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
Kreta

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

Hotel

Kategoria

Semiramis Village



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

29.06.2022
06.07.2022

1934 PLN

7736 PLN*

Dorosły: 1934.00 PLN (02.01.1992) Dorosły: 1934.00 PLN (02.01.1992)
Dorosły: 1934.00 PLN (02.01.1992) Dziecko: 1934.00 PLN (01.04.2011)
Wylot z Katowice do Heraklion
dnia 29.06.2022 godz. 17:45 - 21:15
Wylot z Heraklion do Katowice
dnia 06.07.2022 godz. 15:00 - 16:45
All Inclusive
Hotel w mieście: Hersonissos
POKÓJ RODZINNY Z WIDOKIEM NA OGRÓD
Odległość od plaży: 460 m

4 Grecja/Kreta
Wyposażenie:
Ośrodek wypoczynkowy zbudowany został w roku 2000. Serdecznie zapraszamy naszych gości do łącznie 190 pokoi. Kompleks dysponuje 190 pomieszczeniami mieszkalnymi, znajdującymi się w budynku
głównym i 5 budynkach pobocznych. Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. Poszczególne piętra osiągalne są za pomocą windy bądź też schodami. Na miejscu znajduje się sejf i kantor wymiany walut.
Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych (bezpłatnie) zapewnia stały dostęp do sieci. Do dyspozycji gości jest restauracja, kawiarnia i bar. Dostępna jest baza handlowa w postaci sklepów. W obrębie
obiektu znajduje się malowniczy ogród i plac zabaw. Do Państwa dyspozycji jest również sala telewizyjna i pokój zabaw dla dzieci. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu. Do
pozostałych świadczonych usług należą serwis pokojowy i pralnia. Podróżnych preferujących zapoznanie się z okolicą w sposób aktywny ucieszy z pewnością możliwość wypożyczenia rowerów.
Pokoje:
Pokoje wyposażone są w klimatyzację, centralne ogrzewanie i łazienkę. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Urzekającą atmosferę wielu kwater podkreśla widok na morze.
Pomieszczenia mieszkalne i sypialne dysponują łóżkiem podwójnym. Opcjonalnie dostępne są oddzielne sypialnie. Na życzenie dostępne są dostawki oraz łóżeczka dziecięce. W pokoju znajduje się sejf. W
skład standardowego wyposażenia wchodzi również lodówka. Elementami podwyższającymi komfort pobytu są internet, telefon, telewizor, radio, zestaw stereo i Wi-Fi (odpłatnie). Dostępne są pokoje
przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Łazienki wyposażone są w prysznic i wannę. W łazience goście znajdą suszarkę do włosów. Ekskluzywnie dla naszych gości
przygotowaliśmy w łazienkach artykuły kosmetyczne. Istnieje również możliwość rezerwacji kwatery z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Kompleks oferuje pokoje rodzinne i pokoje dla palących.
Oferta sportowo-rozrywkowa:
Na terenie ośrodka wypoczynkowego znajduje się basen otwarty oraz brodzik dla dzieci. Spragnionym relaksu i odprężenia polecamy leżaki i parasole na tarasie do opalania. O Państwa pełne odprężenie
zadba kąpiel w jacuzzi. Na miejscu znajduje się bar z przekąskami. Pasjonatom sportu proponujemy tenisa ziemnego. Bogata oferta sportowa wewnątrz kompleksu obejmuje studio ﬁtness, tenisa
stołowego, bilard i darta. Hotelowe propozycje Wellness to m.in. spa, sauna, salon piękności, zabiegi masażu i hydroterapia. Oprawę rozrywkową zapewnia night-club. Copyright GIATA 2004 - 2021.
Mul lingual, powered by www.giata.com for client no. 126413
Wyżywienie:
Dostępne warianty żywieniowe to nocleg ze śniadaniem, wyżywienie częściowe i opcja all inclusive. W ofercie gastronomicznej znajdują się śniadanie, obiad i kolacja. Na życzenie istnieje możliwość
przygotowania potraw bezglutenowych. Polecamy również przekąski. Na miejscu podawane będą napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe.
Karty kredytowe:
W obiekcie akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard.
Świadczenia:
przelot opłaty lotniskowe i paliwowe ubezpieczenie KL, NNW transfery lotnisko - hotel, hotel - lotnisko zakwaterowanie w hotelu zgodnie z wybraną ofertą bagaż podręczny: - na lotach Ryanair (FR) - w
cenie 1 mały bagaż podręczny (max. wymiary: 40 x 20 x 25 cm) - na lotach linii LOT (LO) - w cenie 1 bagaż podręczny do 8 kg (max. wymiary: 55 x 40 x 23 cm) - na lotach Wizz Air (W6) - w cenie 1 mały
bagaż podręczny (max. wymiary: 40 x 30 x 20 cm) - na lotach Corendon (XR) - w cenie 1 bagaż podręczny do 8 kg (max. wymiary: 55 x 40 x 23 cm)
- na lotach Aegean (A3) - w cenie 1 bagaż podręczny
do 8 kg (max. wymiary: 55x40x23 cm) - pozostałe linie zgodnie z ofertą
Dodatkowo płatne:
Bagaż rejestrowany oraz dodatkowy bagaż podręczny - ceny zgodnie z ofertą. LINIE RYANAIR: - drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm
- bagaż rejestrowany do 20 kg
LINIE LOT:
- bagaż rejestrowany do 23 kg
LINIE WIZZAIR:
- drugi bagaż podręczny do 10kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 23 cm
- bagaż rejestrowany do 20 kg
LINIE
CORENDON:
- bagaż rejestrowany do 23 kg
LINIE AEGEAN Airlines:
- bagaż rejestrowany do 23 kg Miejsca obok siebie w samolocie. Obowiązkowy lokalny podatek turystyczny
obejmujący wszystkich turystów przebywających w Grecji powyżej 1 dnia (podatek będzie pobierany na miejscu, po przylocie do Grecji. Zastrzegamy możliwość zmiany, opłata niezależna od organizatora): dla pobytów, w hotelach 5* - 4 / noc / pokój - dla pobytów, w hotelach 4* - 3 / noc / pokój - dla pobytów, w hotelach 3* - 1,5 / noc / pokój - dla pobytów, w hotelach 2*, 1* lub w apartamentach - 0,5 / noc /
pokój

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
Obsługa:
Brak obsługi
Wizy:
Wizy nie są wymagane. Obywatele polscy mogą przekroczyć granicę posługując się dowodem osobistym. Należy pamiętać o dokumencie dla dziecka.

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

