, Pireneje, Góry Kastylijskie. Jednym z
najbardziej malowniczych szlaków hiszpańskich jest El Camino, prowadzący do San ago de Compostela na obszarze pogórza Gór Kantabryjskich. Fani mocnych wrażeń mogą skorzystać z encierro. To
przepędzanie byków na specjalną arenę ulicami miasta. Słynne na cały świat święto San Fermin odbywa się w Pampelunie.Co warto kupić?Wczasy w Hiszpanii to niepowtarzalna okazja, aby przywieźć do
Polski wspaniałe pamiątki. Wśród turystów szczególnie popularne są ﬁgurki w kształcie byka, które kojarzą się ze słynną na cały świat corridą. Fani hiszpańskiej kuchni mogą zakupić artykuły spożywcze. Do
najbardziej polecanych należą: oliwa z oliwek, lokalne wino oraz turrony, czyli rodzaj nugatów w kształcie kostek (jedna z najpopularniejszych słodkich przekąsek w Hiszpanii).PogodaPogoda w Hiszpanii,
zwłaszcza w sezonie letnim, przyciąga wielu turystów z całego świata. W najcieplejsze miesiące, czyli w lipcu i sierpniu, temperatura powietrza może sięgać nawet 35 stopni Celsjusza, zarówno na
wyspach, jak i w części kontynentalnej. Hiszpania należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc w całej Europie - słońce świeci tu nawet do 12 godzin na dobę. Z tego też względu wakacje w Hiszpanii to
gwarancja rewelacyjnej pogody, a co za tym idzie - przyjemnego letniego wypoczynku. Hiszpania jest również bardzo atrakcyjna zimą, zwłaszcza część kontynentalna, jak: Costa del Sol, Costa Blanca, Brava
czy Wyspy Kanaryjskie. Tam można liczyć na słoneczną pogodę i temperatury sięgające nawet 15 stopni Celsjusza.Przydatne zwrotyTak - Sí [si]Nie - No [no]Dziękuję - Gracias [gra as]Dzień dobry - Buenos
días [błenos dijas]Do widzenia - Adiós [adjos]Cześć (przywitanie) - Hola [ola]Cześć (pożegnanie) -- Chao [ciau]Przepraszam - Perdona; Disculpe [perdona; diskulpe]Dlaczego Hiszpania?Hiszpania to państwo
bardzo różnorodne pod względem kultury, zwyczajów, a nawet krajobrazu. To miejsce, gdzie można korzystać z uroków zarówno górskich szlaków, jak i malowniczych, piaszczystych plaż. Spędzając wakacje
w Hiszpanii, warto skorzystać z ofert jednej z nadmorskich miejscowości, które zapewniają turystom niezliczone atrakcje, leżących np. na Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca czy Costa de la Luz.
Niezapomniane wczasy w Hiszpanii zapewni z pewnością wycieczka na jedną z rajskich Wysp Kanaryjskich, takich jak np. La Palma, Teneryfa, Fuerteventura, Majorka i Gran Canaria. W naszym biurze
podróży można skorzystać z propozycji wyjazdów zagranicznych każdego dnia. Hiszpania ma niezwykle rozbudowaną bazę hotelową - znaleźć można tu komfortowe noclegi zarówno dla rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych, jak i pojedynczych wczasowiczów. Wakacje na hiszpańskich wyspach to całoroczna propozycja dla każdego, zarówno dla miłośnika aktywnego spędzania wolnego czasu, jak i fana
słodkiego lenistwa, np. na jednej z rajskich plaż.Informacje praktyczneWymagane dokumenty: paszport lub dowód osobistyWaluta: euro = ok. 4,3 PLN (grudzień 2019)Ceny: woda = ok. 50 centów (ok. 2 zł),
przekąska na mieście = 4-6 Euro (ok. 17-26 zł), obiad w restauracji od 10 Euro (od ok. 43 zł)Czas: taki sam jak w PolsceNapięcie: 220 V, gniazdka europejskieSzczepienia: nie wymaganeAmbasada:Ambasada
RP w MadrycieInformacje dot. stosunków politycznych, kulturalnych, problematyka Unii Europejskiej, sprawy prasowe i innec/Guisando 23 bis28035 MadridTel: +34 913 736 605E-mail:
madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
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Oferta 3
Kierunek
Hiszpania
Fuerteventura

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

Hotel

Kategoria

Club Drago Park



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

16.01.2022
24.01.2022

2289 PLN

4578 PLN*

Dorosły: 2289.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2289.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Fuerteventura
dnia 16.01.2022 godz. 13:50 - 18:20
Wylot z Fuerteventura do Katowice
dnia 23.01.2022 godz. 19:00 - 00:55
All Inclusive
Hotel w mieście: Costa Calma
Economy Standard Balcony or Terrace
Odległość od plaży: 965 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4 Hiszpania/Fuerteventura
Kategoryzacja hotelu:
Kat. EximTours 4* Kat. lokalna 4*
Położenie:
- Costa Calma - ok. 1,2 km od plaży - ok. 1,5 km od centrum miejscowości z barami, restauracjami, kawiarniami - ok. 10 km od ogrodu zoologicznego w La Lajita - ok. 65 km od lotniska
Plaża:
- piaszczysta, publiczna - leżaki i parasole (płatne)
Pokoje:
Pokoje Standard Balcony or Terrace - ok 34 m2 - klimatyzacja - TV-SAT, telefon - sejf (płatny), Internet Wi-Fi (płatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - balkon/taras
Sport, Relaks, Rozrywka:
Pokoje Standard Balcony or Terrace - ok 34 m2 - klimatyzacja - TV-SAT, telefon - sejf (płatny), Internet Wi-Fi (płatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - balkon/taras
Dla dzieci:
- basen dla dzieci - mini klub dla dzieci od 4 roku życia - plac zabaw
Wyżywienie:
All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto, lody/lody dla dzieci. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe
dostępne w godzinach wyznaczonych przez hotel. All Inclusive + (AI+) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia przekąski, kawa, herbata, ciasto, lody/lody
dla dzieci. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wybrane alkohole premium dostępne w godzinach wyznaczonych przez hotel.
Restauracje i bary:
- restauracja główna, dania w formie bufetu, kuchnia międzynarodowa - 2 bary
Dodatkowe informacje:
- 4 budynki - 219 pokoi - maks. 4 piętra - windy - ogród - recepcja - lobby - pralnia (płatna) - Internet Wi-Fi w recepcji (bezpłatnie) - wypożyczalnia samochodów - parking niestrzeżony - minimarket akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, - h p://www.dragopark.com/en/index.php
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 300 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 455 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 440 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 425 PLN ( wyloty do 30.11
i od 14.01-31.03)/ 590 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 580 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa
(WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 110zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 255 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 385 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 260 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 330 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.0131.03)/ 465 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 340 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli
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bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Smartwings) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg; Do każdej rezerwacji istnieje możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 230 PLN Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od
10.01.2022 - Usługa EXBAG - 250zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 435 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już
po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa
EXBAG - 125zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 270 PLN (wyloty do 11.12 i od 13.01 - 31.03)/ 360 PLN (wyloty od 12.12-12.01) Uwaga!
Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Enter Air) Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg;
Opis kraju:
HISZPANIAHiszpania to kraj pełen słońca, tradycji i różnorodnych kultur. Wakacje w Hiszpanii to idealna propozycja dla wszystkich, zarówno dla turystów preferujących aktywny wypoczynek, jak i
wczasowiczów wylegujących się na plaży i korzystających z uroków nadmorskich kurortów.Informacje ogólne o krajuTo państwo położone w zachodniej części Europy, z dostępem do Morza Śródziemnego
oraz Zatoki Biskajskiej. Flaga Hiszpanii to prostokąt o trzech poziomych pasach w kolorach: czerwonym, żółtym i czerwonym. Z lewej strony żółtego fragmentu ﬂagi znajduje się godło w postaci tarczy i
charakterystycznej korony. Kraj jest jednym z najpiękniejszych miejsc na wczasy w Europie i chętnie kierunek wybierany przez mieszkańców Polski. Wakacje w Hiszpanii to okazja, aby odpocząć na pięknych,
piaszczystych plażach, spróbować lokalnych przysmaków, cieszyć się ładną pogodą, a także zwiedzić majestatyczne zabytki. Słoneczna Hiszpania to charakterystyczne miejsce na mapie Europy, które łączy w
sobie nowoczesność z tradycją. Regiony takie jak: Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol i Costa de la Luz to miejsca, które tętnią życiem przez całą dobę, choć najwięcej rozrywek czeka tam na
wczasowiczów nocą. Wycieczka do Hiszpanii to propozycja dla całej rodziny. Liczne atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca i możliwość spędzania wolnego czasu na różne sposoby z pewnością nikomu nie
pozwolą się nudzić. Hiszpania składa się z części lądowej oraz wyspiarskiej, w skład której wchodzą jedne z najpopularniejszych miejsc na świecie, czyli Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku oraz Baleary na
Morzu Śródziemnym. Państwo Hiszpańskie składa się z 17 prowincji (zwanych regionami), a każda z nich ma niepowtarzalną kulturę oraz obyczaje. Hiszpańskie wyspy zachwycają zapierającymi dech w
piersiach widokami, zabytkowymi budowlami i malowniczymi plażami usytuowanymi wśród urokliwych zatoczek. Wyjątkowe krajobrazy oraz wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc sprawia, że Hiszpania to
jedno z najchętniej odwiedzanych państw nie tylko przez polskich turystów, ale i podróżników z całego świata. Ma zróżnicowany teren o nieograniczonym potencjale turystycznym, dlatego każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Kultura i obyczajeHiszpanie to ludzie pogodni, bardzo przywiązani do kultury oraz zwyczajów regionu, w którym mieszkają. Z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny, stawiając ją
zawsze na pierwszym miejscu. Mieszkańców Hiszpanii charakteryzuje też duże poczucie niezależności i pozytywne nastawienie do innych ludzi, także tych przyjezdnych. W Hiszpanii obowiązuje język
kastylijski, który potocznie nazywa się go językiem hiszpańskim. W kraju za język urzędowy uznaje się również - w zależności od regionu - język galicyjski, baskijski lub kataloński. W najpopularniejszych
turystycznie miastach Hiszpanii można bez problemu porozumieć się w języku angielskim i francuskim. Większość mieszkańców kraju jest wyznania katolickiego. Zaledwie kilka procent ludności uważa się
za członków grup praktykujących inne wierzenia religijne, takie jak: judaizm, hinduizm, islam, protestantyzm.KuchniaHiszpańska kuchnia to przede wszystkim świeże i przyrządzane na wiele sposobów ryby
oraz owoce morza. Potrawy podawane są zarówno na ostro, jak i na słodko. Jednym z najbardziej charakterystycznych dań w kuchni hiszpańskiej jest paella, czyli danie jednogarnkowe na bazie ryżu,
szafranu i owoców morza. Spędzając wakacje w Hiszpanii, warto spróbować także pieczonej jagnięciny, tor lli de patata z jajek i ziemniaków, wyśmienitych deserów, takich jak: ﬂan, turrón, alfajor oraz
puszystych paluszków śniadaniowych - churros (idealnych do ﬁliżanki gorącej kawy).Dla aktywnychWakacje w Hiszpanii to idealna okazja, aby rozpocząć przygodę z wodnymi sportami, zwłaszcza
windsurﬁngiem oraz żeglarstwem. Miłośnicy wędrówek wysokogórskich mogą do woli spacerować po licznych szlakach górskich w takich pasmach jak: Góry Betyckie, Pireneje, Góry Kastylijskie. Jednym z
najbardziej malowniczych szlaków hiszpańskich jest El Camino, prowadzący do San ago de Compostela na obszarze pogórza Gór Kantabryjskich. Fani mocnych wrażeń mogą skorzystać z encierro. To
przepędzanie byków na specjalną arenę ulicami miasta. Słynne na cały świat święto San Fermin odbywa się w Pampelunie.Co warto kupić?Wczasy w Hiszpanii to niepowtarzalna okazja, aby przywieźć do
Polski wspaniałe pamiątki. Wśród turystów szczególnie popularne są ﬁgurki w kształcie byka, które kojarzą się ze słynną na cały świat corridą. Fani hiszpańskiej kuchni mogą zakupić artykuły spożywcze. Do
najbardziej polecanych należą: oliwa z oliwek, lokalne wino oraz turrony, czyli rodzaj nugatów w kształcie kostek (jedna z najpopularniejszych słodkich przekąsek w Hiszpanii).PogodaPogoda w Hiszpanii,
zwłaszcza w sezonie letnim, przyciąga wielu turystów z całego świata. W najcieplejsze miesiące, czyli w lipcu i sierpniu, temperatura powietrza może sięgać nawet 35 stopni Celsjusza, zarówno na
wyspach, jak i w części kontynentalnej. Hiszpania należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc w całej Europie - słońce świeci tu nawet do 12 godzin na dobę. Z tego też względu wakacje w Hiszpanii to
gwarancja rewelacyjnej pogody, a co za tym idzie - przyjemnego letniego wypoczynku. Hiszpania jest również bardzo atrakcyjna zimą, zwłaszcza część kontynentalna, jak: Costa del Sol, Costa Blanca, Brava
czy Wyspy Kanaryjskie. Tam można liczyć na słoneczną pogodę i temperatury sięgające nawet 15 stopni Celsjusza.Przydatne zwrotyTak - Sí [si]Nie - No [no]Dziękuję - Gracias [gra as]Dzień dobry - Buenos
días [błenos dijas]Do widzenia - Adiós [adjos]Cześć (przywitanie) - Hola [ola]Cześć (pożegnanie) -- Chao [ciau]Przepraszam - Perdona; Disculpe [perdona; diskulpe]Dlaczego Hiszpania?Hiszpania to państwo
bardzo różnorodne pod względem kultury, zwyczajów, a nawet krajobrazu. To miejsce, gdzie można korzystać z uroków zarówno górskich szlaków, jak i malowniczych, piaszczystych plaż. Spędzając wakacje
w Hiszpanii, warto skorzystać z ofert jednej z nadmorskich miejscowości, które zapewniają turystom niezliczone atrakcje, leżących np. na Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca czy Costa de la Luz.
Niezapomniane wczasy w Hiszpanii zapewni z pewnością wycieczka na jedną z rajskich Wysp Kanaryjskich, takich jak np. La Palma, Teneryfa, Fuerteventura, Majorka i Gran Canaria. W naszym biurze
podróży można skorzystać z propozycji wyjazdów zagranicznych każdego dnia. Hiszpania ma niezwykle rozbudowaną bazę hotelową - znaleźć można tu komfortowe noclegi zarówno dla rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych, jak i pojedynczych wczasowiczów. Wakacje na hiszpańskich wyspach to całoroczna propozycja dla każdego, zarówno dla miłośnika aktywnego spędzania wolnego czasu, jak i fana
słodkiego lenistwa, np. na jednej z rajskich plaż.Informacje praktyczneWymagane dokumenty: paszport lub dowód osobistyWaluta: euro = ok. 4,3 PLN (grudzień 2019)Ceny: woda = ok. 50 centów (ok. 2 zł),
przekąska na mieście = 4-6 Euro (ok. 17-26 zł), obiad w restauracji od 10 Euro (od ok. 43 zł)Czas: taki sam jak w PolsceNapięcie: 220 V, gniazdka europejskieSzczepienia: nie wymaganeAmbasada:Ambasada
RP w MadrycieInformacje dot. stosunków politycznych, kulturalnych, problematyka Unii Europejskiej, sprawy prasowe i innec/Guisando 23 bis28035 MadridTel: +34 913 736 605E-mail:
madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

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 4
Kierunek
Hiszpania
Fuerteventura

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

Hotel

Kategoria

H10 Tindaya



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

16.01.2022
24.01.2022

2499 PLN

4998 PLN*

Dorosły: 2499.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2499.00 PLN (15.12.1991)
Wylot z Katowice do Fuerteventura
dnia 16.01.2022 godz. 13:50 - 18:20
Wylot z Fuerteventura do Katowice
dnia 23.01.2022 godz. 19:00 - 00:55
Śniadania i obiadokolacje
Hotel w mieście: Costa Calma
Standard Balcony or Terrace
Odległość od plaży: 141 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

4 Hiszpania/Fuerteventura
Kategoryzacja hotelu:
- kat. Exim Tours 4* - kat. lokalna 4*
Położenie:
- przy plaży Sotavento - Costa Calma - w pobliżu liczne sklepy, restauracje i bary - ok 1 km od centrum miejscowości - ok 65 km od lotniska - ok 90 km od Parku Przyrody w Corralejo
Plaża:
- piaszczysta, publiczna - leżaki i parasole za opłatą
Pokoje:
Pokój standardowy - ok 17 m2 - widok na ogród lub dziedziniec - klimatyzacja, TV-SAT - telefon, mini-bar/lodówka - sejf (płatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - internet Wi-Fi
bezpłatny - balkon/taras - łóżeczko dla dziecka (na potwierdzenie, bezpłatne) - pokoje z bocznym widokiem na morze za dopłatą Pokój superior - ok. 23 m2 - widok na morze - pozostałe wyposażenie jak w
pokoju standardowym Pokój junior suite - ok. 34 m2 - pokój dzienny i sypialnia - widok na morze - pozostałe wyposażenie jak w pokoju standardowym
Sport, Relaks, Rozrywka:
bezpłatnie: - dzienne i wieczorne programy animacyjne, muzyka na żywo - 3 baseny, w tym 1 ze słoną wodą (1 podgrzewany w sezonie zimowym) - taras słoneczny z leżakami i parasolami, ręczniki
basenowe (wymagany depozyt) - piłkarzyki - tenis stołowy, rzutki - siłownia, aerobik - boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i siatkówki plażowej - pole do minigolfa - kort tenisowy płatne: - SPA,
sauna, łaźnia turecka, jacuzzi, masaże - sporty wodne - bilard
Dla dzieci:
- 2 brodziki, w tym 1 ze statkiem pirackim ze zjeżdżalnią - codzienne animacje - mini klub dla dzieci (4-12 lat) - plac zabaw - mini disco
Wyżywienie:
Half Board (HB) - śniadanie i kolacja. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, późne śniadanie, obiad, kolacja, przekąski , ciasto, kawa, herbata, nocne przekąski. Wybrane lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe dostępne są bezpłatnie w godz. 10:00-24:00. Dostępna jest również kuchnia dla wegetarian i bezglutenowa. Podczas obiadów i kolacji wymagany jest strój formalny.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - restauracja a la carte - lobby bar - snack bar (tylko w ciągu dnia
Dodatkowe informacje:
- wybudowany w 2006 r. - 354 pokoje - dwa 6-piętrowe budynki - 9 wind - całodobowa recepcja - ogród - sala telewizyjna - kiosk i sklepy - dyskoteka - sala konferencyjna - internet Wi-Fi w lobby (bezpłatny)
- sejf na recepcji (płatny) - parking (bezpłatny) - wypożyczalnia rowerów i samochodów - przystanek lokalnego autobusu ok. 50 m od hotelu - najbliższy sklep ok. 500 m od hotelu - hotel przystosowany dla
osób niepełnosprawnych - h ps://www.h10hotels.com/en
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 155zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 300 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 455 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 440 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 425 PLN ( wyloty do 30.11
i od
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14.01-31.03)/ 590 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 580 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa
(WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 110zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 255 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.01-31.03)/ 385 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 260 PLN wyloty do 20.04 - 32 kg - 330 PLN ( wyloty do 30.11 i od 14.0131.03)/ 465 PLN ( wyloty od 01.12-13.01)/ 340 PLN wyloty do 20.04 Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa
(Smartwings) Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg; Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 230 PLN Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż
podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od 10.01.2022 - Usługa EXBAG - 250zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu
rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 435 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera
bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 125zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o
wadze; - 20 kg - 270 PLN (wyloty do 11.12 i od 13.01 - 31.03)/ 360 PLN (wyloty od 12.12-12.01) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie
wyższa Warszawa (Enter Air) Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg;
Opis kraju:
HISZPANIAHiszpania to kraj pełen słońca, tradycji i różnorodnych kultur. Wakacje w Hiszpanii to idealna propozycja dla wszystkich, zarówno dla turystów preferujących aktywny wypoczynek, jak i
wczasowiczów wylegujących się na plaży i korzystających z uroków nadmorskich kurortów.Informacje ogólne o krajuTo państwo położone w zachodniej części Europy, z dostępem do Morza Śródziemnego
oraz Zatoki Biskajskiej. Flaga Hiszpanii to prostokąt o trzech poziomych pasach w kolorach: czerwonym, żółtym i czerwonym. Z lewej strony żółtego fragmentu ﬂagi znajduje się godło w postaci tarczy i
charakterystycznej korony. Kraj jest jednym z najpiękniejszych miejsc na wczasy w Europie i chętnie kierunek wybierany przez mieszkańców Polski. Wakacje w Hiszpanii to okazja, aby odpocząć na pięknych,
piaszczystych plażach, spróbować lokalnych przysmaków, cieszyć się ładną pogodą, a także zwiedzić majestatyczne zabytki. Słoneczna Hiszpania to charakterystyczne miejsce na mapie Europy, które łączy w
sobie nowoczesność z tradycją. Regiony takie jak: Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol i Costa de la Luz to miejsca, które tętnią życiem przez całą dobę, choć najwięcej rozrywek czeka tam na
wczasowiczów nocą. Wycieczka do Hiszpanii to propozycja dla całej rodziny. Liczne atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca i możliwość spędzania wolnego czasu na różne sposoby z pewnością nikomu nie
pozwolą się nudzić. Hiszpania składa się z części lądowej oraz wyspiarskiej, w skład której wchodzą jedne z najpopularniejszych miejsc na świecie, czyli Wyspy Kanaryjskie na Atlantyku oraz Baleary na
Morzu Śródziemnym. Państwo Hiszpańskie składa się z 17 prowincji (zwanych regionami), a każda z nich ma niepowtarzalną kulturę oraz obyczaje. Hiszpańskie wyspy zachwycają zapierającymi dech w
piersiach widokami, zabytkowymi budowlami i malowniczymi plażami usytuowanymi wśród urokliwych zatoczek. Wyjątkowe krajobrazy oraz wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc sprawia, że Hiszpania to
jedno z najchętniej odwiedzanych państw nie tylko przez polskich turystów, ale i podróżników z całego świata. Ma zróżnicowany teren o nieograniczonym potencjale turystycznym, dlatego każdy znajdzie tu
coś dla siebie. Kultura i obyczajeHiszpanie to ludzie pogodni, bardzo przywiązani do kultury oraz zwyczajów regionu, w którym mieszkają. Z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny, stawiając ją
zawsze na pierwszym miejscu. Mieszkańców Hiszpanii charakteryzuje też duże poczucie niezależności i pozytywne nastawienie do innych ludzi, także tych przyjezdnych. W Hiszpanii obowiązuje język
kastylijski, który potocznie nazywa się go językiem hiszpańskim. W kraju za język urzędowy uznaje się również - w zależności od regionu - język galicyjski, baskijski lub kataloński. W najpopularniejszych
turystycznie miastach Hiszpanii można bez problemu porozumieć się w języku angielskim i francuskim. Większość mieszkańców kraju jest wyznania katolickiego. Zaledwie kilka procent ludności uważa się
za członków grup praktykujących inne wierzenia religijne, takie jak: judaizm, hinduizm, islam, protestantyzm.KuchniaHiszpańska kuchnia to przede wszystkim świeże i przyrządzane na wiele sposobów ryby
oraz owoce morza. Potrawy podawane są zarówno na ostro, jak i na słodko. Jednym z najbardziej charakterystycznych dań w kuchni hiszpańskiej jest paella, czyli danie jednogarnkowe na bazie ryżu,
szafranu i owoców morza. Spędzając wakacje w Hiszpanii, warto spróbować także pieczonej jagnięciny, tor lli de patata z jajek i ziemniaków, wyśmienitych deserów, takich jak: ﬂan, turrón, alfajor oraz
puszystych paluszków śniadaniowych - churros (idealnych do ﬁliżanki gorącej kawy).Dla aktywnychWakacje w Hiszpanii to idealna okazja, aby rozpocząć przygodę z wodnymi sportami, zwłaszcza
windsurﬁngiem oraz żeglarstwem. Miłośnicy wędrówek wysokogórskich mogą do woli spacerować po licznych szlakach górskich w takich pasmach jak: Góry Betyckie, Pireneje, Góry Kastylijskie. Jednym z
najbardziej malowniczych szlaków hiszpańskich jest El Camino, prowadzący do San ago de Compostela na obszarze pogórza Gór Kantabryjskich. Fani mocnych wrażeń mogą skorzystać z encierro. To
przepędzanie byków na specjalną arenę ulicami miasta. Słynne na cały świat święto San Fermin odbywa się w Pampelunie.Co warto kupić?Wczasy w Hiszpanii to niepowtarzalna okazja, aby przywieźć do
Polski wspaniałe pamiątki. Wśród turystów szczególnie popularne są ﬁgurki w kształcie byka, które kojarzą się ze słynną na cały świat corridą. Fani hiszpańskiej kuchni mogą zakupić artykuły spożywcze. Do
najbardziej polecanych należą: oliwa z oliwek, lokalne wino oraz turrony, czyli rodzaj nugatów w kształcie kostek (jedna z najpopularniejszych słodkich przekąsek w Hiszpanii).PogodaPogoda w Hiszpanii,
zwłaszcza w sezonie letnim, przyciąga wielu turystów z całego świata. W najcieplejsze miesiące, czyli w lipcu i sierpniu, temperatura powietrza może sięgać nawet 35 stopni Celsjusza, zarówno na
wyspach, jak i w części kontynentalnej. Hiszpania należy do najbardziej nasłonecznionych miejsc w całej Europie - słońce świeci tu nawet do 12 godzin na dobę. Z tego też względu wakacje w Hiszpanii to
gwarancja rewelacyjnej pogody, a co za tym idzie - przyjemnego letniego wypoczynku. Hiszpania jest również bardzo atrakcyjna zimą, zwłaszcza część kontynentalna, jak: Costa del Sol, Costa Blanca, Brava
czy Wyspy Kanaryjskie. Tam można liczyć na słoneczną pogodę i temperatury sięgające nawet 15 stopni Celsjusza.Przydatne zwrotyTak - Sí [si]Nie - No [no]Dziękuję - Gracias [gra as]Dzień dobry - Buenos
días [błenos dijas]Do widzenia - Adiós [adjos]Cześć (przywitanie) - Hola [ola]Cześć (pożegnanie) -- Chao [ciau]Przepraszam - Perdona; Disculpe [perdona; diskulpe]Dlaczego Hiszpania?Hiszpania to państwo
bardzo różnorodne pod względem kultury, zwyczajów, a nawet krajobrazu. To miejsce, gdzie można korzystać z uroków zarówno górskich szlaków, jak i malowniczych, piaszczystych plaż. Spędzając wakacje
w Hiszpanii, warto skorzystać z ofert jednej z nadmorskich miejscowości, które zapewniają turystom niezliczone atrakcje, leżących np. na Costa Brava, Costa del Sol, Costa Blanca czy Costa de la Luz.
Niezapomniane wczasy w Hiszpanii zapewni z pewnością wycieczka na jedną z rajskich Wysp Kanaryjskich, takich jak np. La Palma, Teneryfa, Fuerteventura, Majorka i Gran Canaria. W naszym biurze
podróży można skorzystać z propozycji wyjazdów zagranicznych każdego dnia. Hiszpania ma niezwykle rozbudowaną bazę hotelową - znaleźć można tu komfortowe noclegi zarówno dla rodzin z dziećmi,
grup zorganizowanych, jak i pojedynczych wczasowiczów. Wakacje na hiszpańskich wyspach to całoroczna propozycja dla każdego, zarówno dla miłośnika aktywnego spędzania wolnego czasu, jak i fana
słodkiego lenistwa, np. na jednej z rajskich plaż.Informacje praktyczneWymagane dokumenty: paszport lub dowód osobistyWaluta: euro = ok. 4,3 PLN (grudzień 2019)Ceny: woda = ok. 50 centów (ok. 2 zł),
przekąska na mieście = 4-6 Euro (ok. 17-26 zł), obiad w restauracji od 10 Euro (od ok. 43 zł)Czas: taki sam jak w PolsceNapięcie: 220 V, gniazdka europejskieSzczepienia: nie wymaganeAmbasada:Ambasada
RP w MadrycieInformacje dot. stosunków politycznych, kulturalnych, problematyka Unii Europejskiej, sprawy prasowe i innec/Guisando 23 bis28035 MadridTel: +34 913 736 605E-mail:
madryt.amb.sekretariat@msz.gov.pl WAŻNE:z uwagi zmieniające się przepisy sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie
h ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

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

