
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

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 28.06.2022

05.07.2022 3049 PLN 6098 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3049.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3049.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 28.06.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 05.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: Standard Garden View Odległość od plaży: 49 m

4 Portugalia/Madera 
Kategoryzacja hotelu: 
Kat. EximTours 4* Kat. lokalna 4* 
Położenie: 
- Machico - w pobliżu postój taksówek (ok 10 m), restauracje, bary (ok 200 m), przystanek autobusowy (ok 200 m), supermarket (ok 300m) - ok 200 m od centrum miasta - ok 200 m od plaży - ok. 5 km od
lotniska  - ok 8 km ok pola golfowego  - ok 25 km od Funchal 
Plaża: 
- piaszczysta, publiczna - wyróżniona Błękitną Flagą 
Pokoje: 
Standard - ok 15m2 - mini bar/lodówka (płatne) - klimatyzacja, TV-SAT, telefon - sejf (płatny) - internet Wi-Fi (bezpłatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - balkon/taras   Junior - ok
 20 m2 - wyposażenie podobnie jak w pokoju Standard - zestaw do parzenia kawy/herbaty - pokój dzienno-sypialny 
Sport, Relaks, Rozrywka: 
- 1  basen zewnętrzny podgrzewany - leżaki i ręczniki kąpielowe przy basenie - muzyka na żywo, program zajęć animacyjnych - taras słoneczny   Płatne: - bilard - tenis stołowy - piłkarzyki - kort tenisowy
(oddalony o ok 50 m) 
Dla dzieci: 
- brodzik 
Wyżywienie: 
  Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard (HB) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Napoje do kolacji płatne. All Inclusive (AI) - śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu, pomiędzy
posiłkami/popołudniu/w ciągu dnia kawa, herbata, ciasto. Lokalne napoje bezalkoholowe i alkoholowe dostępne są bezpłatnie w godz. 10:00 - 00:00    
Restauracje i bary: 
- restauracja - 2 bary (bar przy basenie, lob by bar) 
Dodatkowe informacje: 
- otwarty w 1972 roku, odnowiony w 2004 roku - dziesięciopiętrowy budynek - 218 pokoi - 2 windy - lobby z recepcją  - internet Wi-Fi (bezpłatny) - klimatyzacja - sejf hotelowy (płatny) - sala konferencyjna -
mini market - parking (bezpłatny) - wypożyczalnia samochodów, rowerów - www.dompedro.com     
UWAGA: 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
Bagaż: 
Berlin Brandenburg (EasyJet) Cena zawiera bagaż podręczny (45x36x20) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (56x45x25) - Usługa EXBAG - 200zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje
możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 15 kg - 420 PLN - 23 kg - 490 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa. Katowice
(WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 150 zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość
dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 390 PLN (wyloty do 30.09)/260 PLN (od 01.10-31.10) - 32 kg - 470 PLN (wyloty do 30.09)/370 PLN (od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe
usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (Enter Air - samolot rejsowy) Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg oraz bagaż rejestrowany 20 kg. 
Opis kraju:

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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PORTUGALIAPortugalia każdego roku przyciąga miliony turystów z całego świata. Oferuje nie tylko spokojny odpoczynek na położonych nad oceanem plażach, ale przede wszystkim możliwość zwiedzania
wielowiekowych zabytków. Wakacje w Portugalii są więc doskonałą propozycją dla wszystkich miłośników kultury.Portugalia (oficjalna nazwa: Republika Portugalska) położona jest na Półwyspie Iberyjskim,
zlokalizowanym w zachodniej części Europy Południowej. Ma dostęp do Oceanu Atlantyckiego, a od strony lądu graniczy tylko z jednym państwem - Hiszpanią. Do Portugalii należy też kilka wysp, w tym
m.in. osławiona Madera czy archipelag Azorów.Wczasy w Portugalii to opcja chętnie wybierana przez turystów z całego świata. W 2018 roku do kraju przybyło aż 21 milionów podróżnych, podczas gdy liczba
jego stałych mieszkańców wynosi nieco ponad 10 milionów. W ostatnich latach, wycieczki do Portugalii zaskarbiły sobie również przychylność Polaków.Zastanawiając się, gdzie jechać na wakacje do
Portugalii, warto wiedzieć, że kraj podzielony jest na 8 regionów turystycznych. Jeden z najpopularniejszych z nich to usytuowany na południu kraju Algarve, obejmujący takie miasta, jak np. Faro czy Lagos.
Ten region Portugalii słynie ze wspaniałej przyrody, w tym pięknych klifów, jaskiń i grot. To także doskonałe miejsce na odpoczynek na piaszczystej lub klifowej plaży. Oprócz tego, w okolicznych miastach
można podziwiać wiele zachwycających zabytków, wśród których znajdują się zarówno ruiny z czasów rzymskich, jak i pozostałości po panowaniu Maurów.Wakacje w Portugalii można też spędzić w
regionie Costa de Lisboa (Wybrzeże Lizbońskie), który obejmuje stolicę kraju, Lizbonę. Warto zwiedzić całe miasto, zwracając uwagę na takie atrakcje, jak np. XVII-wieczne centrum, klasztor Hieronimitów,
zamek św. Jerzego czy Torre de Belém, czyli średniowieczną wieżę obronną.Wybierając się na wczasy do Portugalii, turyści mogą więc liczyć na wiele zapierających dech w piersiach atrakcji, bez względu na
kierunek podróży, który wybiorą.Kultura i obyczajeWpływ na Portugalię miało wiele cywilizacji, w tym Celtowie, Rzymianie czy Maurowie, a także ludy zamorskie. Widoczne jest to w architekturze kraju.
Fasady dużej części kamienic wyłożone są ceramicznymi płytkami o dekoracyjnych wzorach (tzw. azulejos). Zwyczaj ozdabiania nimi ścian wprowadzili właśnie Maurowie.Będąc na urlopie w Portugalii,
można się też zetknąć ze specyficznym stylem architektonicznym. Jest nim styl manueliński, który rozwinął się w czasach późnego gotyku. Wyróżniają go morskie i orientalne ornamenty.Ważna jest również
architektura sakralna. Ciekawostką związaną z Portugalią jest fakt, że wszystkie katedry w kraju poświęcone są Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, co oddaje duże przywiązanie do kultu
maryjnego.Przedstawiając kulturowe informacje na temat Portugalii, należy też wspomnieć o tradycyjnej muzyce. Fado, bo o nim mowa, to gatunek, który powstał w XIX wieku w biednych dzielnicach kraju.
Cechą charakterystyczną jego ludowej odmiany jest duży ładunek emocjonalny muzyki.KuchniaZ czego słynie Portugalia, jeśli chodzi o kulinarne specjały? Najważniejszym daniem narodowym jest bacalhau,
czyli suszony i solony dorsz, którego można przyrządzić na wiele sposobów (podobno aż 365). Inne typowo portugalskie potrawy to m.in. caldo verde (tzw. zielona zupa), cozido Portuguesa (portugalski
gulasz), caldeirada (gęsta zupa rybna) czy francesinha (tłusta kanapka, rodzaj fast-foodu). W przypadku deserów warto skosztować arroz doze (ryżowy pudding z dodatkami) oraz pastéis de nata (tradycyjne
ciasteczka). Obowiązkowo trzeba też spróbować miejscowego wina, zwłaszcza że jego ceny w Portugalii są wyjątkowo przystępne.Dla aktywnychUrlop w Portugalii skłania do aktywnego spędzania czasu.
Przede wszystkim należy nastawić się na długie spacery, stanowiące element zwiedzania okolicznych atrakcji. Można również wybrać się na rowerową wycieczkę.Portugalia to również raj dla fanów
sportów wodnych. Najpopularniejsze aktywności to surfing, kitesurfing, windsurfing, a także bodyboarding i skimboarding. Pod tym względem polecana jest wizyta w takich miejscowościach jak Peniche,
Cascais czy Ericeira. Zawodowcy powinni wybrać się też do Nazaré.Co warto kupić?W Portugalii warto kupić przede wszystkim miejscowe wino, a także sery, owoce morza, sardynki, miody czy konfitury.
Wśród bardziej klasycznych pamiątek, należy zwrócić uwagę na ceramiczne przedmioty ozdobione ornamentami, np. podstawki, kubki, filiżanki czy talerze. Oprócz tego warto kupić charakterystyczne dla
Portugalii wyroby z korka - zarówno biżuterię, jak i por�ele, pokrowce czy torebki. Portugalskim symbolem jest też kogut z Barcelos - jego wizerunek znajduje się na wielu pocztówkach i
gadżetach.PogodaW Portugalii panuje klimat śródziemnomorski (jeden z najcieplejszych w Europie). W kontynentalnej części kraju średnia roczna temperatura na południu wynosi około 18 , natomiast w
górach 12 . Lata są zazwyczaj suche i gorące (temperatura może sięgać nawet 40), natomiast zimy chłodne i stosunkowo wilgotne. Liczba godzin słonecznych waha się między 2500 a 3200.Przydatne
zwrotyTak - sim (czyt. si)Nie - no (czyt. nau)Dzień dobry - rano: bom dia (czyt. bom dija); po południu: boa tarde (czyt: bo tard lub boa tardźi)Do widzenia - adeus (czyt. adeos)Przepraszam - przepraszając za
coś: desculpe (czyt. deszkulpy); zaczepiając kogoś: com licença (czyt. ko lisjensa)Dziękuję - w przypadku mężczyzn: obrigado (czyt. obrigadu); w przypadku kobiet: obrigada (czyt. obrigada)Dlaczego
Portugalia?Portugalia to niezwykle malowniczy kraj, przepełniony wieloma atrakcjami. Miłośnicy kultury i sztuki mogą w nim zwiedzać rozmaite zabytki, natomiast fani leniwego spędzania czasu mają
szansę wylegiwać się w słońcu i korzystać ze wspaniałych widoków. Zaletą wakacji w Portugalii jest też wyśmienita kuchnia i niezrównane wino. Przebywając na urlopie, można poznać wielu ciekawych
ludzi, nawet podczas zwykłej wizyty w kawiarni. Portugalczycy są bowiem niezwykle mili i pomocni, choć mogą wykazywać nieco większą powściągliwość niż Hiszpanie.Portugalia ma także doskonałe
zaplecze turystyczne. Podróżni mogą zatrzymać się w dobrze wyposażonych hotelach, a wieczorami czeka na nich wiele dodatkowych atrakcji, jak puby, dyskoteki czy kluby.Informacje praktyczneWymagane
dokumenty: Wyjeżdżając do Portugalii na wakacje, wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport.Waluta: W Portugalii walutą jest euro (EUR).Ceny: Ceny w Portugalii są o 15-30 % wyższe niż w
Polsce. Pewne produkty można jednak kupić taniej (np. wino). Średnia cena za obiad w restauracji to koszt od 10 euro wzwyż.Opłaty dodatkowe: Warto wiedzieć, że od 1 marca 2019 roku w mieście Sintra
obowiązuje dodatkowy podatek turystyczny związany z pobytem w tym miejscu. Pobierany jest przez trzy pierwsze noce w hotelu od osób, które ukończyły 13. rok życia. Turyści zobowiązani są do uiszczenia
opłaty wynoszącej 1 euro za noc od osoby (maksymalna kwota podatku wynosi więc 3 euro od osoby).Czas: W Portugalii obowiązuje czas zachodnioeuropejski (-1 godzina względem Polski).Napięcie: 220
V; 50 Hz.Szczepienia: Wyjeżdżając do Portugalii, nie trzeba poddawać się dodatkowym szczepieniom.Ambasady: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Portugalii - adres: Avenida Das Descobertas 2, 1400-
092 Lizbona; tel.: +351 21 304 14 10; Ambasada Portugalii w Polsce - adres: ul. Ateńska 37, 03-978 Warszawa; tel.: (22) 511 10 10, (22) 511 10 11, (22) 511 10 12. WAŻNE: z uwagi zmieniające się przepisy
sanitarne w poszczególnych krajach prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronie h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

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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Oferta 2

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 28.06.2022

05.07.2022 3279 PLN 6558 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3279.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3279.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 28.06.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 05.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: Standard Bay View Odległość od plaży: 49 m

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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Oferta 3

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 28.06.2022

05.07.2022 3539 PLN 7078 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3539.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3539.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 28.06.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 05.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: standard club seaview balcony Odległość od plaży: 49 m

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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Oferta 4

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 28.06.2022

05.07.2022 3729 PLN 7458 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3729.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3729.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 28.06.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 05.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: Standard Garden View Odległość od plaży: 49 m

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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Oferta 5

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 02.07.2022

05.07.2022 3769 PLN 7538 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3769.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3769.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 02.07.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 05.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: Standard Garden View Odległość od plaży: 49 m

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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Oferta 6

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 28.06.2022

05.07.2022 3809 PLN 7618 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3809.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3809.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 28.06.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 05.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: junior suite standard panoramaview Odległość od plaży: 49 m

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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Oferta 7

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 02.07.2022

05.07.2022 3869 PLN 7738 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3869.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3869.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 02.07.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 05.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: Standard Bay View Odległość od plaży: 49 m

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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Oferta 8

Kierunek Hotel Kategoria Wylot Termin Cena za osobę Suma

Portugalia
Madera Dom Pedro Madeira Ocean Beach  Katowice 28.06.2022

02.07.2022 3879 PLN 7758 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3879.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3879.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Katowice do Funchal dnia 28.06.2022 godz. 16:20 - 20:40
Powrót: Wylot z Funchal do Katowice dnia 02.07.2022 godz. 21:20 - 03:30
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Śniadania Hotel w mieście: Machico
Zakwaterowanie: Standard Garden View Odległość od plaży: 49 m

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


