
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

Grecja
Rodos Loutanis  Katowice 08.07.2022

15.07.2022 2563 PLN 9442 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2563.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 2563.00 PLN (15.05.1992)
Dorosły: 2158.00 PLN (15.05.1992) Dziecko: 2158.00 PLN (01.05.2006)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Rhodes dnia 08.07.2022 godz. 09:40 - 13:20
Powrót: Wylot z Rhodes do Katowice dnia 15.07.2022 godz. 06:50 - 08:40
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Kolymbia
Zakwaterowanie: pokój rodzinny dla 4 osób Odległość od plaży: 734 m

3 Grecja/Rodos 
Strona www: 
h�p://hotelloutanis.gr/ 
Wyposażenie: 
Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. Górne piętra są łatwo osiągalne za pomocą windy. W skład wyposażenia wchodzą sejf, restauracja i bar. W obrębie hotelu znajduje się malowniczy ogród i plac
zabaw. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu. Istnieje możliwość skorzystania z transportu wahadłowego. 
Pokoje: 
Pokoje wyposażone są w klimatyzację i łazienkę. Większość pokoi posiada balkon z widokiem na okolicę. Wygodnie i przyjemnie spędzicie Państwo noc na łóżku podwójnym. Wszystkie pokoje posiadają
lodówkę, telefon i telewizor. Łazienka posiada prysznic. W łazience goście znajdą suszarkę do włosów. Rodziny z dziećmi zamieszkać mogą w przygotowanych specjalnie z myślą o nich pokojach rodzinnych. 
Oferta sportowo-rozrywkowa: 
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty sportowo-rekreacyjnej. Na terenie obiektu znajduje się basen otwarty oraz brodzik dla dzieci. Spragnionym relaksu i odprężenia polecamy leżaki i parasole na
tarasie do opalania. Na miejscu dostępny jest ponadto bar z przekąskami. Podróżnym aktywnie spędzającym czas polecamy golfa (odpłatnie). Copyright GIATA 2004 - 2022. Mul�lingual, powered by
www.giata.com for client no. 126413 
Wyżywienie: 
Istnieje możliwość wykupienia opcji all inclusive. Podawane na miejscu posiłki to śniadanie, obiad i kolacja. Polecamy również przekąski. W karcie znajdują się napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe. 
Karty kredytowe: 
W obiekcie akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard. 
Dodatkowe informacje: 
Klimatyzacja w hotelu płatna dodatkowo - ok. 9 euro za pokój za dobę (w pokojach rodzinnych ok. 2 x 9 euro za pokój za dobę) 
Świadczenia: 
przelot, pobyt w hotelu, opłaty lotniskowe i paliwowe, obowiązkowe ubezpieczenia KL NW, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, bagaż podręczny: Corendon - bagaż podręczny do 8 kg (55 x 40 x 25cm),
Ryanair/Malta Air - bagaż podręczny (40 x 20 x 25 cm) w kabinie, umieszczony pod fotelem Wizzair - 1 mały bagaż - 40 x 30 x 20 cm Easyjet - 1 mały bagaż podręczny do umieszczenia pod siedzeniem o
wymiarach (maks. 45 x 36 x 20 cm) LOT Polish Airlines - bagaż podrećzny do 8 kg (55 x 40 x 23 cm) pozostałe linie zgodnie z ofertą, 
Dodatkowo płatne: 
bagaż rejestrowany oraz dodatkowy bagaż podręczny zgodnie z ofertą miejsca obok siebie w samolocie Obowiązkowy lokalny podatek turystyczny obejmujący wszystkich turystów przebywających w Grecji
powyżej 1 dnia (podatek będzie pobierany na miejscu, po przylocie do Grecji. Zastrzegamy możliwość zmiany, opłata niezależna od organizatora): dla pobytów, w hotelach 5* - 4 / noc / pokój dla pobytów,
w hotelach 4* - 3 / noc / pokój dla pobytów, w hotelach 3* - 1,5 / noc / pokój dla pobytów, w hotelach 2*, 1* lub w apartamentach - 0,5 / noc / pokój 
Obsługa: 
brak obsługi

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 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Grecja
Rodos Sivila  Katowice 08.07.2022

15.07.2022 2726 PLN 9996 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 2726.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 2726.00 PLN (15.05.1992)
Dorosły: 2272.00 PLN (15.05.1992) Dziecko: 2272.00 PLN (01.05.2006)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Rhodes dnia 08.07.2022 godz. 09:40 - 13:20
Powrót: Wylot z Rhodes do Katowice dnia 15.07.2022 godz. 06:50 - 08:40
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Afandu
Zakwaterowanie: pokój rodzinny dla 4 osób Odległość od plaży: 604 m

3 Grecja/Rodos 
Strona www: 
h�p://www.sivilahotel.com/ 
Wyposażenie: 
Hotel oferuje 55 pokoi. Do dyspozycji gości jest lobby oraz recepcja. Większość pięter osiągalna jest za pomocą windy. Na miejscu znajduje się przechowalnia bagażu i sejf. Wi-Fi w pomieszczeniach
ogólnodostępnych (bezpłatnie) zapewnia stały dostęp do sieci. Pomocą w rezerwacji wycieczek służy Państwu nasz tour-desk. Do oferty gastronomicznej hotelu należy restauracja i bar. Udane zakupy
zrealizujecie Państwo w supermarkecie i sklepie z pamiątkami oraz w pozostałych placówkach handlowych. W obrębie obiektu znajduje się malowniczy ogród i plac zabaw. Na terenie obiektu znajduje się
również pokój zabaw dla dzieci. Goście przybywający własnym autem skorzystać mogą z parkingu (bezpłatnie). Do pozostałych oferowanych na miejscu usług należą: opieka nad dziećmi, pralnia i usługi
fryzjerskie. Istnieje możliwość skorzystania z transportu wahadłowego. 
Pokoje: 
Pokoje wyposażone są w klimatyzację i łazienkę. Balkon bądź taras stanowi dla gości doskonałą okazję do relaksu. Dla naszych małych gości dostępne są za dodatkową opłatą dostawki oraz łóżeczka
dziecięce. Za opłatą goście skorzystać mogą z sejfu. W pokojach do użytku gości jest lodówka. Do wyposażenia należą również internet, telefon, telewizor i Wi-Fi (odpłatnie). Łazienki wyposażone są w
prysznic i wannę. W łazienkach znajduje się ponadto suszarka do włosów. 
Oferta sportowo-rozrywkowa: 
Na terenie hotelu znajduje się basen otwarty oraz brodzik dla dzieci. Do dyspozycji gości jest również taras, leżaki oraz parasole przeciwsłoneczne. Na miejscu dostępny jest ponadto bar z przekąskami.
Entuzjastom ruchu i aktywności fizycznej proponujemy rower / rower górski, siatkówkę plażową i golfa. Narty wodne, windsurfing, jet ski i przejażdżki na bananie wodnym zapewnią mnóstwo dobrej
zabawy amatorom sportów wodnych. Studio fitness, bilard i dart stanowią część oferty sportowo-rekreacyjnej obiektu. Copyright GIATA 2004 - 2022. Mul�lingual, powered by www.giata.com for client no.
126413 
Wyżywienie: 
Przygotowaliśmy dla Państwa zróżnicowane warianty żywieniowe. Dostępne opcje to wyżywienie częściowe i opcja all inclusive. W ofercie gastronomicznej znajdują się śniadanie, obiad i kolacja. Polecamy
również przekąski. Dostępne są napoje bezalkoholowe i napoje alkoholowe. 
Karty kredytowe: 
W obiekcie akceptowane są następujące karty kredytowe: Visa i MasterCard. 
Świadczenia: 
przelot, pobyt w hotelu, opłaty lotniskowe i paliwowe, obowiązkowe ubezpieczenia KL NW, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, bagaż podręczny: Corendon - bagaż podręczny do 8 kg (55 x 40 x 25cm),
Ryanair/Malta Air - bagaż podręczny (40 x 20 x 25 cm) w kabinie, umieszczony pod fotelem Wizzair - 1 mały bagaż - 40 x 30 x 20 cm Easyjet - 1 mały bagaż podręczny do umieszczenia pod siedzeniem o
wymiarach (maks. 45 x 36 x 20 cm) LOT Polish Airlines - bagaż podrećzny do 8 kg (55 x 40 x 23 cm) pozostałe linie zgodnie z ofertą, 
Dodatkowo płatne: 
bagaż rejestrowany oraz dodatkowy bagaż podręczny zgodnie z ofertą miejsca obok siebie w samolocie Obowiązkowy lokalny podatek turystyczny obejmujący wszystkich turystów przebywających w Grecji
powyżej 1 dnia (podatek będzie pobierany na miejscu, po przylocie do Grecji. Zastrzegamy możliwość zmiany, opłata niezależna od organizatora): dla pobytów, w hotelach 5* - 4 / noc / pokój dla pobytów,
w hotelach 4* - 3 / noc / pokój dla pobytów, w hotelach 3* - 1,5 / noc / pokój dla pobytów, w hotelach 2*, 1* lub w apartamentach - 0,5 / noc / pokój 
Obsługa: 
brak obsługi

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


