
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 Wyjazd Termin Cena za osobę Suma

Bułgaria
Złote Piaski Arena Mar  Bielsko - Biała 19.07.2022

28.07.2022 3010 PLN 6020 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3010.00 PLN (05.05.1992) Dorosły: 3010.00 PLN (05.05.1992)
Podróż tam: Wyjazd z Bielsko - Biała do Złote Piaski dnia 19.07.2022 godz. 06:00 - 09:00
Powrót: Wyjazd z Złote Piaski do Bielsko - Biała dnia 27.07.2022 godz. 19:00 - 00:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Złote Piaski
Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z możliwością 1 dostawki Odległość od plaży: 202 m

Oferta: 
Kraj - BUŁGARIA Region - MORZE CZARNE Miejscowość - ZŁOTE PIASKI Rodzaj oferty - wczasy autokarowe 10 dni Zakwaterowanie - Hotel Arena Mar **** Kod - BUL068Z ELEGANCKO I KOMFORTOWO W
SAMYM CENTRUM! BOGATE ALL INCLUSIVE! 
Położenie: 
Kurort Złote Piaski to cudowne połączenie złotej plaży i zieleni. Okoliczne wzgórza porastają lasy wchodzące w skład parku przyrodniczego Złote Piaski. Niewiele osób wie, że Złote Piaski leżą prawie na tej
samej szerokości geograficznej, co słynny kurort na Riwierze Francuskiej - Saint Tropez. Stąd blisko jest do Warny (ok. 17 km) - letniej stolicy Bułgarii, gdzie można zwiedzić zabytki i muzea, zobaczyć
pierwsze na świecie przetworzone złoto pochodzące z 5000 roku p.n.e., katedrę, łaźnie rzymskie, pospacerować po przepięknym parku nadmorskim lub oddać się zakupowemu szaleństwu. W niewielkiej
odległości od kurortu znajduje się skalny klasztor Aladża i Pałac Euxinograd. Nieco dalej (do 60 km) znajduje się jedyna w Europie kamienna pustynia „Broken Stones”, wyjątkowa prehistoryczna wioska w
pobliżu Durankulak, ogród botaniczny w Bałcziku i przepiękny półwysep Kaliakra serwujący niezapomniane widoki. W Złotych Piaskach każdy znajdzie coś dla siebie. Są tutaj doskonałe warunki zarówno do
wypoczynku, kąpieli, aktywności sportowych, jak i nocnego szaleństwa. Dzieci z pewnością ucieszą liczne dmuchane zamki, zjeżdżalnie, kule, minigolfy, a przede wszystkim wspaniały park wodny. 
Opis: 
Hotel dogodnie usytuowany, w samym centrum Złotych Piasków, ok. 150 m od plaży i ok. 300 m od centrum. W hotelu - - odkryty basen kąpielowy z wydzieloną częścią dla dzieci, - bar przy basenie, -
bezpłatne parasole i leżaki przy basenie (ilość ograniczona), - recepcja, - restauracja bufetowa z tarasem, - restauracja A-la-carte z wyjściem na piękny dziedziniec angielski z fontanną, - lobby bar ze
słonecznym tarasem, - centrum SPA, gdzie można odprężyć się podczas licznych oferowanych zabiegów, w tym odmładzających, tonizujących i nawilżających na twarz, kuracji wyszczuplających,
detoksykujących, antycellulitowych na ciało, masaży itp. W SPA dostępne są również - basen z podgrzewaną wodą (ok. 28o), sauna, jacuzzi, łaźnia parowa, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, fitness, - tenis
stołowy, - Wi-Fi Internet (bezpłatny w holu koło recepcji), - plac zabaw dla dzieci, - mini klub dla dzieci (4-12 lat), - parking (płatny). Uwaga - w przypadku obostrzeń usługi SPA i inne mogą być ograniczone. 
Plaża: 
ok. 150 m, piaszczysta, serwis plażowy (na życzenie) - odpłatnie. 
Typ zakwaterowania: 
Eleganckie pokoje 2-osobowe z możliwością 1 dostawki - - balkon, - klimatyzacja, - TV kablowa, - lodówka (minibarek - odpłatnie), - łazienka (suszarka do włosów). Na życzenie (dodatkowo płatne) - - sejf
(ok. 6 lewa/1 dzień), - WiFi (5 lewa/1 dzień lub 25 lewa/7 dni). 
Wyżywienie: 
ALL INCLUSIVE - - śniadanie 7.30-10.00 - późne śniadanie 10.00-11.00, - obiad 12.00-14.00, - lody 14.00-16.00, - przerwa kawowa 15.00-17.00, - kolacja 18.00-21.00, - lokalne napoje bezalkoholowe i
alkoholowe bez ograniczeń 11.00-23.00 (lane). 
Program: 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ - przyjazd do Bułgarii w godzinach rannych, czas wolny, zajmowanie pokoi hotelowych od godz. 14.00, nocleg. 3-8
DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, na życzenie możliwość skorzystania z różnorodnych wycieczek fakultatywnych (rezerwacja w Polsce lub na miejscu). 9 DZIEŃ - opuszczenie pokoi po śniadaniu (zazwyczaj
do godz. 12.00), w godz. wieczornych- wyjazd w drogę powrotną do kraju (orientacyjny czas wyjazdu ok. godz. 19.30-20.30 czasu bułgarskiego - dokładna godzina wyjazdu z danego hotelu będzie podana
przez rezydenta). 10 DZIEŃ - przyjazd do Polski w godzinach wieczorno-nocnych. Uwaga - pierwszym posiłkiem jest obiad w dniu przyjazdu, ostatnim - śniadanie w dniu wyjazdu. 
Transport: 
Przejazd komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. - Wyjazdy z miejscowości- Katowice, Gliwice, Tychy, Pszczyna, Bielsko Biała, Cieszyn. - Za
dopłatą- transfery z innych miast wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy Słowację, Węgry, Rumunię. Postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o czasie pracy kierowców. Godz. i
miejsca wyjazdów LineId- 782 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 04-00 Gliwice, stacja Shell ul. Rybnicka 05-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy
ul. Sądowa 05-30 Tychy, stacja benzynowa "ORLEN" ul. Beskidzka 60 05-45 Pszczyna, Hotel Imperium (obok IG Logis�cs) 06-00 Bielsko-Biała, dworzec PKS, dolny poziom 06-30 Cieszyn, stacja benzynowa
AMIC Energy ul. Graniczna 50 Godz. i miejsca wyjazdów (transfery) LineId- 783 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną
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godziną wyjazdu 00-10 Rzeszów, Dworzec PKP - 150 PLN 00-35 Warszawa, CH Janki przystanek autobusowy przy Ikea - 150 PLN 00-35 Legnica, Stacja ORLEN ul Jaworzyńska 238 - 150 PLN 01-00 Rawa
Mazowiecka, Stacja Orlen przy trasie - 150 PLN 01-15 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 150 PLN 01-30 Tarnów, dworzec autobusowy ul. Dworcowa 1 - 150 PLN 01-30 Wrocław, CH Bielany parking przy
Pizza Hut - 150 PLN 01-45 Bochnia, dworzec PKP - 150 PLN 02-00 Łódź, Stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 150 PLN 02-15 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 103 k/Juventuru - 150 PLN 02-45
Kraków, Stacja BP róg ulic Josepha Conrada i radzikowskiego (obok KFC) - 100 PLN 02-45 Częstochowa, McDonalds Al. Wojska Polskiego 263 - 100 PLN 03-00 Opole, Parking przy Dworcu PKP - 100 PLN 06-00
Rybnik, Stacja BP ul. Rybnicka - 100 PLN 06-00 Żory, Stacja BP ul. Rybnicka - 100 PLN 06-30 Wodzisław Śląski, Stacja Orlen ul. Wodzisławska 97 - 100 PLN 07-00 Jastrzębie Zdrój, stacja Shell ul. Cieszyńska 9
- 100 PLN 22-30 Jelenia Góra, ul. Teatralna (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 150 PLN 22-30 Dzierżoniów, Stacja Shell ul. Świdnicka 69 (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) 23-30 Świdnica, stacja paliw
Shell od strony Wałbrzycha (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 150 PLN 23-30 Wałbrzych, Stacja Lotos ul. Wrocławska 144 (UWAGA!!! Wyjazd dzień wcześniej) - 150 PLN 
Świadczenia zawarte w cenie: 
- 7 noclegów, - wyżywienie ALL INCLUSIVE, - przejazd autokarem, - opieka polskiego rezydenta, - ubezpieczenie Signal Iduna. 
Cena nie zawiera: 
Usług nie wymienionych w "świadczenia zawarte w cenie", w tym usług SPA. 
Zniżki: 
Trzecia osoba w pokoju na dostawce - - dziecko 2-11,99 lat - bezpłatnie, - osoba powyżej 12 lat - 20% zniżki. UWAGA - Na zapytanie możliwe pokoje dla jednej osoby dorosłej z jednym dzieckiem w wieku 2-
12 lat na łóżku podstawowym - 50% zniżki dla dziecka. Zniżki dla dzieci nie dotyczą dopłat za transfery. 
Opłaty obowiązkowe: 
Płatne przy rezerwacji - - Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. - 10 PLN/os./pobyt, - Turystyczny Fundusz Pomocowy - wg Rozporz. Min. Rozwoju z dn. 22.12.20 r. -
10 PLN/os./pobyt. Uwaga - Kwota na TFP jest naliczana do funduszu od każdej nowej rezerwacji. Zgodnie z Ustawą jest ona bezzwrotna. Dotyczy to wszelkich anulacji, rezygnacji, a także sytuacji, gdy
zmieniacie Państwo np. termin wyjazdu i skutkuje to założeniem nowej rezerwacji. Płatne przy zakwaterowaniu - - opłata miejscowa - 55 EUR/os./turnus; dzieci do 12 lat - 35 EUR. Dot. opłat za media,
opłaty klimatycznej, meldunkowej, miejscowego ubezpieczenia, itp. 
Na życzenie: 
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Koszt takiego ubezpieczenia to 3% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od
kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również
rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia
wynosi 5% całkowitej wartości imprezy, - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy, obejmujące rezygnacje wynikające z zachorowania na COVID, obowiązkowej kwarantanny lub izolacji
Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, dzieci Ubezpieczonego, a także śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich w wyniku zachorowania na COVID na zasadach
określonych w Warunkach Ubezpieczenia T.U. Signal Iduna. Ubezpieczenie obejmuje również rezygnacje wynikające z powodu odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego lub
Współuczestnika podróży z powodu objawów zakażenia wirusem Sars-Cov-1 lub 2. Koszt ubezpieczenia wynosi 7% całkowitej wartości imprezy, - istnieje możliwość doubezpieczenia się i podwyższenia
stawki ubezpieczenia od kosztów leczenia. Przy KL 30.000EUR dopłata wynosi 50 PLN/os./turnus. 
Informacje dodatkowe: 
Impreza nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wycieczki fakultatywne: 
- Warna - letnia stolica & skalny klasztor Aładża Monastyr - 13EUR/25lv, dzieci 6EUR/12lv. - Jeep Safari, czyli szalona jazda, gry i zajęcia sportowe, obiad, napoje - 25EUR/50lv, dzieci 12EUR/24lv. - Nesebar
- jedno z najstarszych i najpiękniejszych miast bułgarskiego wybrzeża - 23EUR/45lv, dzieci 10EUR/19lv. - Bałczyk (Białe Miasto) i Kaliakra (Czerwony Przylądek) - 25EUR/47lv, dzieci 12EUR/24lv. -
Dwugodzinny rejs pod żaglami po Zatoce Warneńskiej, napoje i drobne przekąski - 20EUR/40lv, dzieci 12EUR/24lv. - Fish Picnic - rejs pod żaglami, kąpiel w morzu, łowienie ryb, obiad, napoje - 30EUR/60lv,
dzieci 15EUR/30lv. - Bałkański wieczór - wspaniała zabawa przy muzyce, tańce, bogate menu - 28EUR/55lv, dzieci 14EUR/27lv. - Turcja-Istambuł - jednodniowa, z obiadem - 70EUR/137lv, dzieci
35EUR/69lv. Konieczny paszport. - Turcja-Istambuł - dwudniowa, z 1 noclegiem i 1 obiadem - 102EUR/200lv, dzieci 51EUR/100lv. Konieczny paszport. - Wesele bułgarskie - przejażdżka łódką, fenomen
przyrody - Kamienny Las oraz udział w weselu bułgarskim, z obiadem, winem i rakiją - 33EUR/65lv, dzieci 16EUR/32lv. Uwaga - 1/ Wycieczki są prowadzone przez pilota w języku polskim (z wyjątkiem
rejsów, wieczorku bałkańskiego i jeep safari). 2/ Przy mniejszej ilości osób istnieje możliwość łączenia grup i pilotowania jednocześnie w kilku językach. 3/ Ceny wycieczek obejmują bilety wstępu tylko do
obiektów wymienionych w ofercie. 4/ W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku małej ilości chętnych (poniżej 20 os.) organizator ma prawo odwołać wycieczkę lub zaproponować inny termin. 5/ Wycieczki
organizowane są przez miejscowe agencje. 6/ Ceny mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. 
Wymagania językowe: 
Na miejscu jest rezydent mówiący w języku polskim. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim i niemieckim. 
Wymagania paszportowe, wizowe, sanitarne, zdrowotne: 
Każda osoba, niezależnie od wieku musi posiadać ważny dowód osobisty lub paszport, a jej stan zdrowia musi umożliwiać udział w imprezie. Należy również posiadać wymagane dokumenty covidowe, np.
Unijny Paszport Covidowy (lub inny równoważny dokument). 
First Minute: 
Podane ceny obowiązują do wyczerpania promocyjnej puli miejsc. Przy rezerwacji wymagana jest zaliczka w wysokości 30%. W przypadku wpłaty 100% wartości imprezy przy rezerwacji otrzymujecie
Państwo gwarancję niezmienności ceny.
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