
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
Evia Amarynthos Resort  Katowice 25.09.2022

02.10.2022 2094 PLN 4188 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2094.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2094.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Ateny dnia 25.09.2022 godz. 15:35 - 19:00
Powrót: Wylot z Ateny do Katowice dnia 02.10.2022 godz. 20:00 - 21:25
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Amarynthos
Zakwaterowanie: Pokój standard Odległość od plaży: 289 m

Warto podkreślić: 
- Po gruntownej metamorfozie - Spokojna okolica - Niezapomniany widok na A�ykę 
Okiem Grecosa: 
Hotel położony w bardzo spokojnej okolicy, otoczony uroczymi zielonymi terenami i w niewielkiej odległości od plaży. W 2018 roku został całkowicie odnowiony, natomiast na sezon 2019 ulegnie dalszej
rozbudowie. 
Położenie: 
• ok. 100 m od plaży • Przystanek autobusowy przy hotelu • miejscowość Eretria ok. 15 km • ok. 108 km od Aten • ok. 5 km od centrum miejscowości Amarynthos 
Plaża: 
• oddzielona od hotelu lokalną drogą, przejście podziemne • piaszczysto-kamienista • łagodne wejście do wody • ręczniki plażowe (depozyt) • leżaki i parasole (bezpłatne) • bar na plaży (płatne) 
Hotel: 
• siedmiopiętrowy budynek główny i 1 budynek boczny • restauracja główna • 3 bary - w lobby, przy basenie, na plaży • Wi-Fi (bezpłatne) • minimarket • 240 pokoi • Hotel nie posiada usprawnień dla osób
o ograniczonej sprawności ruchowej • kategoria lokalna 4* 
Pokoje: 
Standard • 2 os. (ok. 22 m2) • dostawka dla 3. os. • jedno pomieszczenie • klimatyzacja indywidualna (bezpłatna) • Wi-Fi (bezpłatne), TV-SAT • łazienka z wanną lub prysznicem • balkon • wszystkie
pokoje całkowicie odnowione i wyposażone w 2018 roku Standard w budynku bocznym • wyposażone jak pokój standard • nowe pokoje na sezon 2019 
Wyżywienie: 
All Inclusive: • do kolacji obowiązuje strój formalny • napoje w wyznaczonych barach do 23.00 • śniadanie, lunch, kolacja - w formie bufetu • przekąski (w wyznaczonych godzinach) 
Pełen relaks: 
Bezpłatnie • basen ze słodką wodą • animacje • leżaki i parasole przy basenie (bezpłatne) • kort tenisowy, koszykówka Odpłatnie • pokój gier • sporty wodne (oferta zewnętrzna) 
Dla dzieci: 
• basen • miniklub • plac zabaw • menu dla dzieci • krzesełka w restauracji • Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 13 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 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.


