
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 Eretria Hotel & Spa Resort (Ex. Eretria Village)  Katowice 02.06.2022

09.06.2022 2293 PLN 4586 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2293.00 PLN (01.01.1985) Dorosły: 2293.00 PLN (01.01.1985)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Ateny dnia 02.06.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Ateny do Katowice dnia 09.06.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Eretria
Zakwaterowanie: Bungalow Odległość od plaży: 933 m

Warto podkreślić: 
- WSZYSTKIE POKOJE odnowione na sezon 2021 - przestronne pokoje - piaszczysta plaża (leżaki i parasole bezpłatne) - w otoczeniu bujnej zieleni 
Okiem Grecosa: 
Kompleks białych zadbanych bungalowów o czerwonych dachach i nowoczesnych pokojach pośród rozłożystego ogrodu tworzący wraz zagospodarowaną strefą plażową iście grecką oazę wypoczynku.
Przestronna wioska wakacyjna oferuje komfort, smaczne posiłki, strefę SPA i wiele atrakcji dla najmłodszych nie tylko w mini klubie hotelowym. 
Położenie: 
• ok. 550 metrów od morza • ok. 7 km od piaszczystej zagospodarowanej plaży (leżaki i parasole bezpłatne) • ok. 115 km od lotniska • ok. 95 km od centrum Aten • ok. 25 km od centrum Chalkidy • ok. 5
km od centrum Eretria • ok. 5 km od centrum Amarynthos • przystanek autobusowy ok. 400 m od hotelu • najbliższe bary, sklepy, disco ok. 5 km 
Plaża: 
• piaszczysto-kamienista plaża Eretria Beach (Enzo Coffee & Lounge Bar) ok. 7 km od hotelu • dzienny shu�le minibus hotelowy kursujący hotel - plaża w Enzo Coffee & Lounge Bar - hotel (bezpłatny) •
leżaki i parasole (bezpłatne) w Enzo Coffee & Lounge Bar • o łagodnym wejściu do wody • ręczniki plażowe (bezpłatne) • nagrodzona Błękitną Flagą • piaszczysta plaża Amarynthos Beach ok. 5 km od
hotelu (leżaki i dojazd na plażę płatny) 
Hotel: 
• na sezon 2021 obiekt po gruntownej renowacji (rok budowy 2002) • jeden 2-piętrowy budynek główny oraz rozsiane bungalowy na terenie dużego ogrodu • 3 restauracje (główna The Olive, rest. ala carte
Breeze Grill i All Day Snack Bar Sip-Sip) • 3 bary (lobby bar, bar w basenie swim up, oraz All Day Bar Sip-Sip) • kompleks basenów tworzących 1 duży basen • recepcja & concierge 24h • 220 pokoi • 3 widny
• amfiteatr • minimarket • sejf na recepcji (bezpłatny) • Wi-Fi w całym hotelu (bezpłatne) • parking • 18 sal konferencyjnych z nowoczesnym wyposażaniem dla 2000 Uczestników • kategoria lokalna:
4**** 
Pokoje: 
Bungalow: • odnowione na sezon 2021 • 2-3 os. (ok. 27 m2) • dostawka dla 3. osoby (os. dorosła, dziecko do lat 13, infant) • jedno pomieszczenie • biurko i krzesło • sofa w strefie relaksu (si�ng area) •
klimatyzacja indywidualna (bezpłatna) • telefon, TV-Sat z polskimi kanałami • łazienka – wanna, mini-kosmetyki, szlafrok, kapcie, suszarka • żelazko i deska do prasowania • sejf (bezpłatny) • Wi-Fi w
pokoju (bezpłatne) • mini-lodówka (bezpłatna) • czajnik elektryczny, kawa i herbata (bezpłatne) • balkon lub taras • widok na ogród • widok na morze za dopłatą • dostępne pokoje dla osób z
ograniczeniami w sprawności Rodzinny: • odnowione na sezon 2021 • 2-4 os. (ok. 30 m2) • dostawka dla 3. i 4. osoby (dziecko do lat 13, niemowlę) • 1 pomieszczenie • wyposażony jak Bungalow 
Wyżywienie: 
All Inclusive • śniadania, lunche i kolacje w formie bufetu w restauracji głównej • przekąski i lody dla dzieci w wyznaczonych miejscach i godzinach • 3 restauracje (główna The Olive, rest. ala carte Breeze
Grill i All Day Snack Bar Sip-Sip) • 3 bary (lobby bar, bar w basenie swim up, oraz All Day Bar Sip-Sip) • bezpłatne lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe 09:30 - 23:00 
Pełen relaks: 
Bezpłatnie • kompleks połączonych ze sobą basenów tworzących 1 duży basen (1107 m2, woda słodka) • leżaki i parasole przy basenie • 3 korty do tenisa (zadaszenie, twarde podłoże, oświetlenie i
wypożyczenie sprzętu bezpłatne) • siatkówka i siatkówka plażowa • boisko do koszykówki • gra w bule • siłownia • mini boisko do piłki nożnej • animacje hotelowe (dzienne sportowe, wieczory
folklorystyczne z muzyką i tańcem) • animacje Grecos w j. polskim (19.06-10.09.2022) Odpłatnie • basen kryty – pozostałe wizyty • jacuzzi, sauna/hammam – pozostałe wizyty • Centrum SPA (w tym
fryzjer i Beaty Salon) • lekcje tenisa z instruktorem 
Dla dzieci: 
• plac zabaw • brodzik dla dzieci • menu dla dzieci • krzesełka w restauracji • mini club (czynny przez cały sezon) • łóżeczko dla dzieci (przy zgłoszeniu podczas rezerwacji) • animacje Grecos w j. polskim
(19.06-10.09.2022) • Dzieci pobyt gra�s - 1. dziecko do 13 lat • Dzieci pobyt zniżka - 2. dziecko do 13 lat 
Cena obejmuje:

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

 
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. 
Informacje dodatkowe: 

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
Evia Eretria Hotel & Spa Resort (Ex. Eretria Village)  Katowice 02.06.2022

09.06.2022 2383 PLN 4766 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2383.00 PLN (15.12.1991) Dorosły: 2383.00 PLN (15.12.1991)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Ateny dnia 02.06.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Ateny do Katowice dnia 09.06.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Eretria
Zakwaterowanie: Pokój rodzinny Odległość od plaży: 933 m

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


