
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

Turcja
Alanya Stella Beach (Okurcalar)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 1919 PLN 3838 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 1919.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 1919.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Okurcalar
Zakwaterowanie: Economy Double Standard Odległość od plaży: 109 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

4*+ Turcja/Riwiera Turecka 
Kategoryzacja hotelu: 
Kategoria Exim Tours 4*+ Kategoria Lokalna 5* 
Położenie: 
- w Okurcalar - przy plaży - ok. 25 km od centrum Side - ok. 90 km od lotniska w Antalyi 
Plaża: 
- prywatna, piaszczysto-żwirowa - leżaki, materace i parasole (bezpłatne) - ręczniki plażowe (depozyt) 
Pokoje: 
Pokój Standardowy - powierzchnia ok. 26 m2 - centralna klimatyzacja - mini bar i sejf (płatne) - LCD TV-Sat, telefon - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - balkon Pokój Familijny - łóżko
piętrowe w przypadku 2 dostawek dla dzieci - wyposażenie podobne jak w pokoju standardowym Pokój Familijny (2 Bedrooms) - 2 łączone pokoje, wyposażenie podobne jak w pokoju standardowym 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - basen, 3 zjeżdżalnie - leżaki, materace i parasole przy basenie - sala fitness, aerobik, łaźnia turecka (zabiegi płatne) - siatkówka plażowa, tenis stołowy - programy animacyjne, dyskoteka Płatne
- bilard - spa, masaże, jacuzzi, sauna - sporty wodne na plaży 
Dla dzieci: 
- mini klub, plac zabaw, brodzik 
Wyżywienie: 
All inclusive: śniadanie, późne śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia,  nocna przekąska. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-24:00 w
wybranych barach. Bar w dyskotece płatny. Raz na pobyt możliwość skorzystania z restauracji a' la carte, po uprzedniej rezerwacji. 
Restauracje i bary: 
- restauracja główna - 2 restauracje a' la carte: turecka i włoska - lobby bar - bar przy basenie - bar w dyskotece 
Dodatkowe informacje: 
- obiekt otwarty w 2005 roku, wyremontowany w 2015 roku, dysponuje 247 pokojami - internet Wi-Fi w lobby (bezpłatny) - mini market, sklepy z pamiątkami, fryzjer, lekarz, sala konferencyjna -
www.hotelstellabeach.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: 
Samoloty czarterowe: Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg Samoloty rejsowe (Turkish Airlines i Corendon Airlines): Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż
rejestrowany 20 kg     
Informacje: 
Dostępność poszczególnych świadczeń infrastruktury w hotelach w sezonie zimowym od listopada do końca kwietnia (takich jak baseny zewnętrzne, aquaparki, bary i restauracje zewnętrzne, place zabaw,
animacje) uzależniona jest od warunków pogodowych. 
Opis kraju: 
TURCJATurcja to kraj leżący na styku dwóch kontynentów - Azji i Europy. Zachwyca

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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niesamowitym krajobrazem złożonym z bezkresnych wzgórz i mórz w odcieniach lazuru i błękitu. Wakacje w Turcji to idealna propozycja dla osób poszukujących perfekcyjnej pogody, aromatycznej kuchni i
majestatycznych zabytków.Turcja jest państwem wyżynno-górzystym, obmywanym przez cztery ciepłe i krystalicznie czyste akweny morskie (Morze Egejskie, Śródziemne, Marmara i Czarne). W części
europejskiej graniczy z Bułgarią i Grecją, a od strony azjatyckiej z Syrią, Irakiem, Iranem, Azerbejdżanem, Armenią i Gruzją. Do terytorium Turcji należą również okoliczne wyspy - m.in. Imroz, Bozca i Wyspy
Książęce. Nad tą wspaniałą krainą górują majestatyczne szczyty pasma Taurus poprzetykane urokliwymi dolinami pełnymi bujnej roślinności.Najpopularniejszym regionem turystycznym jest Riwiera
Turecka, której sercem jest tętniący życiem kurort turystyczny Antalya. Jest to idealna baza wypadowa wycieczek objazdowych i zwiedzania wyjątkowych atrakcji turystycznych tego kraju. Równie
interesujące są mniejsze miejscowości np. Finike, które jest świetną bazą wypadową do wycieczek objazdowych na tereny Phaselis, Myra, Demre czy Kekova.Wczasy w Turcji to idealna propozycja dla
wielbicieli zwiedzania i aktywnego wypoczynku. Są okazją do podziwiania urokliwych zabudowań i majestatycznych zabytków, w których można dojrzeć pozostałości po niezwykłych cywilizacjach antycznego
świata. Historyczne miasta kryją zmienne losy przeszłości Turcji, pełne pamiątek po największych potęgach zamierzchłych czasów: Hetytach, Persach, Grekach oraz Rzymianach.Kultura i obyczajeKultura
Turcji stanowi fuzję dwóch zupełnie odmiennych cywilizacji - europejskiej i azjatyckiej. Choć jest to kraj muzułmański, to duży wpływ bardziej liberalnych krajów Starego Kontynentu niejako oddzielił Turcję
pod względem zwyczajów od państw świata arabskiego. Znaczący wpływ na unikalność tego regionu mieli z pewnością imigranci z Bałkanów oraz mniejszość kurdyjska, zamieszkująca południe kraju.
Obecnie zachód kraju jest zdecydowanie bardziej europejski, a wschód i małe miejscowości - bardziej konserwatywne. Ważnym aspektem jest fakt, iż Turcja deklaruje się jako państwo świeckie. Zabronione
jest zasłanianie twarzy w miejscach publicznych oraz noszenie przez mężczyzn tradycyjnej czapki - fezy.Zdecydowana większość obywateli (aż 98 %) to wyznawcy islamu odłamu sunnickiego. Dość liczną
grupą są Alewici, którzy stanowią 2030 % populacji kraju. Największą mniejszością są osoby bezwyznaniowe. W Turcji można również spotkać osoby deklarujące się jako chrześcijanie, buddyści czy
judaiści.Językiem urzędowym jest język turecki. Spędzając wczasy w Turcji w większych miejscowościach turystycznych, bez problemu można porozumieć się także po angielsku i rosyjsku. Warto dodać, że
alfabet arabski został tutaj zastąpiony przez łaciński.KuchniaKuchnia turecka jest niezwykle aromatyczna i esencjonalna. Jej unikalny smak powstał w wyniku fuzji tradycyjnych potraw tego regionu z
wpływami chińskimi, środkowoazjatyckimi, a także greckimi czy francuskimi. Dania bazują przede wszystkim na świeżych warzywach, oliwie z oliwek, czosnku oraz intensywnych ziołach i przyprawach. Na
talerzach często pojawiają się także mięsa (najczęściej grillowane) - szczególnie popularna jest jagnięcina. Najbardziej znane potrawy tej kuchni to z pewnością: kebab - mocno przyprawione, długo
grillowane mięso z dodatkami oraz ko�a - pieczone lub grillowane klopsiki mięsne. Popularną przekąską jest burek - farsz zawijany w ciasto filo, hummus na bazie ciecierzycy i przypraw oraz słony napój
jogurtowy ajran. Turcja to raj dla miłośników słodyczy - na każdym kroku można tu skosztować słodkich przyjemności na bazie miodu, orzechów i karmelu, takich jak baklava, chałwa czy lokum.Dla
aktywnychW miejscowościach nadmorskich niezwykle popularne są sporty wodne. Liczne urokliwe zatoki i plaże ze wspaniałymi widokami tworzą idealne warunki do wypraw żeglarskich. Turcja to także raj
dla wielbicieli podwodnych wojaży w przybrzeżnych głębinach morskich kryją się wspaniałe formacje skalne, tajemnicze jaskinie i wraki, a także bogactwo podwodnej fauny i flory. Teren ten charakteryzuje
się ukształtowaniem wyżynno-górzystym, można tu więc znaleźć wiele ciekawych i malowniczo położonych tras trekkingowych. Większość z nich znajduje się w rejonach Kapadocji, gór Taurus oraz gór
Kacar. W Turcji bardzo popularnymi rozrywkami dla turystów są również ra�ing (zwłaszcza na rzece Kopru, na Riwierze Belek) oraz golf. Najpopularniejsze tureckie pola golfowe znajdują się w
miejscowości Belek, np.: Golf Club Cornelia, Sueno, Carya, The Montgomerie Maxx Royal.Co warto kupić?Wydawać by się mogło, iż najpopularniejszą pamiątką z Turcji Egejskiej są amulety z okiem proroka.
Nie jest to jednak jedyna niezwykła rzecz, jaką można przywieźć z tego kraju. Bardzo kuszące są różnorodne słodycze kryjące się pod nazwą Turkish delight, fajki wodne oraz aromatyczne kosmetyki.
Ciekawą pamiątką z wakacji z Turcji jest również rękodzieło: biżuteria i ceramika tworzona przez regionalnych rzemieślników i artystów. Warto kupić turecką kawę, herbatę, oliwki, oliwę z oliwek,
przyprawy, w tym także małe ostre papryczki. PogodaW czasie ścisłego sezonu trwającego od czerwca do września temperatura powietrza sięga ponad 30, a temperatura wody jest tylko minimalnie niższa,
co gwarantuje przyjemne kąpiele. Latem w ciągu doby jest 12 słonecznych godzin, dzięki czemu przez cały urlop możemy cieszyć się długim plażowaniem i perfekcyjną pogodą. Turcja w październiku
idealnie spełni oczekiwania wczasowiczów, które nie przepadają za upałami, bowiem temperatura powietrza sięga wówczas około 24 - jednak w nocy może spaść nawet o połowę. Przydatne zwrotyEvet -
takHayir - nieTeşekkürler - dziękujęLü�en - proszęGünaydin - dzień dobryGörüşürüz / Allahaismarladik / Güle güle - do widzeniaIyi akşamlar - dobry wieczórIyi geceler - dobranocDlaczego Turcja?Turcja to
kraj pełen niesamowitych atrakcji - z jednej strony niezwykle orientalny, z drugiej pod względem odległości i kultury bardzo przystępny dla europejskich turystów. Wakacje w Turcji to gwarancja perfekcyjnej
pogody i udanego wyjazdu. Jest to idealne miejsce dla każdego, nawet najbardziej wymagającego podróżnika. Rozwinięta baza noclegowa zaspokoi zarówno miłośników kąpieli słonecznych, szalonych
imprezowiczów, jak i poszukiwaczy przygód czy niezwykłych zabytków. Warto również korzystać z oferty wycieczek objazdowych, które są bardzo wygodnym sposobem zwiedzania tego orientalnego kraju.
Najatrakcyjniejszym regionem jest Riwiera Turecka, która obfituje w moc atrakcji i posiada niezwykle rozwinięte zaplecze turystyczne. Na stronie Exim Tours każdego dnia pojawiają się nowe oferty wakacji
w Turcji. Warto skorzystać z promocji, takich jak obniżki przedsezonowe oraz popularne oferty All Inclusive, dzięki którym wszystkie przyjemności zawarte są w cenie wycieczki.Informacje
praktyczne Wymagane dokumenty i ich ważność: wizy do Turcji dla obywateli Polski zostały zniesione od 2 marca 2020 r. Wjazd na terytorium tego kraju nie może przekraczać 90 dni pobytu (w okresie
półrocznym) i możliwy jest na podstawie paszportu. Paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że powinien być ważny jeszcze przez
minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.Waluta: Walutą obowiązującą w Turcji jest lira turecka (TL). 1 TL to ok. 0,7 PLN.Ceny: Woda mineralna kosztuje w przeliczeniu około 1 PLN, sok
pomarańczowy około 3,5 PLN, kawa około 15 PLN, piwo około 5 PLN, chleb około 12 PLNCzas: Różnica czasowa względem Polski wynosi +1 godzinę.Napięcie: Napięcie wynosi 220 V, stosowane są gniazdka
europejskie.Szczepienia: Przy wjeździe do Turcji żadne dodatkowe szczepienia nie są wymagane.Ambasady: Ambasada RP Atatürk Bulvari 241Kavaklidere PK 20, 06650 AnkaraTel.: (+90 312) 4572000
(centrala) Faks: (+90 312) 4678963e-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.ankara.msz.gov.

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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Oferta 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Alanya Stella Beach (Okurcalar)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 1969 PLN 3938 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 1969.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 1969.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Okurcalar
Zakwaterowanie: Double Standard Odległość od plaży: 109 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

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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Oferta 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Alanya Stella Beach (Okurcalar)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 2189 PLN 4378 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2189.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2189.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Okurcalar
Zakwaterowanie: family room double standard lateralseaview Odległość od plaży: 109 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl] 
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.
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Oferta 4

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Alanya Stella Beach (Okurcalar)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 2449 PLN 4898 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2449.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2449.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Okurcalar
Zakwaterowanie: family room 2 bedrooms standard seaview Odległość od plaży: 109 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

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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Oferta 5

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Side Bieno Club Sunset (Ex. Bone Club Sunset)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 2099 PLN 4198 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2099.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2099.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Side
Zakwaterowanie: Double Standard Odległość od plaży: 780 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl] 
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

5* Turcja/Riwiera Turecka 
Kategoryzacja hotelu: 
- kategoria lokalna 5* - kategoria Exim Tours 5* 
Położenie: 
- ok. 550 m od plaży (kursuje bezpłatny bus hotelowy) - ok. 2 km od Colakli - ok. 12 km od centrum Side - ok. 55 km od lotniska w Antalyi 
Plaża: 
- prywatna, szeroka i piaszczysta - leżaki, parasole, ręczniki plażowe (bezpłatne) 
Pokoje: 
Pokój Standardowy - powierzchnia ok. 30 m2 - centralna klimatyzacja - TV-Sat-LCD, telefon - sejf, mini bar i internet Wi-Fi (płatne) - łazienka (WC, prysznic, suszarka do włosów) - balkon Pokój Standardowy
(SwimUp Pool/Terrace) - powierzchnia I wyposażenie jak w pokoju standardowym - dodatkowo taras i bezpośredni dostęp do mniejszego basenu Pokój Familijny (Large Bunkbed) - powierzchnia I
wyposażenie jak w pokoju standardowym - dodatkowo piętrowe łóżko dla 2 dzieci Pokój Familijny (2 bedrooms) - powierzchnia ok. 42 m2 -2 łączone pokoje, wyposażone podobnie jak pokoje standardowe 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - 2 baseny, 3 zjeżdżalnie - leżaki, materace i parasole przy basenach - siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki - sala fitness, sauna, łaźnia turecka (zabiegi płatne) - dzienny i wieczorny program
animacyjny, dyskoteka Płatne - centrum Spa - sporty wodne na plaży 
Dla dzieci: 
- mini klub, animacje, brodzik 
Wyżywienie: 
All inclusive: śniadanie, późne śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, lekkie przekąski w ciągu dnia, nocna przekąska. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są 24h w wyznaczonych
barach. Raz na pobyt możliwość skorzystania z restauracji a' la carte, po uprzedniej rezerwacji.   
Restauracje i bary: 
- restauracja główna - 2 restauracje a' la carte: rybna, turecka - 4 bary: w lobby, przy basenie, na plaży, w dyskotece 
Dodatkowe informacje: 
- obiekt otwarty w 2013 roku, dysponuje 273 pokojami - internet Wi-Fi w lobby (bezpłatny) - sklepiki, fryzjer, wypożyczalnia samochodów - www.bienohotels.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: 
Samoloty czarterowe: Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg Samoloty rejsowe (Turkish Airlines i Corendon Airlines): Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż
rejestrowany 20 kg     
Informacje: 
Dostępność poszczególnych świadczeń infrastruktury w hotelach w sezonie zimowym od listopada do końca kwietnia (takich jak baseny zewnętrzne, aquaparki, bary i restauracje zewnętrzne, place zabaw,
animacje) uzależniona jest od warunków pogodowych. 
Opis kraju: 
TURCJATurcja to kraj leżący na styku dwóch kontynentów - Azji i Europy. Zachwyca niesamowitym krajobrazem złożonym z bezkresnych wzgórz

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

i mórz w odcieniach lazuru i błękitu. Wakacje w Turcji to idealna propozycja dla osób poszukujących perfekcyjnej pogody, aromatycznej kuchni i majestatycznych zabytków.Turcja jest państwem wyżynno-
górzystym, obmywanym przez cztery ciepłe i krystalicznie czyste akweny morskie (Morze Egejskie, Śródziemne, Marmara i Czarne). W części europejskiej graniczy z Bułgarią i Grecją, a od strony azjatyckiej
z Syrią, Irakiem, Iranem, Azerbejdżanem, Armenią i Gruzją. Do terytorium Turcji należą również okoliczne wyspy - m.in. Imroz, Bozca i Wyspy Książęce. Nad tą wspaniałą krainą górują majestatyczne szczyty
pasma Taurus poprzetykane urokliwymi dolinami pełnymi bujnej roślinności.Najpopularniejszym regionem turystycznym jest Riwiera Turecka, której sercem jest tętniący życiem kurort turystyczny Antalya.
Jest to idealna baza wypadowa wycieczek objazdowych i zwiedzania wyjątkowych atrakcji turystycznych tego kraju. Równie interesujące są mniejsze miejscowości np. Finike, które jest świetną bazą
wypadową do wycieczek objazdowych na tereny Phaselis, Myra, Demre czy Kekova.Wczasy w Turcji to idealna propozycja dla wielbicieli zwiedzania i aktywnego wypoczynku. Są okazją do podziwiania
urokliwych zabudowań i majestatycznych zabytków, w których można dojrzeć pozostałości po niezwykłych cywilizacjach antycznego świata. Historyczne miasta kryją zmienne losy przeszłości Turcji, pełne
pamiątek po największych potęgach zamierzchłych czasów: Hetytach, Persach, Grekach oraz Rzymianach.Kultura i obyczajeKultura Turcji stanowi fuzję dwóch zupełnie odmiennych cywilizacji - europejskiej i
azjatyckiej. Choć jest to kraj muzułmański, to duży wpływ bardziej liberalnych krajów Starego Kontynentu niejako oddzielił Turcję pod względem zwyczajów od państw świata arabskiego. Znaczący wpływ na
unikalność tego regionu mieli z pewnością imigranci z Bałkanów oraz mniejszość kurdyjska, zamieszkująca południe kraju. Obecnie zachód kraju jest zdecydowanie bardziej europejski, a wschód i małe
miejscowości - bardziej konserwatywne. Ważnym aspektem jest fakt, iż Turcja deklaruje się jako państwo świeckie. Zabronione jest zasłanianie twarzy w miejscach publicznych oraz noszenie przez
mężczyzn tradycyjnej czapki - fezy.Zdecydowana większość obywateli (aż 98 %) to wyznawcy islamu odłamu sunnickiego. Dość liczną grupą są Alewici, którzy stanowią 2030 % populacji kraju. Największą
mniejszością są osoby bezwyznaniowe. W Turcji można również spotkać osoby deklarujące się jako chrześcijanie, buddyści czy judaiści.Językiem urzędowym jest język turecki. Spędzając wczasy w Turcji w
większych miejscowościach turystycznych, bez problemu można porozumieć się także po angielsku i rosyjsku. Warto dodać, że alfabet arabski został tutaj zastąpiony przez łaciński.KuchniaKuchnia turecka
jest niezwykle aromatyczna i esencjonalna. Jej unikalny smak powstał w wyniku fuzji tradycyjnych potraw tego regionu z wpływami chińskimi, środkowoazjatyckimi, a także greckimi czy francuskimi. Dania
bazują przede wszystkim na świeżych warzywach, oliwie z oliwek, czosnku oraz intensywnych ziołach i przyprawach. Na talerzach często pojawiają się także mięsa (najczęściej grillowane) - szczególnie
popularna jest jagnięcina. Najbardziej znane potrawy tej kuchni to z pewnością: kebab - mocno przyprawione, długo grillowane mięso z dodatkami oraz ko�a - pieczone lub grillowane klopsiki mięsne.
Popularną przekąską jest burek - farsz zawijany w ciasto filo, hummus na bazie ciecierzycy i przypraw oraz słony napój jogurtowy ajran. Turcja to raj dla miłośników słodyczy - na każdym kroku można tu
skosztować słodkich przyjemności na bazie miodu, orzechów i karmelu, takich jak baklava, chałwa czy lokum.Dla aktywnychW miejscowościach nadmorskich niezwykle popularne są sporty wodne. Liczne
urokliwe zatoki i plaże ze wspaniałymi widokami tworzą idealne warunki do wypraw żeglarskich. Turcja to także raj dla wielbicieli podwodnych wojaży w przybrzeżnych głębinach morskich kryją się
wspaniałe formacje skalne, tajemnicze jaskinie i wraki, a także bogactwo podwodnej fauny i flory. Teren ten charakteryzuje się ukształtowaniem wyżynno-górzystym, można tu więc znaleźć wiele ciekawych
i malowniczo położonych tras trekkingowych. Większość z nich znajduje się w rejonach Kapadocji, gór Taurus oraz gór Kacar. W Turcji bardzo popularnymi rozrywkami dla turystów są również ra�ing
(zwłaszcza na rzece Kopru, na Riwierze Belek) oraz golf. Najpopularniejsze tureckie pola golfowe znajdują się w miejscowości Belek, np.: Golf Club Cornelia, Sueno, Carya, The Montgomerie Maxx Royal.Co
warto kupić?Wydawać by się mogło, iż najpopularniejszą pamiątką z Turcji Egejskiej są amulety z okiem proroka. Nie jest to jednak jedyna niezwykła rzecz, jaką można przywieźć z tego kraju. Bardzo
kuszące są różnorodne słodycze kryjące się pod nazwą Turkish delight, fajki wodne oraz aromatyczne kosmetyki. Ciekawą pamiątką z wakacji z Turcji jest również rękodzieło: biżuteria i ceramika tworzona
przez regionalnych rzemieślników i artystów. Warto kupić turecką kawę, herbatę, oliwki, oliwę z oliwek, przyprawy, w tym także małe ostre papryczki. PogodaW czasie ścisłego sezonu trwającego od
czerwca do września temperatura powietrza sięga ponad 30, a temperatura wody jest tylko minimalnie niższa, co gwarantuje przyjemne kąpiele. Latem w ciągu doby jest 12 słonecznych godzin, dzięki
czemu przez cały urlop możemy cieszyć się długim plażowaniem i perfekcyjną pogodą. Turcja w październiku idealnie spełni oczekiwania wczasowiczów, które nie przepadają za upałami, bowiem
temperatura powietrza sięga wówczas około 24 - jednak w nocy może spaść nawet o połowę. Przydatne zwrotyEvet - takHayir - nieTeşekkürler - dziękujęLü�en - proszęGünaydin - dzień dobryGörüşürüz /
Allahaismarladik / Güle güle - do widzeniaIyi akşamlar - dobry wieczórIyi geceler - dobranocDlaczego Turcja?Turcja to kraj pełen niesamowitych atrakcji - z jednej strony niezwykle orientalny, z drugiej pod
względem odległości i kultury bardzo przystępny dla europejskich turystów. Wakacje w Turcji to gwarancja perfekcyjnej pogody i udanego wyjazdu. Jest to idealne miejsce dla każdego, nawet najbardziej
wymagającego podróżnika. Rozwinięta baza noclegowa zaspokoi zarówno miłośników kąpieli słonecznych, szalonych imprezowiczów, jak i poszukiwaczy przygód czy niezwykłych zabytków. Warto również
korzystać z oferty wycieczek objazdowych, które są bardzo wygodnym sposobem zwiedzania tego orientalnego kraju. Najatrakcyjniejszym regionem jest Riwiera Turecka, która obfituje w moc atrakcji i
posiada niezwykle rozwinięte zaplecze turystyczne. Na stronie Exim Tours każdego dnia pojawiają się nowe oferty wakacji w Turcji. Warto skorzystać z promocji, takich jak obniżki przedsezonowe oraz
popularne oferty All Inclusive, dzięki którym wszystkie przyjemności zawarte są w cenie wycieczki.Informacje praktyczne Wymagane dokumenty i ich ważność: wizy do Turcji dla obywateli Polski zostały
zniesione od 2 marca 2020 r. Wjazd na terytorium tego kraju nie może przekraczać 90 dni pobytu (w okresie półrocznym) i możliwy jest na podstawie paszportu. Paszport musi być ważny co najmniej 60 dni
dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.Waluta: Walutą obowiązującą w Turcji jest
lira turecka (TL). 1 TL to ok. 0,7 PLN.Ceny: Woda mineralna kosztuje w przeliczeniu około 1 PLN, sok pomarańczowy około 3,5 PLN, kawa około 15 PLN, piwo około 5 PLN, chleb około 12 PLNCzas: Różnica
czasowa względem Polski wynosi +1 godzinę.Napięcie: Napięcie wynosi 220 V, stosowane są gniazdka europejskie.Szczepienia: Przy wjeździe do Turcji żadne dodatkowe szczepienia nie są
wymagane.Ambasady: Ambasada RP Atatürk Bulvari 241Kavaklidere PK 20, 06650 AnkaraTel.: (+90 312) 4572000 (centrala) Faks: (+90 312) 4678963e-mail:
ankara.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.ankara.msz.gov.
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Oferta 6

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Side Bieno Club Sunset (Ex. Bone Club Sunset)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 2219 PLN 4438 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2219.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2219.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Side
Zakwaterowanie: Double Standard Swim Up - Pool Terrace Odległość od plaży: 780 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

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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Oferta 7

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Alanya Senza Grand Santana (Alanya)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 2029 PLN 4058 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2029.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2029.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: Ultra All Inclusive Hotel w mieście: Alanya
Zakwaterowanie: Double Standard Odległość od plaży: 110 m

Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl] 
Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS

5* Turcja/Riwiera Turecka 
Kategoryzacja hotelu: 
- kategoria Exim Tours 5* - kategoria lokalna 5* 
Położenie: 
- ok. 50 m od plaży, przejście tunelem pod ulicą     - ok. 250 m od centrum Mahmutlar - ok. 10 km od centrum Alanyi   - ok. 140 km od lotniska w Antalyi 
Plaża: 
- prywatna, piaszczysto - żwirowa, pomost - leżaki, parasole, materace i ręczniki plażowe (bezpłatne)   
Pokoje: 
Pokój Standardowy - powierzchnia ok. 20 m2 - centralna klimatyzacja   - łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów) - LCD TV-Sat, telefon - mini bar (bezpłatnie napoje bezalkoholowe w dniu
przyjazdu) - sejf, internet Wi-Fi (płatne) - balkon Pokój Standardowy (Quadruple) - wyposażony podobnie jak pokój standardowy - możliwość 2 dostawek Pokój Familijny (2 bedrooms) - powierzchnia ok. 35
m2 - 2 sypialnie - wyposażony podobnie jak pokój standardowy   
Sport, Relaks, Rozrywka: 
Bezpłatne - 2 baseny zewnętrzne, w tym jeden z 3 zjeżdżalniami - leżaki, parasole i materace przy basenach - siłownia (na powietrzu), sauna, łaźnia turecka (zabiegi płatne) - zorganizowane gry i zabawy w
basenie - siatkówka plażowa, tenis stołowy, rzutki - dzienny i wieczorny program animacyjny Płatne - spa, masaże - bilard - sporty wodne na plaży   
Dla dzieci: 
- brodzik, plac zabaw, mini klub, program animacyjny   
Wyżywienie: 
Ultra All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia, nocna przekąska. Lokalne oraz wybrane importowane napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godz.
10:00-02:00 w wybranych barach, bistro bar śródziemnomorski czynny 24h. Bar na plaży serwuje tylko napoje bezalkoholowe i piwo. Restauracja a'la carte raz na pobyt bezpłatnie, wymagana rezerwacja. 
Restauracje i bary: 
Restauracje i bary - restauracja główna z tarasem i widokiem na morze - restauracja a'la carte rybna - bistro bar śródziemnomorski - lobby bar - bar przy basenie - bar na plaży 
Dodatkowe informacje: 
- hotel otwarty w 2001 roku, wyremontowany w 2020 roku, dysponuje 307 pokojami - internet Wi-Fi w lobby i na terenie basenu (płatny) - www.grandsantana.senzahotels.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: 
Samoloty czarterowe: Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg Samoloty rejsowe (Turkish Airlines i Corendon Airlines): Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż
rejestrowany 20 kg     
Informacje: 
Dostępność poszczególnych świadczeń infrastruktury w hotelach w sezonie zimowym od listopada do końca kwietnia (takich jak baseny zewnętrzne, aquaparki, bary i restauracje zewnętrzne, place zabaw,
animacje) uzależniona jest od warunków pogodowych.
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Opis kraju: 
TURCJATurcja to kraj leżący na styku dwóch kontynentów - Azji i Europy. Zachwyca niesamowitym krajobrazem złożonym z bezkresnych wzgórz i mórz w odcieniach lazuru i błękitu. Wakacje w Turcji to
idealna propozycja dla osób poszukujących perfekcyjnej pogody, aromatycznej kuchni i majestatycznych zabytków.Turcja jest państwem wyżynno-górzystym, obmywanym przez cztery ciepłe i krystalicznie
czyste akweny morskie (Morze Egejskie, Śródziemne, Marmara i Czarne). W części europejskiej graniczy z Bułgarią i Grecją, a od strony azjatyckiej z Syrią, Irakiem, Iranem, Azerbejdżanem, Armenią i
Gruzją. Do terytorium Turcji należą również okoliczne wyspy - m.in. Imroz, Bozca i Wyspy Książęce. Nad tą wspaniałą krainą górują majestatyczne szczyty pasma Taurus poprzetykane urokliwymi dolinami
pełnymi bujnej roślinności.Najpopularniejszym regionem turystycznym jest Riwiera Turecka, której sercem jest tętniący życiem kurort turystyczny Antalya. Jest to idealna baza wypadowa wycieczek
objazdowych i zwiedzania wyjątkowych atrakcji turystycznych tego kraju. Równie interesujące są mniejsze miejscowości np. Finike, które jest świetną bazą wypadową do wycieczek objazdowych na tereny
Phaselis, Myra, Demre czy Kekova.Wczasy w Turcji to idealna propozycja dla wielbicieli zwiedzania i aktywnego wypoczynku. Są okazją do podziwiania urokliwych zabudowań i majestatycznych zabytków, w
których można dojrzeć pozostałości po niezwykłych cywilizacjach antycznego świata. Historyczne miasta kryją zmienne losy przeszłości Turcji, pełne pamiątek po największych potęgach zamierzchłych
czasów: Hetytach, Persach, Grekach oraz Rzymianach.Kultura i obyczajeKultura Turcji stanowi fuzję dwóch zupełnie odmiennych cywilizacji - europejskiej i azjatyckiej. Choć jest to kraj muzułmański, to duży
wpływ bardziej liberalnych krajów Starego Kontynentu niejako oddzielił Turcję pod względem zwyczajów od państw świata arabskiego. Znaczący wpływ na unikalność tego regionu mieli z pewnością
imigranci z Bałkanów oraz mniejszość kurdyjska, zamieszkująca południe kraju. Obecnie zachód kraju jest zdecydowanie bardziej europejski, a wschód i małe miejscowości - bardziej konserwatywne.
Ważnym aspektem jest fakt, iż Turcja deklaruje się jako państwo świeckie. Zabronione jest zasłanianie twarzy w miejscach publicznych oraz noszenie przez mężczyzn tradycyjnej czapki - fezy.Zdecydowana
większość obywateli (aż 98 %) to wyznawcy islamu odłamu sunnickiego. Dość liczną grupą są Alewici, którzy stanowią 2030 % populacji kraju. Największą mniejszością są osoby bezwyznaniowe. W Turcji
można również spotkać osoby deklarujące się jako chrześcijanie, buddyści czy judaiści.Językiem urzędowym jest język turecki. Spędzając wczasy w Turcji w większych miejscowościach turystycznych, bez
problemu można porozumieć się także po angielsku i rosyjsku. Warto dodać, że alfabet arabski został tutaj zastąpiony przez łaciński.KuchniaKuchnia turecka jest niezwykle aromatyczna i esencjonalna. Jej
unikalny smak powstał w wyniku fuzji tradycyjnych potraw tego regionu z wpływami chińskimi, środkowoazjatyckimi, a także greckimi czy francuskimi. Dania bazują przede wszystkim na świeżych
warzywach, oliwie z oliwek, czosnku oraz intensywnych ziołach i przyprawach. Na talerzach często pojawiają się także mięsa (najczęściej grillowane) - szczególnie popularna jest jagnięcina. Najbardziej
znane potrawy tej kuchni to z pewnością: kebab - mocno przyprawione, długo grillowane mięso z dodatkami oraz ko�a - pieczone lub grillowane klopsiki mięsne. Popularną przekąską jest burek - farsz
zawijany w ciasto filo, hummus na bazie ciecierzycy i przypraw oraz słony napój jogurtowy ajran. Turcja to raj dla miłośników słodyczy - na każdym kroku można tu skosztować słodkich przyjemności na bazie
miodu, orzechów i karmelu, takich jak baklava, chałwa czy lokum.Dla aktywnychW miejscowościach nadmorskich niezwykle popularne są sporty wodne. Liczne urokliwe zatoki i plaże ze wspaniałymi
widokami tworzą idealne warunki do wypraw żeglarskich. Turcja to także raj dla wielbicieli podwodnych wojaży w przybrzeżnych głębinach morskich kryją się wspaniałe formacje skalne, tajemnicze jaskinie
i wraki, a także bogactwo podwodnej fauny i flory. Teren ten charakteryzuje się ukształtowaniem wyżynno-górzystym, można tu więc znaleźć wiele ciekawych i malowniczo położonych tras trekkingowych.
Większość z nich znajduje się w rejonach Kapadocji, gór Taurus oraz gór Kacar. W Turcji bardzo popularnymi rozrywkami dla turystów są również ra�ing (zwłaszcza na rzece Kopru, na Riwierze Belek) oraz
golf. Najpopularniejsze tureckie pola golfowe znajdują się w miejscowości Belek, np.: Golf Club Cornelia, Sueno, Carya, The Montgomerie Maxx Royal.Co warto kupić?Wydawać by się mogło, iż
najpopularniejszą pamiątką z Turcji Egejskiej są amulety z okiem proroka. Nie jest to jednak jedyna niezwykła rzecz, jaką można przywieźć z tego kraju. Bardzo kuszące są różnorodne słodycze kryjące się
pod nazwą Turkish delight, fajki wodne oraz aromatyczne kosmetyki. Ciekawą pamiątką z wakacji z Turcji jest również rękodzieło: biżuteria i ceramika tworzona przez regionalnych rzemieślników i artystów.
Warto kupić turecką kawę, herbatę, oliwki, oliwę z oliwek, przyprawy, w tym także małe ostre papryczki. PogodaW czasie ścisłego sezonu trwającego od czerwca do września temperatura powietrza sięga
ponad 30, a temperatura wody jest tylko minimalnie niższa, co gwarantuje przyjemne kąpiele. Latem w ciągu doby jest 12 słonecznych godzin, dzięki czemu przez cały urlop możemy cieszyć się długim
plażowaniem i perfekcyjną pogodą. Turcja w październiku idealnie spełni oczekiwania wczasowiczów, które nie przepadają za upałami, bowiem temperatura powietrza sięga wówczas około 24 - jednak w
nocy może spaść nawet o połowę. Przydatne zwrotyEvet - takHayir - nieTeşekkürler - dziękujęLü�en - proszęGünaydin - dzień dobryGörüşürüz / Allahaismarladik / Güle güle - do widzeniaIyi akşamlar - dobry
wieczórIyi geceler - dobranocDlaczego Turcja?Turcja to kraj pełen niesamowitych atrakcji - z jednej strony niezwykle orientalny, z drugiej pod względem odległości i kultury bardzo przystępny dla
europejskich turystów. Wakacje w Turcji to gwarancja perfekcyjnej pogody i udanego wyjazdu. Jest to idealne miejsce dla każdego, nawet najbardziej wymagającego podróżnika. Rozwinięta baza noclegowa
zaspokoi zarówno miłośników kąpieli słonecznych, szalonych imprezowiczów, jak i poszukiwaczy przygód czy niezwykłych zabytków. Warto również korzystać z oferty wycieczek objazdowych, które są bardzo
wygodnym sposobem zwiedzania tego orientalnego kraju. Najatrakcyjniejszym regionem jest Riwiera Turecka, która obfituje w moc atrakcji i posiada niezwykle rozwinięte zaplecze turystyczne. Na stronie
Exim Tours każdego dnia pojawiają się nowe oferty wakacji w Turcji. Warto skorzystać z promocji, takich jak obniżki przedsezonowe oraz popularne oferty All Inclusive, dzięki którym wszystkie przyjemności
zawarte są w cenie wycieczki.Informacje praktyczne Wymagane dokumenty i ich ważność: wizy do Turcji dla obywateli Polski zostały zniesione od 2 marca 2020 r. Wjazd na terytorium tego kraju nie może
przekraczać 90 dni pobytu (w okresie półrocznym) i możliwy jest na podstawie paszportu. Paszport musi być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. Oznacza to, że
powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.Waluta: Walutą obowiązującą w Turcji jest lira turecka (TL). 1 TL to ok. 0,7 PLN.Ceny: Woda mineralna
kosztuje w przeliczeniu około 1 PLN, sok pomarańczowy około 3,5 PLN, kawa około 15 PLN, piwo około 5 PLN, chleb około 12 PLNCzas: Różnica czasowa względem Polski wynosi +1
godzinę.Napięcie: Napięcie wynosi 220 V, stosowane są gniazdka europejskie.Szczepienia: Przy wjeździe do Turcji żadne dodatkowe szczepienia nie są wymagane.Ambasady: Ambasada RP Atatürk Bulvari
241Kavaklidere PK 20, 06650 AnkaraTel.: (+90 312) 4572000 (centrala) Faks: (+90 312) 4678963e-mail: ankara.amb.sekretariat@msz.gov.plwww.ankara.msz.gov.

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 8

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Turcja
Alanya Senza Grand Santana (Alanya)  Katowice 30.04.2022

07.05.2022 2379 PLN 4758 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2379.00 PLN (07.01.1992) Dorosły: 2379.00 PLN (07.01.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 30.04.2022 godz. 00:00 - 00:00
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 07.05.2022 godz. 00:00 - 00:00
Wyżywienie: Ultra All Inclusive Hotel w mieście: Alanya
Zakwaterowanie: family room 2 bedrooms standard Odległość od plaży: 110 m

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych - GRATIS 
Hello Summer Lato 2022 [szczegóły i regulamin promocji na www.eximtours.pl]

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


