
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

Sri Lanka
Zachodnia
Prowincja

Taprobana Wadduwa  Warszawa 11.03.2022
19.03.2022 5490 PLN 10980 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 5490.42 PLN (02.01.1992) Dorosły: 5490.42 PLN (02.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Katunayake dnia 11.03.2022 godz. 16:10 - 05:55
Powrót: Wylot z Katunayake do Warszawa dnia 19.03.2022 godz. 08:05 - 13:40
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Wadduwa
Zakwaterowanie: Pokój dwuosobowy - De Luxe Odległość od plaży: 154 m

Opis: 
 
Położenie: 
tuż przy piaszczystej plaży Wadduwa, na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki. Colombo w odległości ok 35 km. Transfer z lotniska ok. 2 godzin 
Plaża: 
piaszczysta plaża przy hotelu. 
Wyposażenie: 
mały, kameralny hotel z 27 pokojami i z eleganckim wystrojem. Usytułowany wśród wysokich palm. Recepcja, restauracja główna, restauracja przy plaży, bar. W ogrodzie basen z tarasem słonecznym.
Leżaki, paraosole i ręczniki kąpielowe przy basenie w cenie. 
Internet: 
WIFI w recepcji i w pokojach bez opłaty. 
Zakwaterowanie: 
pokoje urządzone stylowo i luksusowo. Pokój deluxe: ok. 50 mkw., nowoczesne, w żywych kolorach, łóżko typu king-size, klimatyzacja, sejf, minibar, TV sat., ekspres do kawy/ herbaty, suszarka do włosów,
łazienka z prysznicem, WC, balkon, widok na morze i ogród. Pokoje super deluxe: dodatkowo z wanną z hydromasażem na balkonie. Suity: ok. 75 mkw., przestronne, z częścią wypoczynkową i jacuzzi na
balkonie. 
Sport: 
siłownia, siatkówka plażowa. Sporty wodne za opłatą. 
Wellness: 
za dodatkową opłatą zabiegi i masaże w centrum spa. 
Wyżywienie: 
śniadania, 2 posiłki lub ALL (wymagane noszenie opasek all inclusive) Na wyspie nie obowiązuję i nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli.  
Cena zawiera: 
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,
opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprez
turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej
dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), LO (Lot). 
W związku ze zmianami w przepisach sanitarnych oraz przekraczania granicy w poszczególnych krajach Nekera przygotowała listę wymaganych procedur wjazdowych do danego kraju - h�ps: 
//www.nekera.pl/bezpieczne-wakacje/ Zachęcamy do sprawdzenia tych informacji przed Państwa wyjazdem TELEFONICZNA OPIEKA W JEZYKU POLSKIM  

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

Sri Lanka
Zachodnia
Prowincja

Taprobana Wadduwa  Warszawa 11.03.2022
19.03.2022 6176 PLN 12352 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 6176.42 PLN (02.01.1992) Dorosły: 6176.42 PLN (02.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Katunayake dnia 11.03.2022 godz. 16:10 - 05:55
Powrót: Wylot z Katunayake do Warszawa dnia 19.03.2022 godz. 08:05 - 13:40
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Wadduwa
Zakwaterowanie: Suite Odległość od plaży: 154 m

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


