
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

Mauri�us
Wybrzeże
Północne

Beachcomber Royal Palm  Warszawa 06.07.2022
14.07.2022 14731 PLN 29462 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 14731.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 14731.00 PLN (15.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mauri�us dnia 06.07.2022 godz. 15:00 - 09:10
Powrót: Wylot z Mauri�us do Warszawa dnia 13.07.2022 godz. 16:35 - 12:15
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Grand Baie
Zakwaterowanie: Junior Suite

Naszym zdaniem: 
Luksusowy hotel w tropikalnej scenerii, usytuowany przy piaszczystej plaży w spokojnym miejscu na północym wybrzeżu. Piękna architektura, nienaganna obsługa, doskonała kuchnia trzech restauracji i
dwóch barów, znakomite spa, darmowe sporty wodne. Hotel należy do pres�żowej grupy The Leading Hotels of the World. 
Położenie: 
Przy pięknej, piaszczystej plaży (bezpłatny serwis plażowy) w północno-zachodniej części wyspy, na obrzeżach znanego miasteczka Grand Baie - ok. kilometr od jego centrum, ok. 25 km od stolicy, ok. 50 km
od lotniska. 
Wyposażenie: 
Eleganckie lobby, całodobowa recepcja, trzy znamienite restauracje z widokiem na ocean (La Goéle�e, La Brezza i Le Bar Plage - kuchnia regionalna, francuska, śródziemnomorska), bar główny, bar przy
plaży, piwniczka win, galeria sztuki, bu�k, czytelnia, łącza internetowe, usługi concierge. 
Pokoje: 
Junior suite - sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, łazienka (wanna, prysznic, toaleta, suszarka), klimatyzacja indywidualnie sterowana, TV sat, telefon, sejf, Wi-Fi, minibar, zestaw do kawy/herbaty,
balkon lub taras. Powierzchnia -ok. 60 m kw. Możliwość zakwaterowania maks. 2 dorosłych i dziecka. Ocean suite- sypialnia, oddzielny salon, ekskluzywna łazienka (wanna, prysznic, 2 umywalki, suszarka,
oddzielna toaleta), podwójny taras z widokiem na plażę, klimatyzacja indywidualnie sterowana, TV sat, telefon, sejf, Wi-Fi, minibar, zestaw do kawy/herbaty, Powierzchnia - ok. 125 m kw. Możliwość
zakwaterowania maks. 2 dorosłych i 2 dzieci. Senior suite - luksusowa sypialnia, duży salon, taras z wyjściem na plażę, ekskluzywna łazienka (wanna, prysznic, 2 umywalki, suszarka, oddzielna toaleta),
garderoba, klimatyzacja indywidualnie sterowana, TV sat, telefon, sejf, Wi-Fi, minibar, zestaw do kawy/herbaty. Powierzchnia - ok. 125 m kw. Możliwość zakwaterowania maks. 3 osób. 
Wyżywienie: 
BB - śniadania w formie bufetu HB - śniadania (bufet) i kolacje (a'la carte lub bufet, napoje płatne) 
Sport i rozrywka: 
Trzy baseny, tarasy słoneczne, fitness center, 3 korty tenisowe, squash, tenis stołowy, rzutki, boccia, sporty wodne (kajaki, windsurfing, narty wodne, nurkowanie powierzchniowe, stand-up paddle), łódź ze
szklanym dnem, okazjonalnie muzyka na żywo, DJ, folklor.  Płatne: nurkowanie głębinowe, rejsy, wędkowanie, centrum spa (zabiegi kosmetyczne, ajurweda, joga, qi-gong, akupunktura, sauny, łaźnie, basen).
10 minut jazdy od hotelu znajduje się pole golfowe. 
Dla dzieci: 
Brodzik, sala zabaw, miniklub (3-11 lat), kino dla  dzieci na świeżym powietrzu, odpłatna indywidualna opieka nad dzieckiem. 
RAPID TEST: 
Uwaga! Obowiązkowe testy antygenowe wykonywane za pośrednictwem hotelu: w pierwszym dniu pobytu w powyższym obiekcie są bezpłatne. 
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. 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. Na pobyt
turystyczny wiza nie jest potrzebna. Należy posiadać paszport, którego termin ważności w dniu powrotu, nie jest krótszy niż 6 miesięcy. 
Cena zawiera: 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, opiekę anglojęzycznego rezydenta, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób

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

przewlekłych, VAT. 
Cena nie zawiera: 
Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT. 
covid 19: 
Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z pandemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z
infrastruktury 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://polakzagranica.msz.gov.pl/, a także z informacjami zawartymi na naszej stronie
internetowej: h�ps://bestreisengroup.pl/bezpieczne-wakacje.html

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

Mauri�us
Wybrzeże
Północne

Beachcomber Royal Palm  Warszawa 06.07.2022
14.07.2022 14742 PLN 29484 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 14742.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 14742.00 PLN (15.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mauri�us dnia 06.07.2022 godz. 19:50 - 12:30
Powrót: Wylot z Mauri�us do Warszawa dnia 13.07.2022 godz. 22:50 - 15:10
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Grand Baie
Zakwaterowanie: Junior Suite

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 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Mauri�us
Wybrzeże
Północne

Beachcomber Royal Palm  Warszawa 06.07.2022
14.07.2022 18476 PLN 36952 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 18476.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 18476.00 PLN (15.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mauri�us dnia 06.07.2022 godz. 15:00 - 09:10
Powrót: Wylot z Mauri�us do Warszawa dnia 13.07.2022 godz. 16:35 - 12:15
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Grand Baie
Zakwaterowanie: ocean suite

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 4

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Mauri�us
Wybrzeże
Północne

Beachcomber Royal Palm  Warszawa 06.07.2022
14.07.2022 18487 PLN 36974 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 18487.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 18487.00 PLN (15.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mauri�us dnia 06.07.2022 godz. 19:50 - 12:30
Powrót: Wylot z Mauri�us do Warszawa dnia 13.07.2022 godz. 22:50 - 15:10
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Grand Baie
Zakwaterowanie: ocean suite

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 5

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Mauri�us
Wybrzeże
Północne

Beachcomber Royal Palm  Warszawa 06.07.2022
14.07.2022 24898 PLN 49796 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 24898.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 24898.00 PLN (15.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mauri�us dnia 06.07.2022 godz. 15:00 - 09:10
Powrót: Wylot z Mauri�us do Warszawa dnia 13.07.2022 godz. 16:35 - 12:15
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Grand Baie
Zakwaterowanie: Senior Suite

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 6

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Mauri�us
Wybrzeże
Północne

Beachcomber Royal Palm  Warszawa 06.07.2022
14.07.2022 24909 PLN 49818 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 24909.00 PLN (15.05.1992) Dorosły: 24909.00 PLN (15.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Mauri�us dnia 06.07.2022 godz. 19:50 - 12:30
Powrót: Wylot z Mauri�us do Warszawa dnia 13.07.2022 godz. 22:50 - 15:10
Bagaż: Wliczony w cenę
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Grand Baie
Zakwaterowanie: Senior Suite

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


