
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
Kemer Viking Park Hotel & Spa  Katowice 29.06.2022

06.07.2022 2399 PLN 8416 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2399.00 PLN (13.05.1992) Dorosły: 2399.00 PLN (13.05.1992)
Dziecko: 2139.00 PLN (01.05.2007) Dziecko: 1479.00 PLN (01.05.2014)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Antalya dnia 29.06.2022 godz. 10:50 - 14:35
Powrót: Wylot z Antalya do Katowice dnia 06.07.2022 godz. 08:00 - 09:50
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Kemer
Zakwaterowanie: standard room Odległość od plaży: 360 m

4 Turcja/Kemer 
Opis: 
hotel otwarty w 2004 roku, usytuowany na powierzchni ok. 14.000 m; do dyspozycji gości: basen zewnętrzny, restauracja główna, restauracja a la Carte (płatna), 2bary 
Położenie: 
ok. 8 km od centrum Kemer, ok. 63 km od lotniska w Antalyi 
Plaża: 
prywatna, żwirowo-kamienista plaża znajduje się ok. 200 m od hotelu (dojście ulicą); serwis plażowy (bezpłatne: leżaki, parasole, materace) 
Zakwaterowanie: 
128 pokoi: pokoje standardowe (ok. 25-30 m); wyposażenie: klimatyzacja, łazienka wanną lub z prysznicem, suszarka, TV-SAT, sejf (płatny), minibar (płatny), Wi-Fi (płatne), balkon 
Wyżywienie: 
All Inclusive - śniadanie (07:30-11:00), obiad (12:30-14:00), kolacja (19:00-21:00), przekąski (14:30-17:00), podwieczek (17:00-18:00), lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe (10:00-23:00); dodatkowo
płatne: napoje importowane i wysokojakościowe, świeżo wyciskane soki, napoje butelkowane, napoje energetyczne, lody, kawa po turecku 
Sport i rozrywka (w cenie): 
sauna, siłowownia, łaźnia turecka, bezpłatne WI-FI w lobby 
Dodatkowo płatne: 
centrum Spa & Wellness, pralnia, room service, lekarz, sporty wodne na plaży 
Dla dzieci: 
animacje, mini klub (4-12 lat), mini disco, brodzik, menu i krzesełka w restauracji, łóżeczko (na życzenie) 
Strona internetowa: 
www.vikingturizm.com Aktualizacja z dnia 24.02.2022 
Dodatkowe informacje: 
*** Podane godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych elementów infrastruktury hotelowej mogą ulec nieznacznym zmianom, ze względu na sezonowość, siły wyższe i inne
okoliczności. Ze względu na procedury bezpieczeństwa zastosowane w związku z wirusem Covid-19 w obiekcie mogą występować ograniczenia w funkcjonowaniu infrastruktury hotelowej m. in. w
wyposażeniu pokoi, serwisie plażowym oraz w serwisie gastronomicznym.

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


