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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

Grecja
Kreta Marirena  Kraków 28.06.2022

05.07.2022 2638 PLN 8490 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2638.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 2638.00 PLN (13.05.1992)
Dziecko: 2162.00 PLN (01.05.2007) Dziecko: 1052.00 PLN (01.05.2014)

Podróż tam: Wylot z Kraków do Heraklion dnia 28.06.2022 godz. 06:00 - 09:35
Powrót: Wylot z Heraklion do Kraków dnia 05.07.2022 godz. 10:15 - 12:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Ammoudara
Zakwaterowanie: Pokój rodzinny Odległość od plaży: 223 m

Naszym zdaniem: 
Nieduży, rodzinnie prowadzony hotel. Skromne wyposażenie, podstawowe udogodnienia, domowe jedzenie kreteńskie, bezpłatne Wi-Fi, dogodne usytuowanie: blisko plaży i centrum. 
Położenie: 
100 m od publicznej, piaszczystej plaży (dojście ulicą, płatne: parasole, leżaki), ok. 4 km na zachód od Heraklionu, 10 km od lotniska, 10 km od pałacu Knossos. Niedaleko znajdują się tawerny, bary, sklepy,
centrum handlowe, wypożyczalnie samochodów i skuterów, hotele itd. 
Wyposażenie: 
Recepcja, restauracja, snack bar przy basenie, wypożyczalnia skuterów. Wi-Fi w hotelu bezpłatne.  
Pokoje: 
Twin room - standardowo wyposażone w łazienkę, klimatyzację, telewizor, telefon, lodówkę, czajnik, sejf (1 euro/dzień), możliwość wypożyczenia suszarki i żelazka. Powierzchnia - ok. 17 m kw. Family
room - dodatkowo w pokoju sofa rozkładana. Powierzchnia - ok. 20 m kw.  
Wyżywienie: 
BB - śniadania kontynentalne HB - śniadania i kolacje podawane do stołu, napoje do kolacji płatne 
Sport i rozrywka: 
Basen z tarasem słonecznym. Sporty wodne i lądowe, ośrodki spa - w centrum, przy plaży, nocne kluby w Heraklionie. 
Dla dzieci: 
Brodzik, łóżeczko niemowlęce. Tuż przy hotelu znajduje się duży, publiczny plac zabaw. 
Powrót do Polski: 
POWRÓT DO POLSKI 28 marca 2022 r. zostały zniesione wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Polski. Nie ma obowiązku okazywania certyfikatu szczepienia,  wykonywania testów i  odbywania tzw.
kwarantanny przyjazdowej. h�ps://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia h�p://h�ps://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/informacje-dla-podrozny/9081,Kwarantanna-po-
przekroczeniu-granicy.html 
Warunki wjazdowe do Grecji: 
Warunki wjazdowe do Grecji (aktualizacja 04.05.2022):Od 2 maja 2022 roku podróżni przybywający do Grecji nie podlegają już obostrzeniom wjazdowym związanym z Covid-19. Nie ma więc konieczności
przedstawiania świadectwa szczepienia, potwierdzenia statusu ozdrowieńca czy wyniku testu. Nie ma też wymogu wypełnienia formularza lokalizacyjnego.  Obywateli polskich nie obowiązują wizy. Należy
mieć paszport (ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu) lub dowód osobisty. Dokument tożsamości muszą posiadać także dzieci.Przydatne strony: Greckie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego |
www.civilprotec�on.gr/enKrajowa Organizacja Zdrowia Publicznego Grecji (EODY) | h�ps://eody.gov.gr/en/novel-coronavirus-covid-19-advice-for-
travellers/h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/grecjah�ps://travel.gov.gr/ 
Tranzyt przez Niemcy: 
TRANZYT PRZEZ NIEMCY Podróżni wylatujący lub wyjeżdżający z Polski są zobowiązani posiadać jeden z poniższych dokumentów (wydrukowany i przetłumaczony na jęz. niemiecki, angielski, francuski,
hiszpański lub włoski): * negatywny wynik testu (PCR, antygenowy, RT-LAMP lub TMA) wykonany nie wcześniej niż 48 h przed rozpoczęciem podróży (czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od
otrzymania wyniku). Testy muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia, tj. czułość 80%, swoistość 97%. * certyfikat osoby zaszczepionej. Od ukończenia pełnego cyklu szczepień musi minąć
minimum 14 dni (z 14. dniem włącznie). Ważność certyfikatu wynosi 9 miesięcy; 270 dni od szczepienia. Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) od 15.01.2022 nie jest
uznawana za zaszczepioną. W celu uznania za osobę zaszczepioną konieczne jest przyjęcie drugiej dawki (Johnson & Johnson, lub Pfizer lub Moderna) * certyfikat ozdrowieńca;  jest ważny od 29 dnia po
przebytej chorobie i do 90 dni. Powyższe wymogi nie dotyczą dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podróżni wracający samolotem z urlopu i korzystający z transferu przez Niemcy - również zobowiązani są do
posiadania takich samych dokumentów.   Informacje: h�ps://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuar�ges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?
__blob=publica�onFile    
Informacje o lotach liniami LOT, Wizzair, Ryanair, EasyJet, Enter Air: 
Przelot PLL LOT: * w cenie jeden bagaż podręczny - waga maksymalna 8 kg (wymiary 55x40x23cm). * bagaż rejestrowany do 23 kg za dopłatą (wymiary jednej sztuki bagażu nie mogą przekroczyć 158 cm) -
cena 300 PLN/ sztuka Warunki przewozu linii lotniczych LOT Polish

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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Airlines: h�ps://www.lot.com/pl/pl/condi�ons-of-carriage Przelot liniami WizzAir: * w cenie jedna sztuka bagażu podręcznego, nie większa niż 40 x 30 x 20 cm, maks. 10 kg (bagaż umieszczany pod
fotelem poprzedzającym) * WIZZ Priority w cenie 160 PLN/osoby w dwie strony (WIZZ Priority daje prawo do wniesienia na pokład jednej sztuki bezpłatnego bagażu podręcznego (maks. wymiary: 40 x 30 x
20 cm) i dodatkowej sztuki bagażu podręcznego na kółkach (maks. wymiary: 55 x 40 x 23 cm). Obie sztuki bagażu możba zabrać zdo kabiny, chyba że będzie to niemożliwe ze względu na ograniczenia
operacyjne.) * bagaż rejestrowany za dopłatą z podziałem na porty wylotowe (podane poniżej ceny za bagaż w dwie strony) - wylot z Gdańska - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka; 20 kg w cenie 450
PLN/sztuka; 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka - wylot z Katowic - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka; 20 kg w cenie 440 PLN/sztuka; 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka - wylot z Lublina - 10 kg w cenie 320 PLN/sztuka;
20 kg w cenie 470 PLN/sztuka; 32 kg w cenie 630 PLN/sztuka - wylot z Poznania - 10 kg w cenie 380 PLN/sztuka; 20 kg w cenie 570 PLN/sztuka; 32 kg w cenie 760 PLN/sztuka - wylot z Warszawy - 10 kg w
cenie 330 PLN/sztuka; 20 kg w cenie 450 PLN/sztuka; 32 kg w cenie 600 PLN/sztuka - wylot z Wrocławia - 10 kg w cenie 350 PLN/sztuka; 20 kg w cenie 530 PLN/sztuka; 32 kg w cenie 720 PLN/sztuka
Przelot liniami Ryanair: * w cenie jedna sztuka bagażu podręcznego, nie większa niż 40 x 20 x 25 cm (umieszczana pod fotelem poprzedzającym) * pierwszeństwo wejścia na pokład - 160zł/osoba
(Pasażerowie, którzy zakupią usługę mogą zabrać 1 dodatkową 10 kg torbę, która musi zmieścić się w koszu do mierzenia bagażu - nie przekraczająca 10 kg i o wymiarach 55x40x20 cm.) * bagaż
rejestrowany za dopłatą (podane ceny za bagaż w dwie strony) - wyloty z różnych portów lotniczych - do 10 kg w cenie 200 PLN/ sztuka, do 20 kg (119x119x81cm) w cenie 300 PLN/sztuka Warunki
przewozu linii Ryanair: h�ps://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/centrum-pomocy/Czesto-zadawane-pytania/ogolne-warunki-przewozu/ogolne-warunki-przewozu Przelot liniami EasyJet: * w
cenie jedna sztuka bagażu podręcznego o wymiarach maks. 45 x 36 x 20 cm * bagaż rejestrowany za dopłatą (podane ceny za bagaż w diwe strony) - wylot z Berlina - do 15 kg w cenie 420 zł, do 23 kg w
cenie 480 zł  Warunki przewozu linii Easy Jet: h�ps://www.easyjet.com/pl/ogolne-warunki Przelot liniami Enter Air: * w cenie jedna sztuka bagażu podręcznego i jedna sztuka bagażu rejestrowanego do 15
kg * przy rezerwacjach założonych na wyloty do Bułgarii z przelotem liniami Enter Air , obowiązują warunki anulacji, zmiany danych uczestników zgodne z warunkami przewoźnika. Nie mają zastosowania
warunki rezerwacji dla przelotów czarterowych. 
Uwagi: 
Oferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie
potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy
możliwości edycji danych. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. W
przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z
tym związane ponosi klient. Podczas odprawy on-line miejsca w samolocie przydzielane są automatycznie przez system. Nie ma gwarancji, że osoby z jednej rezerwacji będą siedziały obok siebie. Dla
chętnych istnieje możliwość rezerwacji konkretnych miejsc za dodatkową opłatą wycenianą indywidualnie. Jeśli uczestnik wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada paszportu polskiego) - powinien
nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert są skalkulowane dla klientów legitymujących się polskimi paszportami. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego
zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny
sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. 
Aktualizacje COVID-19: 
Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z
infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w
trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o
zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych 
Podatek turystyczny: 
W Grecji wymagany jest podatek turystyczny, który nie jest wliczony w cenę zakwaterowania. Należy go zapłacić bezpośrednio w hotelu. Kwota do zapłaty uzależniona jest od standardu obiektu, poniżej
szacunkowe kwoty: * 0,50 za pokój i za noc dla 1-2* hoteli * 1,50 za pokój i za noc w hotelach 3* * 3,00 za pokój i za noc w hotelach 4* * 4,00 za pokój i za noc w hotelach 5* Szacunkowe opłaty za
apartamenty lub placówki sklasyfikowane w kluczach": * 0,25 za pokój i za noc za 1-2 klucze * 0,50 za pokój i za noc za 3 klucze * 1,00 za pokój i za noc za 4 klucze 
Cena zawiera: 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, obsługę telefoniczną przedstawiciela lokalnego kontrahenta (kontakt telefoniczny
tylko w języku angielskim lub niemieckim), ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych, VAT. Dojazd własny: zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, ubezpieczenie od KL, NNW,
bagażu i chorób przewlekłych, VAT, telefoniczną obsługę przedstawiciela lokalnego kontrahenta (tylko w języku angielskim lub niemieckim). W Bułgarii w sezonie lato 2022 cena zawiera obsługę telefoniczą
rezydenta w języku polskim. 
Cena nie zawiera: 
Podatku turystycznego (jeśli jest wymagany) płatnego na miejscu w hotelu, opłaty klimatycznej (jeśli jest wymagana) płatna na miejscu w hoteu, wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych,
dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, wizy (jeśli jest wymagana). 
Atrakcje na świeżym powietrzu: 
Dostępność barów (np. bar przy plaży) oraz atrakcji (np. siatkówka plażowa) usytuowanych na świeżym powietrzu jest uzależniona od warunków pogodowych oraz obłożenia hotelu. Ograniczenia tego typu
są nakładane przez hotel bez konsultacji i powiadamiania touroperatora.

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


