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
Dorieas

Kategoria



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

01.07.2022
08.07.2022

2458 PLN

7943 PLN*

Dorosły: 2458.00 PLN (02.01.1992) Dorosły: 2458.00 PLN (02.01.1992)
Dorosły: 2057.00 PLN (02.01.1992) Dziecko: 970.00 PLN (01.04.2011)
Wylot z Katowice do Rodos
dnia 01.07.2022 godz. 09:40 - 13:20
Wylot z Rodos do Katowice
dnia 08.07.2022 godz. 06:50 - 08:40
All Inclusive
Hotel w mieście: Faliraki
Apartament

Opis:
Położony w spokojnej okolicy, na przedmieściach tętniącego życiem Faliraki. Cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród Klientów. Polecany zarówno dla osób ceniących sobie bliskość rozrywek miejskich, jak i
dla rodzin z dziećmi.
Położenie:
Na północno-wschodnim wybrzeżu Rodos, ok. 1,5 km od centrum Faliraki, ok. 13 km od stolicy, ok. 17 km od lotniska. Przystanek autobusowy ok. 500 m od hotelu.
Plaża:
Ok. 1,5 km od hotelu, piaszczysta, szeroka. Leżaki i parasole płatne ok. 5 euro/os. Bezpłatny transfer na plażę 7 razy dziennie.
Hotel:
Internet - Wi-Fi w lobby bezpłatny. Odnowiony w 2014 r., składa się z sześciu 3-piętrowych budynków. Posiada 43 pokoje, całodobową recepcją, windy, kącik telewizyjny. Płatne: sejf w recepcji (ok. 12
euro/tydz.), kantor, wypożyczalnia samochodów. Oﬁcjalna kategoria grecka ***
Pokoje:
Klimatyzacja, łazienka wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów, TV-Sat, lodówka, sejf (płatny), balkon lub taras. Standardowy - ok. 24 m2, 2-osobowy z możliwością dostawki dla osoby dorosłej lub dziecka.
Oferta może zawierać przykładowe zdjęcia pokoi. Brak możliwości wyboru lokalizacji pokoju. Pokoje o podwyższonym standardzie dodatkowo płatne.
Rekreacja, sport, atrakcje:
Niewielki basen, oddzielny brodzik, leżaki i parasole bezpłatne; przykładowe atrakcje: tenis stołowy, animacje przy basenie, kilka razy w tygodniu wieczorami muzyka. Płatne - mini golf, sporty wodne na
plaży.
Dla dzieci:
Brodzik, plac zabaw, wysokie krzesełka w restauracji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat, na zapytanie, możliwość wynajęcia opiekunki za opłatą.
Wyżywienie:
All Inclusive - śniadania, obiady, kolacje formie bufetu (2 dania główne na obiad i kolację). Lekkie przekąski, kawa i herbata w wyznaczonych miejscach i godzinach (10:00-12:30 oraz 14:30-19:00). Wybrane
lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:30-22:30). Importowane i markowe napoje alkoholowe i zamówienia po godz. 22:30 płatne. Posiłki serwowane są w siostrzanym hotelu Diagoras, ok. 100 m
od Dorieas.
Restauracje i bary:
Restauracja główna w hotelu Diagoras, bar przy basenie, bar płatny.
Informacje dodatkowe:
Część sportów i gier dodatkowo płatna. Hotele zastrzegają sobie prawo do modyﬁkowania oferty All Inclusive. Szczegółowe informacje na temat płatnych i bezpłatnych usług w ramach pakietu All Inclusive
Goście otrzymują na miejscu. Pakiet różni się w zależności od sezonu (wysoki/niski). All Inclusive w wyznaczonych barach. Terminy oraz godziny działania klimatyzacji określa dyrekcja hotelu. Aktualizacja
oferty barów, restauracji i atrakcji w hotelu-październik 2019. Organizator podaje przykładowe propozycje animacji i zabaw, szczegółowe informacje Klienci otrzymują na miejscu. UWAGA! Cena nie
obejmuje lokalnego podatku turystycznego w wysokości 1.50 EUR/pokój/dzień. Podatek jest obligatoryjny i płatny bezpośrednio w recepcji, przed zakwaterowaniem Klientów w hotelu.
Świadczenia w cenie:
Cena zawiera (PLN): obowiązkowe ubezpieczenie (KL, NW, bagaż), bilet lotniczy, zakwaterowanie w hotelu (doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu od godz. 14:00, kończy o godz. 12:00), transfer:
lotnisko - hotel - lotnisko; opiekę polskojęzycznego rezydenta; wyżywienie w/g opisu, opłaty lotniskowe i paliwowe, podatek VAT.
Warto wyróżnić:
* rodzinna, luźna atmosfera * bliskość rozrywek miejskich
Aktualizacja:
Oﬁcjalna kategoria lokalna 3*
ZMIANA DLA PODRÓŻUJĄCYCH:
UWAGA - ZMIANA

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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OD DNIA 01.12.2021 Od 1 grudnia 2021 obowiązywać będą nowe zasady dla pasażerów przylatujących do Polski z krajów strefy Non-Schengen: Pasażerowie przylatujący spoza strefy Schengen są kierowani
na obowiązkową 14 dniową kwarantannę, z której zwolnić może negatywny wynik testu PCR na koronawirusa, wykonany nie wcześniej niż 8 dnia po przylocie do Polski. Z obowiązku odbycia kwarantanny
zwolnione są osoby, które: - są w pełni zaszczepione, czyli te u których minęło minimum 14 dni od momentu całkowitego zakończenia procesu szczepienia, tj. przyjęcia obydwu dawek szczepionki przeciwko
koronawirusowi (w przypadku szczepionki dwudawkowej) lub jednej dawki (w przypadku szczepionki jednodawkowej) potwierdzonego zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia. Szczepionka musi być
dopuszczona do użytku w Unii Europejskiej. - są ozdrowieńcami, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli poddani izolacji, izolacji w warunkach domowych lub hospitalizacji z powodu zakażenia
koronawirusem. - zwolnienie z kwarantanny przysługuje dzieciom do 12. roku życia, które podróżują pod opieką osób w pełni zaszczepionych. Więcej informacji
h ps://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych? clid=IwAR2Obw3eEUI_l8iwl_v0j3o8qFyOaggL54izWFUlCciWbK8hw9DRfynjT0Q
SERWIS HOTELOWY:
W następstwie pandemii hotele wdrażają regulacje sanitarne mające na celu zapewnienie Klientom bezpiecznego wypoczynku. W każdym hotelu znajdą się wytyczne dotyczące korzystania z: infrastruktury
(baseny, siłownie, SPA, sale zabaw, wspólne pomieszczenia, sposób wydawania posiłków itp.), z systemu All Inclusive, atrakcji, animacji itp. Hotele zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmiany zasad
korzystania z oferty hotelowej zgodnie z wymogami. Zalecenia i regulacje mogą się zmieniać dynamicznie i mogą być wprowadzane w trybie nagłym. Obiekty działają zgodnie z wytycznymi władz danego
kraju obowiązującymi w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. Wszelkie zmiany wynikają z wdrażania przepisów sanitarnych, do których stosowania zobowiązane są hotele oraz turyści.
Obowiązek dostosowania się do reżimu sanitarnego nie uprawnia Klienta do możliwości żądania odszkodowania. Prosimy każdorazowo o zapoznawanie się z komunikatami MSZ, przepisami wizowymi,
paszportowymi i sanitarnymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. W przypadku rezerwacji wakacji w Polsce:
h ps://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe. Aktualne wytyczne można również znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Światowej Organizacji
Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za pandemię. Podejmując decyzję o wyjeździe
należy liczyć się z ograniczeniami w ruchu lotniczym, w przypadku uzasadnionych podejrzeń wystąpienia SARS-CoV-2 z koniecznością pobytu w wyznaczonym przez władze kraju obiekcie lub szpitalu, z
trudnościami w powrocie do kraju, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.
DOKONANIE REZERWACJI:
Każda rezerwacja wstępna, po potwierdzeniu przez Agenta/Klienta, uzyskuje status "Do potwierdzenia", co oznacza, że Organizator sprawdza dostępność miejsc w hotelu (rodzaj pokoju lub inne składniki
zarezerwowane przez Klienta) i dopiero po sprawdzeniu dostępności nadaje rezerwacji odpowiedni status (Potwierdzona/Anulowana).

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

