
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

Emiraty Arabskie
Dubaj Novotel Bur Dubai  Kraków 15.10.2022

22.10.2022 5273 PLN 10546 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 5273.00 PLN (21.05.1992) Dorosły: 5273.00 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Krakow do Dubai dnia 15.10.2022 godz. 12:35 - 20:15
Powrót: Wylot z Dubai do Krakow dnia 22.10.2022 godz. 07:35 - 11:35
Bagaż: Brak informacji
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Dubaj
Zakwaterowanie: Pokój superior Odległość od plaży: 5560 m

Opis: 
Leć z Nekerą do Emiratów (Dubaj/Ras Al Khaimah) liniami Emirates i Fly Dubai i otrzymaj gra�sowe wejściówki na EXPO. 
Położenie: 
 W centrum Dubai Healthcare City. 6 km od międzynarodowego lotniska w Dubaju. 
Wyposażenie: 
216 pokoi, 1 budynek, 10 pięter, windy, eleganckie lobby, całodobowa recepcja, restauracja Hang Out Cafe - kuchnia międzynarodowa, Gourmet Bar-zlokalizowany na parterze oraz Pool Bar, na dachu hotelu
przy basenie, sala konferencyjna (do 20 osób). 
Dostęp do internetu: 
 Wi Fi w pokojach bezpłatnie. 
Zakwaterowanie: 
 141 pokoi Superior :  ok. 26 m², indywidualnie sterowana klimatyzacja, łazienka (wanna lub prysznic, wc; suszarka), telewizor, telefon, sejf, zestaw do kawy/herbaty, internet bezprzewodowy, lodówka, 24h
room service.   
Sport , Wellness i Rozrywka: 
Basen (na dachu hotelu, przy barze), stoliki, parasole, leżaki i materace, fitness, siłownia, centrum SPA. 
Wyżywienie: 
 
BB: 
śniadania – bufet. 
HB: 
śniadanie i kolacja - bufet (napoje do kolacji dodatkowo płatne). 
FB: 
śniadania, lunch i obiadokolacje. 
Kategoria Nekera: 
 4 gwiazdek, kategoria lokalna: 4 gwiazdek.  
Cena zawiera: 
Noclegi, wyżywienie zgodnie z rezerwacją, ubezpieczenie, telefoniczną opiekę rezydenta. Dodatkowo w przypadku imprez pakietowych z przelotem, oprócz ww. świadczeń w cenie zawarty jest: przelot,
opłata lotniskowa, opłata za wylot z lotniska lokalnego, transfer lotnisko-hotel-lotnisko (chyba, że dana oferta stanowi inaczej), telefoniczna lub bezpośrednia opieka rezydenta.W przypadku imprez
turystycznych opartych o przeloty przewóz bagażu może być nieuwzględniony w cenie (standardowo przy przelotach czarterowych w cenie zawarty jest bagaż 20 kg/osoba).W zależności od linii lotniczej
dopłata waha się od 0 do ok 500 zł/bagaż. Przykładowe linie lotnicze, gdzie bagaż jest dodatkowo płatny to: FR (Ryanair), W6 (WizzAir), LO (Lot). 
Ważne: 
W związku ze zmianami w przepisach sanitarnych oraz przekraczania granicy w poszczególnych krajach Nekera przygotowała listę wymaganych procedur wjazdowych do danego kraju -
h�ps://www.nekera.pl/bezpieczne-wakacje/ Zachęcamy do sprawdzenia tych informacji przed Państwa wyjazdem TELEFONICZNA OPIEKA W JĘZYKU POLSKIM Paszport musi być ważny minimum 6
miesięcy od daty powrotu 
Mocne strony: 
- W centrum Dubai Healthcare City

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


