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
Egipt
Sharm El Sheikh

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

Hotel

Kategoria

Barcelo Tiran Sharm



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

12.02.2022
20.02.2022

2879 PLN

5758 PLN*

Dorosły: 2879.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2879.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Katowice do Szarm el-Szejk
dnia 12.02.2022 godz. 06:05 - 11:15
Wylot z Szarm el-Szejk do Katowice
dnia 19.02.2022 godz. 22:55 - 02:05
All Inclusive
Hotel w mieście: Szarm el-Szejk
superior dbl
Odległość od plaży: 125 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS
5* Egipt/Sharm El Sheikh
Kategoryzacja hotelu:
kat. Exim Tours 5* kat. lokalna 5*
Położenie:
- bezpośrednio przy plaży - położony w zatoce Nabq - ok. 12 km od lotniska w Sharm El Sheikh - ok. 25 km od centrum Naama Bay
Plaża:
- piaszczysto - żwirkowa (ok 800 m długości) - łagodne zejście do morza (dalej rafa koralowa) - leżaki i parasole (bezpłatne) - ręczniki plażowe (bezpłatne)
Pokoje:
Pokój Superior - klimatyzacja indywidualna - TV-Sat, telefon, sejf - zestaw na parzenia kawy/herbaty - mini bar (płatny) - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - balkon/taras Pokój Deluxe
Swim Up - wyposażenie pokoju superior - pokoje na parterze z dostępem do basenu Pokój Rodzinny - wyposażenie pokoju superior - 2 pokoje połączone drzwiami
Sport, relaks, rozrywka:
Bezpłatne - 4 baseny - leżaki i parasole - siłownia - tenis stołowy - mini golf - siatkówka plażowa - korty tenisowe - dzienny i wieczorny program animacyjny Płatne - oświetlenie kortów tenisowych, rakiety
- spa, masaże, sauna, jacuzzi, łaźnia parowa - sporty wodne na plaży - centrum nurkowe
Dla dzieci:
- mini klub (4-12 lat) - brodzik - plac zabaw - mini disco
Wyżywienie:
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, lekkie przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00 - 24:00.
Restauracje i bary:
- restauracja główna - 2 restauracje a la carte (płatne) - lobby bar (od 10:00 do 24:00) - bar na plaży (od 10:00 do zachodu słońca) - bar z przekąskami (od 10:00 do zachodu słońca) - bar przy basenie (od
10:00 do zachodu słońca)
Dodatkowe informacje:
- internet w lobby (bezpłatny) - centrum konferencyjne - sklepy - pralnia - fryzjer - hotel dysponuje 345 pokojami - rok otwarcia hotelu: 2008 r. - www.barcelo.com
UWAGA:
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
Bagaż:
Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) od 10.01.2022 - Usługa EXBAG - 250zł/osobę Do każdej rezerwacji
istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 385 PLN - 23 kg - 445 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. W
przypadku przelotów samolotami czarterowymi cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż główny 20 kg

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
Egipt
Sharm El Sheikh

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

Hotel

Kategoria

Barcelo Tiran Sharm



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

12.02.2022
20.02.2022

2979 PLN

5958 PLN*

Dorosły: 2979.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2979.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Katowice do Szarm el-Szejk
dnia 12.02.2022 godz. 06:05 - 11:15
Wylot z Szarm el-Szejk do Katowice
dnia 19.02.2022 godz. 22:55 - 02:05
All Inclusive
Hotel w mieście: Szarm el-Szejk
superior [sea view] dbl
Odległość od plaży: 125 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

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 3
Kierunek
Egipt
Sharm El Sheikh

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

Hotel

Kategoria

Barcelo Tiran Sharm



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

12.02.2022
20.02.2022

3079 PLN

6158 PLN*

Dorosły: 3079.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 3079.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Katowice do Szarm el-Szejk
dnia 12.02.2022 godz. 06:05 - 11:15
Wylot z Szarm el-Szejk do Katowice
dnia 19.02.2022 godz. 22:55 - 02:05
All Inclusive
Hotel w mieście: Szarm el-Szejk
family room dbl
Odległość od plaży: 125 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

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 4
Kierunek
Egipt
Sharm El Sheikh

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

Hotel

Kategoria

Barcelo Tiran Sharm



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Katowice

12.02.2022
20.02.2022

3119 PLN

6238 PLN*

Dorosły: 3119.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 3119.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Katowice do Szarm el-Szejk
dnia 12.02.2022 godz. 06:05 - 11:15
Wylot z Szarm el-Szejk do Katowice
dnia 19.02.2022 godz. 22:55 - 02:05
All Inclusive
Hotel w mieście: Szarm el-Szejk
superior dbl
Odległość od plaży: 125 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

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

