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
Hiszpania
Majorka

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

Hotel

Kategoria

Alua Calas De Mallorca Resort (Ex. Sol)



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

08.05.2022
15.05.2022

2286 PLN

4572 PLN*

Dorosły: 2286.15 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2286.15 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Majorka
dnia 08.05.2022 godz. 09:55 - 12:45
Wylot z Majorka do Kraków
dnia 15.05.2022 godz. 06:40 - 09:25
All Inclusive
Hotel w mieście: Cales De Mallorca
pokój dwuosobowy z widokiem na morze
Odległość od plaży: 248 m

Opis:
Położenie:
w niewielkiej odległosci od centrum miejscowosci Calas de Mallorca (200 m). W pobliżu hotelu liczne sklepy, restauracje, bary i punkty rozrywkowe. Do Palma de Mallorca ok. 65 km., port lotniczy oddalony
o 60 km.
Plaża:
publiczna, piaszczysta plaża Cala Antena ok. 200 m od hotelu. Druga plaża - Cala Domingos piasczysta, publiczna, położona ok 900 m od hotelu. Leżaki, parasole słoneczne za opłatą (ok. 12 EUR/zestaw).
Wyposażenie:
hotel oferuje 483 pokoje zlokalizowane w dwóch 10-piętrowych budynkach. Do dyspozycji Gości: lobby powitalne z recepcją i miejscami do wypoczynku, sala TV, windy, przechowalnia bagażu, sklep.
Restauracja główna - bufet, dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej, 4 bary. Na zewnątrz znajdują się 4 baseny ze słodką wodą (w tym 2 brodziki), taras słoneczny oraz bar z napojami i przekąskami.
Leżaki, parasole słoneczne przy basenie w cenie.
Dostęp do internetu:
Wi-Fi płatne ok 20 EUR/tydzień.
Zakwaterowanie:
pokoje dwuosobowe z widokiem na morze (DBL SV): klimatyzacja sterowana indywidualnie, TV-Sat., telefon, minibar, sejf (za opłatą, ok. 30 EUR/tydzień), balkon. Wanna lub prysznic, WC, suszarka.
Maksymalne obłożenie 2 osoby dorosłe lub 2 osoby dorosłe + 1 dziecko. Pokój familijny z widokiem na morze (FAM SV) - wyposażenie jak w pokoju DBL SV, pokój o większej powierzchni. Maksymalne
obłożenie 2 osoby dorosłe + 2 dzieci.
Sport i Wellness:
tenis stołowy, rzutki, bilard, aqua aerobik, siłownia/sala ﬁntess. Za opłatą: sauna, masaże i zabiegi
Rozrywka:
dzienne i wieczorne animacje, wieczorne przedstawienia, show.
Dla dzieci:
mini klub 4-12 lat, junior klub 13-17 lat, 2 brodziki
Wyżywienie:
All inclusive: trzy posiłki: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu. Przekąski w barze przy basenie w godz. 15:30-18:00. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane w barach (10:00-23:30).
Kategoria Nekera:
4 gwiazdki, kategoria lokalna: 4 gwiazdki. Cena nie zawiera obowiązkowego podatku turystycznego w wysokości 2,2 EUR/osoba/noc w przypadku obiektów trzygwiazdkowych i 3,30 EUR/osoba/noc w
przypadku obiektów czterogwiazdkowych. Podatek płatny w recepcji podczas zakwaterowania.
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 JĘZYKU POLSKIM. NA LOTNISKU BĘDZIE CZEKAŁ PRZEDSTAWICIEL
NEKERY (POLSKO LUB ANGLOJĘZYCZNY).

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
Hiszpania
Majorka

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

Hotel

Kategoria

Alua Calas De Mallorca Resort (Ex. Sol)



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

08.05.2022
15.05.2022

2411 PLN

4823 PLN*

Dorosły: 2411.71 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2411.69 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Majorka
dnia 08.05.2022 godz. 09:55 - 12:45
Wylot z Majorka do Kraków
dnia 15.05.2022 godz. 06:40 - 09:25
All Inclusive
Hotel w mieście: Cales De Mallorca
pokój junior suite z widokiem na morze
Odległość od plaży: 248 m

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

