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
Karaiby
Curacao

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

Hotel

Kategoria

Corendon Mangrove Beach Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

25.01.2022
02.02.2022

9574 PLN

19148 PLN*

Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Willemstad
dnia 25.01.2022 godz. 06:00 - 16:20
Wylot z Willemstad do Kraków
dnia 01.02.2022 godz. 18:05 - 11:10
All Inclusive
Hotel w mieście: Willemstad
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 56 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

5* Curaçao/Curaçao
Kategoryzacja hotelu:
Kategoria Exim Tours: 5* Kategoria lokalna: 5*
Położenie:
- przy plaży - ok. 600 m. od centrum Willemstad - ok. 10 km od lotniska Hato Curacao
Plaża:
- piaszczysta - leżaki, parasole i ręczniki plażowe bezpłatne
Pokoje:
Pokój Deluxe Garden View Pokój Deluxe Ocean View - indywidualnie sterowana klimatyzacja (bezpłatna) - LCD TV-Sat, telefon, zestaw do parzenia kawy i herbaty - Wi-Fi (bezpłatne) - sejf (bezpłatny) minibar (płatny, bezpłatna woda) - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka, przybory toaletowe) - balkon/taras - widok w zależności od wybranego typu pokoju - powierzchnia ok. 32-38 m2 - w pokojach
łóżko małżeńskie 180 x 210 cm. Pokój Family Room Connec ng - powierzchnia ok. 62 m2 - pokój składa się z dwóch połączonych pokoi: jeden z łóżkiem małżeńskim 180 x 210 cm. i drugi z dwoma łóżkami
pojedynczymi 90 x 210cm. - pozostałe wyposażenie jak w pokoju deluxe
Sport, Relaks, Rozrywka:
Bezpłatne - 4 baseny ogólnodostępne (inﬁnity, z animacjami i dwa bez animacji) - leżaki, parasole i ręczniki plażowe - Aquapark - Fitness Center - poranne zajęcia z gimnastyki, aerobic klasyczny oraz
wodny, badminton, siatkówka plażowa, tenis plażowy, tenis stołowy, boccia - animacje dla dzieci i dorosłych, w ciągu dnia i wieczorem - muzyka na żywo Płatne - SPA Cabanas - centrum sportów wodnych i
centrum nurkowania - motorowe sporty wodne
Dla dzieci:
- brodzik - Aquapark dla dzieci - plac zabaw - łóżeczko, na zapytanie (bezpłatnie) - opiekunka do dzieci, na życzenie i za dodatkową opłatą
Wyżywienie:
All inclusive 24H: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu serwowane w restauracji Breeze, przekąski oraz inne dania serwowane w wybranych restauracjach i barach (Food Street, Pera, Coco Pool Bar,
Flamingo). Wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe. VIP Cabana serwis, alkohole importowane, niektóre wina lokalne, importowane piwa, napoje energetyczne oraz świeżo wyciskane soki nie
są wliczone w formułę all inclusive.
Restauracje i bary:
- 3 restauracje, w tym 1 a'la carte: restauracja główna Breeze, restauracja a'la carte Dushi Sushi Club (wymagana rezerwacja, wyłączona z formuły All inclusive), restauracja Food Street - 3 bary : Lobby bar
Pera, bar przy basenie Coco Pool Bar, bar przy plaży Flamingo - The Don Cigar Lounge (rezerwacja nie jest wymagana, wyłączony z formuły All inclusive)
Dodatkowe informacje:
- obiekt oferuje 399 pokoi - hotel otwarty w lipcu 2020 - Wi-Fi bezpłatne w ogólnodostępnych częściach hotelu - wypożyczalnia samochodów, parking - usługi pralni za dodatkową opłatą - sklepy - room
services (dodatkowo płatny) - sale konferencyjne - hotel nie akceptuje zwierząt - w restauracjach oraz częściach wspólnych obowiązuje dedykowany dress code - h ps://www.corendonhotels.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
Opis kraju:
Curaçao to urokliwy, mały raj położony na ciepłych wodach Morza Karaibskiego, zachwycający nietkniętą, dziewiczą naturą. Swą sławą

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
zdobył dzięki produkowanemu w tym regionie likierze o tej samej nazwie i niezwykle błękitnym kolorze. To idealne miejsce na leniwy wypoczynek i długie kąpiele słoneczne w niezwykłych okolicznościach
przyrody.Curaçao to mała wyspa leżąca w południowej części Morza Karaibskiego, niedaleko od wybrzeża Wenezueli. Wraz z Arubą i Bonaire wchodzi w skład Archipelagu Małych Antyli (terytorium zależne
od Holandii). Płaska wysepka o gorącym, tropikalnym klimacie może pochwalić się pięknym, zadbanym wybrzeżem i ciepłą, turkusową wodą. Głównym atutem Wysp Karaibskich są rajskie plaże, z
łagodnym zejściem do krystalicznie czystej i ciepłej wody. Najatrakcyjniejsze odcinki wybrzeża to: Blue Bay Beach - pełne miękkiego, niemal białego piasku oraz otoczone licznymi palmami Boca Santa Cruz,
a także Caracasbaai z idealnymi warunkami do uprawiania różnorodnych sportów wodnych. Miłośników podwodnych głębin zachwyci niezwykłe oceanarium nad samym oceanem. Podczas nurkowania w
tym obiekcie możesz karmić żółwie morskie, rekiny oraz tropikalne ryby we wszystkich kolorach tęczy. Stolicą wyspy jest Willemstad, miasto to przez długi czas pełniło ważną rolę w handlu i
międzynarodowym przewozie towarów. Dzięki urokliwym, kolorowym zabudowaniom znajdującym się na nabrzeżu otrzymał on miano małego Amsterdamu". To niezwykłe miejsce składa się z dwóch
dzielnic - starszej części miasta Pundy i kulturowego centrum - Otrobandy. Równie ciekawym obiektem są leżące nieopodal jaskinie Hato, w których możemy podziwiać malowidła naskalne i petroglify
sprzed setek lat.Kultura i obyczajeCuraçao jest niezwykle różnorodne pod względem kulturowym i etnicznym, ocenia się że wyspę zamieszkuje ponad 40 różnych narodowości. Są to imigranci z takich miejsc
jak: Afryka, Ameryka Południowa, Wyspy Karaibskie, a nawet Europa czy USA. Wszystkie zwyczaje i tradycje są wynikiem połączenia wpływów hiszpańskich oraz holenderskich z kulturą miejscowych
Indian.Najliczniejszą grupą wyznaniową na wyspie są chrześcijanie, większość z nich to katolicy, ale można tutaj także spotkać takie odłamy religijne jak: zielonoświątkowcy, protestanci, adwentyści czy
Świadkowie Jehowy. Reszta obywateli to ateiści i drobne mniejszości religijne.Językiem urzędowym język niderlandzki w dialekcie papiamento, będący połączeniem hiszpańskiego, portugalskiego,
holenderskiego i angielskiego. Można tu także bez problemu porozumieć się po angielsku czy hiszpańsku.KuchniaKuchnia na Curaçao to niezwykła fuzja smaków kreolskich z daniami kuchni europejskiej.
Podstawą większości potraw są słodkie, soczyste owoce oraz świeże ryby. Na domowych stołach często można spotkać takie dania jak: Keshi Yena - faszerowany holenderski ser, pieczoną rybę z warzywami
pisca den foil oraz varmoosh, czyli tłuczone ziemniaki z dodatkiem zielonych liści. Bardzo ciekawą potrawą jest orientalny burger ze stekiem z rekina. Najpopularniejszym produktem powstającym na wyspie
jest słynny niebieski likier Curaçao, wytwarzany ze skórek gorzkich pomarańczy.Dla aktywnychNa Curaçao możesz spróbować swoich sił w praktycznie wszystkich sportach wodnych. Ze względu na
krystalicznie czystą i ciepłą wodę niezwykle popularne są tutaj nurkowanie i snorkeling. Znajdująca się w morskich głębinach niezwykła rafa koralowa, zwana Lasem Grzybów, zachwyci każdego wielbiciela
podwodnych przestrzeni. Dobrym sposobem na poznanie wszystkich zakątków wyspy jest przejażdżka konna lub safari.Co warto kupić?Niezwykłą pamiątką z rajskich wakacji będą z pewnością wspaniałe,
tradycyjne wyroby: piękna biżuteria, różnorodne tkaniny i rzeźby. Bardzo popularnymi zakupami na wyspie są kolorowe hamaki oraz słynny niebieski likier Curaçao.PogodaW klimacie karaibskim możemy
wyróżnić dwie pory roku - suchą i deszczową. Antyle Holenderskie, do których należy Curaçao, są najbardziej słonecznymi wyspami w tym regionie, a lekkie opady występują jedynie w okresie październikgrudzień. Na wyspie możemy cieszyć się idealną pogodą przez cały rok, temperatura powietrza zwykle oscyluje w okolicach 25-30 stopni, a woda jest prawie tak samo ciepła.Przydatne zwrotyDanki DziękujęKon ta bai? - Jak się masz?Unda mi por kome kuminda krioyo?- Gdzie mogę zjeść kreolskie jedzenie?Mi ke kome - Chcę jeśćHopi bon - Bardzo dobryTrankilo - Wszystko w porządkuDikon - Dlaczego?
Awa - WodaKiko a pasa? - Co się stało?Kuantor n? - Która godzina?Tur cos - WszystkoDlaczego Curaçao?Turyści przyjeżdżają na tą piękną wyspę ze względu na białe, piaszczyste plaże i niesamowite,
rajskie krajobrazy. To idealne miejsce na długie kąpiele słoneczne i relaks z dala od turystycznego zgiełku. Nie brakuje tu komfortowych hoteli, ośrodków SPA, kasyn oraz innych atrakcji przygotowanych z
myślą o turystach. W ofercie Exim Tours znajdziesz wysokiej jakości hotele, położone nad samym brzegiem turkusowej wody, wyposażone w liczne udogodnienia, baseny i siłownie. W naszych propozycja
znajdziesz pozycje z różnorodnymi opcjami wyżywienia, możesz się zdecydować na wariant ze śniadaniami, pełnym wyżywieniem lub na popularne All Inclusive, dzięki któremu wszystkie przyjemności będą
w cenie wycieczki.

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
Karaiby
Curacao

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

Hotel

Kategoria

Corendon Mangrove Beach Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

26.01.2022
03.02.2022

9574 PLN

19148 PLN*

Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Willemstad
dnia 26.01.2022 godz. 06:00 - 16:20
Wylot z Willemstad do Kraków
dnia 02.02.2022 godz. 18:05 - 11:10
All Inclusive
Hotel w mieście: Willemstad
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 56 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
Karaiby
Curacao

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

Hotel

Kategoria

Corendon Mangrove Beach Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

07.02.2022
15.02.2022

9574 PLN

19148 PLN*

Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Willemstad
dnia 07.02.2022 godz. 06:00 - 15:05
Wylot z Willemstad do Kraków
dnia 14.02.2022 godz. 18:05 - 11:10
All Inclusive
Hotel w mieście: Willemstad
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 56 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
Karaiby
Curacao

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

Hotel

Kategoria

Corendon Mangrove Beach Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

08.02.2022
16.02.2022

9574 PLN

19148 PLN*

Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Willemstad
dnia 08.02.2022 godz. 06:00 - 15:05
Wylot z Willemstad do Kraków
dnia 15.02.2022 godz. 18:05 - 11:10
All Inclusive
Hotel w mieście: Willemstad
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 56 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 5
Kierunek
Karaiby
Curacao

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

Hotel

Kategoria

Corendon Mangrove Beach Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

10.02.2022
18.02.2022

9574 PLN

19148 PLN*

Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Willemstad
dnia 10.02.2022 godz. 06:00 - 15:05
Wylot z Willemstad do Kraków
dnia 17.02.2022 godz. 18:05 - 11:10
All Inclusive
Hotel w mieście: Willemstad
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 56 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 6
Kierunek
Karaiby
Curacao

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

Hotel

Kategoria

Corendon Mangrove Beach Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

14.02.2022
22.02.2022

9574 PLN

19148 PLN*

Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Willemstad
dnia 14.02.2022 godz. 06:00 - 15:05
Wylot z Willemstad do Kraków
dnia 21.02.2022 godz. 18:05 - 11:10
All Inclusive
Hotel w mieście: Willemstad
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 56 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 7
Kierunek
Karaiby
Curacao

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

Hotel

Kategoria

Corendon Mangrove Beach Resort



Wylot

Termin

Cena za osobę

Suma

Kraków

15.02.2022
23.02.2022

9574 PLN

19148 PLN*

Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 9574.00 PLN (07.01.1992)
Wylot z Kraków do Willemstad
dnia 15.02.2022 godz. 06:00 - 15:05
Wylot z Willemstad do Kraków
dnia 22.02.2022 godz. 18:05 - 11:10
All Inclusive
Hotel w mieście: Willemstad
deluxe [garden view] dbl
Odległość od plaży: 56 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.

