
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

Stany Zjednoczone
Floryda Red South Beach  Warszawa 10.09.2022

18.09.2022 4965 PLN 9930 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 4965.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 4965.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Miami dnia 10.09.2022 godz. 12:15 - 17:35
Powrót: Wylot z Miami do Warszawa dnia 17.09.2022 godz. 19:40 - 12:00
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Bez wyżywienia (Self Catering) Hotel w mieście: Miami
Zakwaterowanie: standard double room

3 Stany Zjednoczone/Stany Zjednoczone 
Kategoryzacja hotelu: 
Kat. EximTours 3* Kat. lokalna 3* 
Położenie: 
- Miami Beach - ok. 100 m od plaży South Beach - ok. 2 km od Lincoln Road ze klepami, restauracjami i barami - ok. 10  km od centrum Miami - ok. 16  km od dzielnicy Li�le Havana - ok. 18 km od muzeum
Vizcaya - ok. 19  km od lotniska - ok. 84 km od Parku Narodowego Everglades. 
Plaża: 
- piaszczysta, publiczna - leżaki i parasole(płatne)   
Pokoje: 
Pokoje Standard   - klimatyzacja - TV-SAT, telefon - Internet Wifi, sejf, mini bar (płatny wg. spożycia) - zestaw do parzenia kawy/herbaty - żelazko/deska do prasowania - łazienka (wanna/prysznic, WC, 
suszarka do włosów)   
Sport, Relaks, Rozrywka: 
- basen zewnętrzny - leżaki i parasole przy basenie - sala fitness/siłownia 
Wyżywienie: 
- Self Catering (SC) - bez wyżywienia   
Restauracje i bary: 
- restauracja/bar, kuchnia włoska 
Dodatkowe informacje: 
- odnowiony w 2010  r. - 1 budynek   - 110 pokoi - recepcja - Internet Wi-Fi   - parking (płatny) - akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard, - obowiązkowo płatny na miejscu podatek resort fee 15
USD/pokój/dzień/płatne kartą lub gotówką - h�ps://redsouthbeach.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

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

Stany Zjednoczone
Floryda Ocean Five  Warszawa 10.09.2022

18.09.2022 5035 PLN 10070 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 5035.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 5035.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Miami dnia 10.09.2022 godz. 12:15 - 17:35
Powrót: Wylot z Miami do Warszawa dnia 17.09.2022 godz. 19:40 - 12:00
Bagaż: Niewliczony w cenę / za dodatkową opłatą
Wyżywienie: Bez wyżywienia (Self Catering) Hotel w mieście: Miami
Zakwaterowanie: Standard

3+ Stany Zjednoczone/Stany Zjednoczone 
Kategoryzacja hotelu: 
Kat. EximTours 3+ Kat. lokalna 3+ 
Położenie: 
- Miami Beach - przy Ocean Drive - w pobliżu sklepy, restauracje, bary - ok. 100 m od słynnej plaży South Beach - ok. 400 m od przystanku autobusu - ok. 6 km od Miami - ok. 18 km od lotniska 
Plaża: 
- piaszczysta, publiczna - leżaki i parasole(płatne) 
Pokoje: 
Pokoje Standard - klimatyzacja - TV-SAT, telefon - Internet Wifi, sejf - żelazko/deska do prasowania - łazienka (wanna/prysznic, WC,  suszarka do włosów) 
Wyżywienie: 
Self Catering (SC) - Bez wyżywienia 
Restauracje i bary: 
- restauracja/bar  
Dodatkowe informacje: 
- wybudowany w 1939 r., odnowiony w 2015 r. - w stylu Art Deco    - 81 pokoi - 2 budynki   - 2 piętra - winda - recepcja - Internet Wi-Fi   - akceptowane karty kredytowe: Visa, MasterCard 
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

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


