
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
Kreta Lygaria Beach  Katowice 24.07.2022

03.08.2022 5230 PLN 16420 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 5230.00 PLN (18.05.1992) Dorosły: 5230.00 PLN (18.05.1992)
Dorosły: 4200.00 PLN (18.05.1992) Dziecko: 1760.00 PLN (18.08.2009)

Podróż tam: Wylot z Katowice do Heraklion dnia 24.07.2022 godz. 03:30 - 07:20
Powrót: Wylot z Heraklion do Katowice dnia 03.08.2022 godz. 15:10 - 17:00
Wyżywienie: All Inclusive Hotel w mieście: Lygaria
Zakwaterowanie: Apartament. Odległość od plaży: 47 m

Warto podkreślić: 
- Bezpośrednio przy plaży - Położony w malowniczej zatoce- Całkowicie odnowiony na sezon 2018- Kameralna atmosfera 
Okiem Grecosa: 
Kompleks bungalowów usytuowanych kaskadowo w malowniczej zatoce. Położenie na wzgórzu zapewnia niezapomniane widoki zachodzącego słońca podczas romantycznych Kreteńskich wieczorów. 
Położenie: 
• bezpośrednio przy plaży • Rethymno ok. 60 km • Heraklion ok. 20 km • lotnisko w Heraklionie ok. 25 km 
Plaża: 
• piaszczysta-kamienista • bezpośrednio przy hotelu • łagodne wejście do morza • leżaki i parasole (płatne) 
Hotel: 
• bungalowy położone kaskadowo • recepcja 24h • restauracja • bar przy basenie • Wi-Fi (bezpłatnie w wybranych miejscach) • taras z widokiem na morze • 40 pokoi • kategoria lokalna 4* 
Pokoje: 
Standard • 2-3 os. (ok. 25m2) • dostawka dla 3. osoby • klimatyzacja indywidualna (bezpłatnie) • Wi-Fi (odpłatnie), TV-SAT • sejf (20 EUR/tydz.) • minibar (płatne) • lodówka • łazienka - prysznic, suszarka
• balkon lub taras Apartament • 3-4 os. (ok. 35-40m2) • dostawka dla 3. i 4. osoby (tylko dziecko do 12 lat) • wyposażony jak pokój standard 
Dostępne typy pokoi: 
Standard • 2-3 os. (ok. 25m2) Apartament • 3-4 os. (ok. 35-40m2) 
Wyżywienie: 
All Inclusive: • śniadanie, lunch, kolacja – bufet • przekąski w barze przy basenie (16.00-17.00) • lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe w wyznaczonych barach (10.30-22.30): • piwo, wino, ouzo, raki
10:30 - 22:30 • wódka, gin, rum, tequilla, 19:30 - 22:30 
Pełen relaks: 
Bezpłatnie • basen ze słodką wodą • leżaki i parasole przy basenie 
Dla dzieci: 
• krzesełka w restauracji • Dzieci pobyt gra�s - 1. i 2. dziecko do 13 lat 
Cena obejmuje: 
Przelot samolotem Polska - Grecja - Polska, opłatę lotniskową, opłatę za wylot z lotniska lokalnego, noclegi, wyżywienie, opiekę rezydenta, transfer lotnisko - hotel - lotnisko, ubezpieczenie podstawowe
T.U. EUROPA (9 500 EUR), NNW (1 000 EUR) i bagażu (100 EUR). 
Cena nie obejmuje: 
* Wariant Podstawowy ubezpieczenia TU Europa nie obejmuje ochrony na wypadek COVID-19, chorób przewlekłych, szkód pod wpływem alkoholu oraz uprawiania sportów wysokiego ryzyka . * od dnia
1.01.2018 r. zgodnie z prawem greckim wszedł w życie podatek od noclegów, naliczany za pokój za każdą dobę pobytu. Jego wysokość jest uzależniona od kategorii obiektu: 1* i 2* - ok. 0,50 EUR za
pokój/noc, 3* - ok. 1,50 EUR za pokój/noc, 4* - ok. 3 EUR za pokój/noc, 5* - ok. 4 EUR za pokój/noc 
Errata: 
 
Informacje dodatkowe: 
Uwaga! W przypadku powrotów w nocy (czwartek nad ranem lub poniedziałek nad ranem) wykwaterowanie z hotelu odbywa się w godzinach wyznaczonych przez hotel w dniu zakończenia doby hotelowej,
informacja o terminie pobytu w hotelu znajduje się na umowie, w części USŁUGI W CENIE , PKT.1 TERMIN .

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


