
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

Włochy
Riwiera Adriatycka Adria Mare  Bielsko - Biała 15.07.2022

24.07.2022 2175 PLN 4350 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2175.00 PLN (05.05.1992) Dorosły: 2175.00 PLN (05.05.1992)
Podróż tam: Wyjazd z Bielsko - Biała do Pesaro dnia 15.07.2022 godz. 19:00 - 00:00
Powrót: Wyjazd z Pesaro do Bielsko - Biała dnia 23.07.2022 godz. 14:00 - 08:00
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Plus Hotel w mieście: Rimini
Zakwaterowanie: Pokój 2 osobowy z możliwością 1 lub 2 dostawek

Oferta: 
WŁOCHY / RIWIERA ADRIATYCKA Miejscowość - RIMINI - RIVAZZURRA Rodzaj oferty - wczasy z wyżywieniem, autokarem, 10 dni Zakwaterowanie - Hotel Adria Mare *** Kod - ITA8022A 
Położenie: 
Rimini to jedna z najbardziej znanych wakacyjnych destynacji we Włoszech. Piękne plaże, błękitne morze, łagodnie opadające dno morskie, a przez to idealne warunki do kąpieli dla dzieci, a przy tym miasto
kipiące życiem, z mnóstwem barów, pubów, restauracji i dyskotek. Z pewnością zauroczy Was tutejsza starówka, z pięknymi placami i uroczymi kawiarenkami. Jest to również idealna baza wypadowa do
zwiedzenia San Marino, Ravenny, Bolonii, Ferrary. Warto również wybrać się do jednego z największych parków rozrywki we Włoszech położonych w okolicy - do Mirabilandii. 
Opis: 
Trzygwiazdkowy hotel położony w niewielkiej odległości od plaży. W obiekcie - - recepcja, - Wi-Fi, - winda, - restauracja z tarasem, - bar. 
Plaża: 
ok. 50 m, piaszczysta, serwis plażowy zawarty w cenie (parasol + 2 leżaki). 
Odległości: 
- Park Rozrywki Fiabilandia - ok. 900 m, - Park "Italia in Miniatura" - ok. 12 km, - Park Rozrywki Mirabilandia - ok. 47 km. 
Typ zakwaterowania: 
Pokoje dwuosobowe z możliwością 1 lub 2 dostawek. Wszystkie pokoje wyposażone są w - - prywatną łazienkę (z prysznicem i suszarką do włosów), - klimatyzację, - TV-SAT, - Wi-Fi, - telefon, - sejf, -
balkon. 
Wyżywienie: 
2 razy dziennie (HB+) - - śniadania - serwowane, w stylu włoskim (na słodko), - obiadokolacje - menu do wyboru z kilku dań, bufet sałatkowy. Do obiadokolacji serwowane jest 0,5 litra wody oraz 250 ml
wina na osobę. Uwaga - w zależności od aktualnych wytycznych wyżywienie w formie bufetu może być zastąpione posiłkami podawanymi do stolika. 
Program: 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY - 1 DZIEŃ (piątek) - wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. 2 DZIEŃ (sobota) - przyjazd na miejsce w godz. przedpołudniowych, czas wolny, od godz. 14.00 zajmowanie pokoi,
obiadokolacja, nocleg. 3-8 DZIEŃ - plażowanie, wypoczynek, świadczenia w hotelu zgodnie z ofertą. 9 DZIEŃ (sobota) - śniadanie, opuszczenie pokoi (do godz. 10.00), czas wolny, wyjazd w drogę powrotną
w godzinach popołudniowych (dokładna godzina zostanie podana przez pilota). 10 DZIEŃ (niedziela) - przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Katowice - ok. 10.00). 
Transport: 
Komfortowym autokarem (toaleta, barek, klimatyzacja), pod opieką przedstawiciela biura - stewarda. Postoje krótkie, na toaletę, co ok. 4 godziny, wynikające z przepisów o czasie pracy kierowców. Trasa
przejazdu- Czechy/Słowacja - Austria - Włochy Godz. i miejsca wyjazdów LineId- 646 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 17-00 Gliwice, Stacja Shell ul. Rybnicka
18-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 18-30 Tychy, Stacja benzynowa Orlen ul. Beskidzka 60 18-45 Pszczyna, Stacja benzynowa "Borim" przy trasie obok IG Logis�cs 19-00
Bielsko-Biała, PKS dolny poziom 19-30 Cieszyn, Stacja ARGE przy trasie Godz. i miejsca wyjazdów (transfery) LineId- 647 Uwaga- zbiórka odbywa się zawsze pół godziny przed podaną godziną wyjazdu 09-
30 Jelenia Góra, ul. Teatralna - 150 PLN 10-30 Rzeszów, Dworzec PKP - 150 PLN 10-30 Warszawa, CH Janki przystanek autobusowy obok IKEA - 150 PLN 11-00 Wałbrzych, Stacja Lotos ul. Wrocławska 144 -
150 PLN 11-15 Świdnica, Stacja paliw Shell od strony Wałbrzycha - 150 PLN 12-00 Tarnów, Dworzec PKS ul. Dworcowa - 150 PLN 12-30 Dzierżoniów, Stacja Shell ul. Świdnicka 69 - 150 PLN 12-30 Łódź,
stacja BP róg ulic Kolumny i Rzgowskiej - 150 PLN 12-30 Brzesko, stacja Statoil przy trasie - 150 PLN 12-30 Legnica, Stacja Orlen ul. Jaworzyńska 238 - 150 PLN 13-30 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego
103 /koło Juventuru - 150 PLN 13-30 Bochnia, dworzec PKP - 150 PLN 13-30 Wrocław, CH Bielany parking przy Pizza Hut vis a vis OBI - 150 PLN 15-00 Opole, Dworzec PKS - 100 PLN 15-00 Kraków, stacja BP
róg ulic Radzikowskiego i Conrada - 100 PLN 15-00 Częstochowa, Mc Donalds w kierunku jazdy - 100 PLN 20-00 Katowice, Międzynarodowy Dworzec Autobusowy ul. Sądowa 
Świadczenia zawarte w cenie: 
- przejazd autokarem, - 7 noclegów, - 7 śniadań i 7 obiadokolacji, - serwis plażowy, - ubezpieczenie KL, NNW, OC, bagaż (wg Warunków Uczestnictwa). 
Cena nie zawiera: 
Świadczeń nie ujętych w

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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"Świadczenia zawarte w cenie". 
Zniżki: 
Trzecia i czwarta osoba (przy dwóch osobach pełnopłatnych) - - 1-2,99 lat (infant bez świadczeń) - zniżka 100%, - 3-6,99 lat - zniżka 100%, - 7-8,99 lat - zniżka 50%, - 9-11,99 lat - zniżka 30%, - osoba pow.
12 lat - zniżka 10%. 
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 na miejscu - - taksa klimatyczna - ok. 2EUR/os./dzień. 
Na życzenie: 
Zgłoszenie/zapytanie przy rezerwacji, płatne na miejscu - - łóżeczko dla dziecka (do 3 lat) - bezpłatnie. Zgłoszenie i płatność przy rezerwacji - - 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/osoba/turnus. 
Informacje dodatkowe: 
- Zameldowanie - od godz. 14.00; wymeldowanie - do godz. 10.00. - Impreza nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wymagania językowe: 
Funkcje rezydenta pełni recepcja hotelowa. Recepcja posługuje się językiem miejscowym oraz angielskim. 
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. W przypadku wpłaty 100% wartości imprezy przy rezerwacji otrzymujecie Państwo gwarancję niezmienności ceny.

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


