
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 Rocamar (Canico)  Warszawa 01.10.2022

08.10.2022 3736 PLN 7473 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3736.80 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3736.80 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Funchal dnia 01.10.2022 godz. 19:15 - 01:10
Powrót: Wylot z Funchal do Warszawa dnia 08.10.2022 godz. 05:15 - 18:15
Bagaż: Brak informacji
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Canico
Zakwaterowanie: pokój standardowy Odległość od plaży: 10 m

Opis: 
 
Położenie: 
 zlokalizowany na południowym wybrzeżu Madery, na klifie morskim, w kurorcie Canico de Baxio. Do centrum Funchal, Santa Cruz i Portu Lotniczego Madera: ok. 10 km. Najbliższy minisupermarket: ok. 300
m; supermarket: ok 2 km; przystanek autobusowy w pobliżu (dogodne połączenie z Funchal). Hotel posiada dostęp do morza (do dyspozycji Gości: bezpłatne leżaki, parasole, prysznice). 
Plaża: 
 Reis Magos oddalona od hotelu o 900 m (10 min. spacerem).  
Wyposażenie: 
 w hotelu znajduje się 99 pokoi: 62 z widokiem na morze oraz 37 z widokiem od strony lądu; recepcja 24h; restauracja Rocamar; dwa bary: Rocky Bar (z widokiem na morze), Bar Restaurant (z
panoramicznym tarasem); ogólnodostępny pokój telewizyjny; dwie sale konferencyjne (The Crisandra Room - 30 os.; Falesia Room - 100os.), Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych (tj. lobby). 
Wyżywienie: 
 HB – śniadanie i obiad lub kolacja w formie bufetu lub w formie wybranego menu (raz na tydzień kolacja folklorystyczna); ALL – all inclusive, za dodatkową opłatą; przekąski: w wyznaczonym barze, tj.
kawa, herbata, ciasta, lody, sałatki; napoje alkoholowe, bezalkoholowe, lokalne w wyznaczonym barze (okazjonalnie po godz. 17:00 promocje Happy Hours). 
Internet: 
 WiFi bezpłatne na terenie całego hotelu. 
Zakwaterowanie: 
pokój dwuosobowy STANDARD z możliwością 1 dostawki: ok. 25 m², z widokiem na góry, łóżeczko dziecięce (do lat 2, bezpłatne, na zamówienie przed przyjazdem); balkon/taras (stolik, krzesełka); prywatna
łazienka (prysznic/wanna); suszarka; balkon; telefon; TV, klimatyzacja; sejf (płatny); minilodówka. Pokój dwuosobowy z widokiem na morze STANDARD SEA VIEW (tak, jak pokój dwuosobowy STANDARD):
dodatkowo aneks kuchenny.  
Sport: 
naturalny basen z wodą morską (dostępny w zależności od warunków atmosferycznych), brodzik dla dzieci, profesjonalne Centrum Nurkowe Atalaia. 
Spa: 
 centrum SPA Nau�lus (dostępne dla Gości w sąsiednim Hotelu Royal Ochrid za dodatkową opłatą; podgrzewany basen zewnętrzny i wewnętrzny; łaźnia turecka; sauna; jacuzzi; zajęcia fitness, masaże). 
Rozrywka: 
pokój gier, siłownia, bilard (za dodatkową opłatą). 
Mocne strony: 
- Wyjątkowa lokalizacja - Spokojny, kameralny obiekt - Idealny dla par

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

Portugalia
Madera Rocamar (Canico)  Warszawa 01.10.2022

08.10.2022 3943 PLN 7886 PLN*

*Cena całkowita: Dorosły: 3943.20 PLN (21.05.1992) Dorosły: 3943.20 PLN (21.05.1992)
Podróż tam: Wylot z Warszawa do Funchal dnia 01.10.2022 godz. 19:15 - 01:10
Powrót: Wylot z Funchal do Warszawa dnia 08.10.2022 godz. 05:15 - 18:15
Bagaż: Brak informacji
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Canico
Zakwaterowanie: pokój standardowy z widokiem na morze Odległość od plaży: 10 m

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


