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Megalonissos, czyli Wielka Wyspa – tak Grecy nazywają Kretę. Śródziemnomorski klimat, górzysty kr ja obraz 
i błękitne morze, a wszystko zagryzane sałatką grecką i popijane czerwonym winem!
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KRETA WSCHODNIA

KRETA ZACHODNIA

Heraklion – stolica Krety i  najważniejszy, turystyczny kurort w tym regionie wyspy. Położony 
nad morzem, jest wakacyjnym celem dla turystów z całego świata. Tutaj można wypoczywać 
na pięknych plażach, w  tętniącym życiem kurorcie lub okolicznych, urokliwych zakątkach. 
To również doskonała baza wypadowa dla osób, które chcą poznać największe skarby przy-
rody i historii wyspy.

Największym i  najważniejszym miastem tej części wyspy jest Chania, położona nad Zatoką 
Chanijską. Przez wielu uważana za najpiękniejsze miasto na Krecie – zróżnicowana architektu-
ra, dziesiątki małych uliczek i zakamarków w obrębie starego miasta skłania do nieustannych 
spacerów, a  otwarte do późna bary i  tawerny zapraszają do przekroczenia ich gościnnych 
progów.

Kreta to raj dla plażowiczów i  amatorów morskich kąpieli. Na wyspie jest ponad 100 plaż, 
od żwirowych, kamienistych, ukrytych w malowniczych zatokach, po szerokie, obsypane zło-
tym piaskiem. Do najsłynniejszych z nich należą plaże: Elafonisi z różowym piaskiem, palmowa 
Vai i Balos na półwyspie Gramvousa.

WYSPA STU PLAŻ

KRETA
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ZWIEDZAJ KRETĘ
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›�
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Knossos i Heraklion

Spinalonga i Agios Nikolaos

Złote plaże i laguny Krety

Wąwóz Samaria

Elafonisi

Palmowa plaża Vai-Sitia-Klasztor Moni  
Toplou

 – najważniejsze 
pozostałości po Krecie Minojskiej i stolica 

– krajobrazy Krety Wschodniej i rejs 
na Spinalongę

 – Gramvousa 
i zatoka Balos

najdłuższy wąwóz w Europie

 – najpiękniejsza plaża na Krecie

 – wschodnie wybrzeże wyspy

 – płaskowyż we wschodniej 
części Krety

Polska-Kreta – ok. 2,5-3 godz.

Czas polski plus 1 godz.

wyspy

 

 – wyprawa przez 

Lassithi

.....................................................................

.....................................................................

PRZELOT

CZAS LOKALNY

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

To miejsce trzeba zobaczyć! Słynna laguna zachwyca nie- Wyspa to doskonały wybór również dla osób preferują-
zwykłym kolorem wody i rozległą płycizną, która pozwala cych aktywny wypoczynek. Trekking słynnym wąwozem 
na kąpiele nawet najmłodszym wczasowiczom. Dostać Samaria, wędrówki górskie i wycieczki rowerowe to tylko 
się do niej można od strony morza lub mało uczęszcza- początek atrakcj i dostępnych dla wczasowiczów.  W wie-
ną, szutrową drogą. Uwaga – trzeba wypożyczyć w tym lu miejscach można również uprawiać sporty wodne: 
celu samochód terenowy, który poradzi sobie w trudnych surfi ng, windsurfi ng, kitesurfi ng oraz nurkowanie – szcze-
warunkach! gólnie w okolicy Kolymbari, przy pięknej zatoce, w pobliżu 

półwyspu Rodopou i wyspy Dia.

Kreta jest kolebką greckiej cywilizacj i. W okolicy Heraklio-
nu znajdują się ruiny słynnego pałacu Knossos, uważane- Kreta słynie z sałatki greckiej, dlatego z  Krety warto przy-
go za mityczny labirynt, a w  samym mieście koniecznie wieźć składniki do jej przygotowania, tak, aby w  domu 
trzeba odwiedzić Muzeum Archeologiczne, z antycznymi jeszcze długo po powrocie z  wakacji pachniało wyspą. 
pamiątkami i wykopaliskami, m.in. dyskiem z Fajstos i fre- Koniecznie trzeba kupić zioła, oliwki i najważniejszy skład-
skami z Knossos. nik – oliwę z oliwek, najlepszą gatunkowo, z pierwszego 

tłoczenia, cenniejszą niż złoto. Do sałatek najlepiej smaku-
je lokalne wino – lekkie i orzeźwiające.

Okolice Agios Nikolaos to doskonały wybór na roman-
tyczny wypoczynek, w Hersonissos świetnie będą się czuć 
amatorzy miejskich rozrywek i  nocnego życia, a  okolice Komboloi – greckie paciorki, orginalne, ręcznie tkane ko-
Chanii idealnie nadają się dla rodzin z dziećmi. Różnorod- ronki, miód tymiankowy, kosmetyki przygotowywane na 
na baza hotelowa sprawia, że każdy znajdzie tu miejsce bazie oliwy z oliwek.
idealne dla siebie.

LAGUNA BALOS NA SPORTOWO

ANTYCZNE SKARBY

NIE TYLKO DLA PAR

PŁYNNE ZŁOTO

PAMIĄTKI Z WYSPY
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 Nowoczesny, wspaniale położony w� Ierapetrze, za-   publiczna, żwirowa, łagodne zejście    basen. 
prasza na komfortowe wakacje, w� formule tylko do� morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, 
dla dorosłych. Sąsiad popularnego Kakkos Bay jest bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.    premium all inclusive. 
5-gwiazdkowym hotelem, przy jednej z� najpiękniej-
szych plaż południowej Krety. Warto tu przyjechać    czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2017� r., 
nie tylko dla wysokiego standardu hotelu, ale także 65 pokoi, 11 budynków, 1� piętro, 2� restauracje, 
aby zachwycić się krajobrazami, malowniczymi wido- w�tym główna i à la carte, 2�bary, w tym przy base-
kami na zatokę i�spędzić wakacje w�pięknym miejscu nie, internet bezprzewodowy w�lobby. 
otoczonym palmami, gajami oliwnymi i� drzewkami 
pomarańczy. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI     2-os. (możliwość 1� do-
za najwyższą jakość świadczonych usług. stawki – sofa), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazien-

ka, telewizja satelitarna, sejf, lodówka, zestaw 
  w� wiosce Koutsounari, ok. 10 km do�kawy/herbaty, balkon lub taras; dostępne rów-
od� IERAPETRY, ok. 110 km od lotniska w� Heraklio- nież pokoje: 
nie, ok.�65�km od lotniska w�Sitii,�ok. 250 km od lotniska   i�  . 
w�Chanii, przystanek autobusowy ok. 150 m od hotelu. 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

standardowy:

standardowy z widokiem na morze, 
superior z�prywatnym basenem j unior suite

 HOTEL KAKKOS BEACH   ✪✪✪✪✪�
 HERKAKB

 GRECJA /  KRETA ,    Ierapetra

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 4049 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,8 / 6 z 586 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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 Wspaniały wybór dla wszystkich, którzy pragną spę-
dzić prawdziwie greckie wakacje! Sympatyczna, ro-
dzinna atmosfera, piękne położenie, plaża i� czyste 
morze to fantastyczne warunki na pełen relaks w�wy-
jątkowo urokliwym otoczeniu. Hotel leży bezpośred-
nio przy niedużej, malowniczej plaży, na rozległym, do-
skonale utrzymanym terenie, ma nowoczesny basen 
in� nity z�widokiem na morze i�zadbane, funkcjonalnie 
urządzone bungalowy, otoczone dużym ogrodem 
z�oliwkami, palmami i�cytrusami. 

   czterogwiazdkowy, odnowiony w�2021/2022�r., 
86 pokoi, budynek główny i�34 bungalowy, restaura-
cja, tawerna, 2�bary, w tym przy basenie, internet bez-
przewodowy i�punkt internetowy. 

   : 2-os. 
(możliwość 1� lub 2� dostawek dla dzieci – podwójne 
łóżko), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, 
balkon lub taras; dostępne również pokoje: 

i . 
  na wzniesieniu, w�wiosce Koutsounari, 
ok. 10 km od centrum IERAPETRY, ok. 110 km    basen in� nity. 
od� lotniska w�Heraklionie, ok. 65 km od lotniska w�Si-
tii, ok.�250�km od lotniska w�Chanii, przystanek auto-    foteliki w�restauracji, łóżeczko dla dziec-
busowy ok. 200 m od hotelu. ka do 2�lat, wydzielona część w�basenie. 

  publiczna, żwirowa, łagodne zejście do mo-    all inclusive. 
rza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, bezpo-
średnio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy w budynku głównym

standar-
dowy w bungalowie rodzinny

 HOTEL KAKKOS BAY   ✪✪✪✪ �✪
 HERKAKK

 GRECJA /  KRETA ,    Ierapetra

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3459 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6 z 1220 opinii klientów

pokój standardowy w bungalowie
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 Stylowy, atrakcyj nie położony na prywatnym pół- łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hote-
wyspie, tuż przy dwóch plażach, zapewnia nieza- lu, serwis plażowy. 
pomniane wakacje. Hotel należy do kompleksu 
o� powierzchni ok. 167 000 m�, na terenie którego    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
znajduje się park rozrywki i� piękny ogród. Doro- w� 2016 r., należący do usytuowanego na prywat-
słych Gości zaprasza hotelowe spa, które przy- nym półwyspie kompleksu hotelowego, 465 pokoi, 
gotowało atrakcyj ną i� szeroką ofertę zabiegów budynek główny oraz parterowe lub 1-piętrowe 
pielęgnacyj nych i� relaksacyj nych. Komfortowy bungalowy, 5�restauracj i, w tym główna i à la carte, 
wypoczynek zapewniają funkcjonalnie urządzone 4�bary, w tym przy plaży, internet bezprzewodowy. 
pokoje, a�hotelowe restauracje oferują dania kuch-
ni greckiej, włoskiej oraz międzynarodowej. Ideal-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
na propozycja na rodzinny wypoczynek. W�2021�r. ki), ok. 25 m , w�bungalowie lub budynku głównym, 
hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
świadczonych usług. lodówka, telewizor, sejf, minibar, balkon lub taras; 

dostępny również pokój: . 
  na prywatnym półwyspie, ok.�200� m 
od centrum miej scowości AGHIA PELAGIA,    3� baseny, 3� zjeżdżalnie 
ok.�27� km od lotniska w� Heraklionie, ok. 125 km wodne, kort tenisowy, centrum spa, animacje. 
od� lotniska w� Chanii, przystanek autobusowy 
ok.�20�m od hotelu.    foteliki i� menu w� restauracjach, łó-

żeczko dla dziecka do 2� lat, miniklub (4-12 lat), ani-
  Aghia Pelagia, publiczna, piaszczysta, ła- macje, plac i�pokój zabaw. 
godne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, 
serwis plażowy; Cladissos Bay, hotelowa, żwirowa,    all inclusive premium. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

2

 GRECJA /  KRETA ,   

�EX. OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT�

Aghia Pelagia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 311 opinii klientów

HOTEL OUT OF THE BLUE BEACH RESORT     ✪✪✪✪✪�
 HERCAPS

pokoj standardowy w bungalowie
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 Położony na południu wyspy, w� miejscowości Ie-    czterogwiazdkowy, regularnie odnawia-
rapetra, tuż obok plaży z� bezpłatnym serwisem, ny, ostatnia renowacja na przełomie 2018/2019r., 
do� której można zejść prosto z� hotelowego base- 227� pokoi, 1� budynek, 4� piętra, 3�windy, restauracja, 
nu. Regularnie odnawiany, ma wyjątkowo sympa- 2�bary, w tym przy basenie, internet bezprzewodowy. 
tyczną obsługę i� przestronne pokoje. Pozytywne 
opinie zawdzięcza przede wszystkim doskonale     2-os., ok. 24� m�, klimatyzowa-
przygotowanemu zapleczu dla dzieci: plac zabaw, ny, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 
miniklub czy basen ze zjeżdżalniami i� pirackim balkon; dostępne również pokoje: 
statkiem to dopiero początek wakacyj nej przygo- ,  ,  
dy, bo na wszystkich czekają jeszcze świetnie przy- , oraz 
gotowane animacje! Polecamy na aktywne, rodzin- . 
ne wakacje. W�2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI 
za najwyższą jakość świadczonych usług.    basen dla dorosłych, hydro-

masaż, siłownia, animacje; sporty wodne. 
  ok. 800 m od centrum IERAPETRY, 
ok.� 100 km od lotniska w� Heraklionie, ok. 60 km    foteliki i�menu w�restauracj i, opiekun-
od lotniska w�Sitii, ok. 240 km od lotniska w�Chanii, ka, wypożyczalnia akcesoriów dla niemowląt, ba-

sen, zjeżdżalnie, statek piracki, plac i� pokój zabaw, przystanek autobusowy przed hotelem. 
miniklub (4-12 lat), animacje. 

  hotelowa, piaszczysto-żwirowa (ciemniej-
szy piasek), łagodne zejście do morza, bezpośred-    all inclusive. 
nio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 
DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

superior:

superior z wi-
dokiem na� morze rodzinny superior rodzinny
superior z� widokiem na morze panoramic 
seaview

 HOTEL PETRA MARE   ✪✪✪✪ �✪
 HERPETM

 GRECJA /  KRETA ,    Ierapetra

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3079 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6  z 611 opinii klientów

pokój superior z widokiem na morze
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 Wymarzony na komfortowe, rodzinne wakacje, lu- budynków, 6 restauracj i, w tym główna i à la carte, 
biany za świetną atmosferę, należy do renomowanej 3�bary, w tym przy basenie. 
greckiej grupy Aldemar Hotels, gwarantującej wysoki 
poziom świadczeń. Pięknie położony na rozległym     2-os. (możliwość 1 dostaw-
terenie, w� zadbanym ogrodzie, który dochodzi aż ki), ok. 24 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
do� plaży, przypomina śródziemnomorską wioskę przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 
z� kameralną architekturą o� pogodnej kolorystyce balkon lub taras; dostępny również pokój . 
i� ładnymi alejkami. Bardzo lubiany przez najmłod-
szych urlopowiczów za świetnie zorganizowane zaję-    3 baseny, w tym 1 ze zjeż-
cia i�zabawy w�miniklubie i�specjalne dziecięce menu. dżalnią i 1 kryty, 2 korty tenisowe, minigolf, siłownia, 
Dla dorosłych przygotowano profesjonalny program animacje, centrum spa w hotelu Aldemar Royal Mare. 
animacji: w� ciągu dnia zajęcia sportowe, wieczorem 
programy rozrywkowe. Bardzo dobry poziom formu-    menu w restauracj i, restauracja Aldy, 
ły all inclusive, z�wyjątkowo bogatymi i�urozmaicony- łóżeczko dla dziecka do 2 lat, 2 brodziki, plac zabaw, 
mi bufetami. Knossos Kids Club (4-12 lat), animacje. 

  ok. 2� km od centrum HERSONISSOS,    premium all inclusive. 
ok. 30� km od Agios Nikolaos, ok. 25� km od lotniska 
w� Heraklionie, ok. 160� km od lotniska w Chanii, 
przystanek autobusowy przy hotelu. 

  bezpośrednio przy hotelu, hotelowa, 
piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście do morza, 
miejscami kamieniste dno, serwis plażowy. 

   pięciogwiazdkowy, odnowiony w 2020� r., 
386 pokoi, rozległy kompleks jednopiętrowych 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

POŁOŻENIE: WYŻYWIENIE:

PLAŻA: 

HOTEL:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL ALDEMAR KNOSSOS ROYAL   ✪✪✪✪✪�
 HERKNOS

 GRECJA /  KRETA ,    Hersonissos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3549 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 232 opinii klientów

pokój rodzinny

pokój standardowy
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 Elegancki, gwarantuje komfortowy wypoczynek   publiczna, wydzielona część hotelowa,    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
w� miłej atmosferze. Nowoczesne, przestronne piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 500 m dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
wnętrza oraz stylowo zaprojektowane i�wygodnie od�hotelu, serwis plażowy. 
urządzone pokoje to atuty hotelu. Dodatkowo    all inclusive. 
zadbany basen i� piaszczysta plaża z� wydzieloną    czterogwiazdkowy, całkowicie odnowiony 
częścią tylko dla Gości hotelu. W� zasięgu krótkie- w� 2018 r., 108 pokoi, 1� budynek, 2� piętra, 2�windy, 
go spaceru znajdują się sklepiki i� bary. Blisko stąd restauracja, 2� bary, w� tym przy basenie, internet 
także do stolicy wyspy, Heraklionu, z� licznymi za- bezprzewodowy. 
bytkami i�atrakcjami. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-
  w�dzielnicy hotelowej, w�miejscowo- ki), ok. 21 m , klimatyzowany, łazienka, internet bez-
ści AMOUDARA, ok. 13 km od Heraklionu, ok. 14 km przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 
od lotniska w� Heraklionie, przystanek autobusowy balkon lub taras; dostępny również pokój . 
ok. 800 m od hotelu. 

   basen. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

2

 HOTEL AMOUNDA BAY   ✪✪✪✪ �✪
 HERAMOU

 GRECJA /  KRETA ,    Amoudara

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3319 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 221 opinii klientów

pokój standardowy

9



 Położony tuż przy pięknej, piaszczystej plaży, nie-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2009 r., 
daleko tętniącego życiem kurortu – Malii, jest do- 320 pokoi, budynek główny i�bungalowy (Sirens Vil-
skonałym wyborem na aktywne wakacje z� rodzi- lage), w� budynku głównym: 4� piętra, 2�windy, 2� re-
ną. W� zielonym ogrodzie są 2� baseny, wolny czas stauracje, w�tym główna, 5� barów, w�tym na plaży, 
można tutaj spędzać grając w�tenisa czy minigolfa, internet bezprzewodowy. 
dla dzieci przygotowano zajęcia w�miniklubie i�roz-
rywkowe animacje. Na miejscu są 2�restauracje i�aż     2-os. (możliwość 1�dostaw-
6�barów, w�których można się napić smacznej kawy ki), ok. 22 m , klimatyzowany, łazienka, telewizja 
lub kolorowego drinka. Położony pomiędzy ko- satelitarna, lodówka, sejf, balkon; dostępny również 
smopolitycznym Heraklionem i�malowniczym mia-  
steczkiem Agios Nikolaos, jest również doskonałą 
bazą wypadową do zwiedzania naj piękniejszych    2� baseny, kaskada, 2� korty 
zakątków wyspy. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL tenisowe z� oświetleniem, minigolf, animacje, cen-
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. trum wellness. 

  ok. 800 m od centrum MALII,    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
ok.� 30� km od lotniska w� Heraklionie, ok. 97 km dla dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, miniklub 
od�lotniska w Sitii, ok. 180 km od lotniska w�Chanii. (4-12 lat), animacje. 

  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do    all inclusive. 
morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:

pokój z�2�dostawkami.

2

 HOTEL SIRENS BEACH   ✪✪✪✪�
 HERSIRE

 GRECJA /  KRETA ,    Malia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 4029 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 ze 118 opinii klientów

pokój standardowy

10



 Znany wśród naszych Klientów nie tylko z� wi-    czterogwiazdkowy, ostatnia renowacja 

doków, które zgodnie z� nazwą są rzeczywiście w�2018 r., 250 pokoi, budynek główny, 5�piętrowych 

przepiękne! Malownicze położenie na wzgórzu budynków bocznych, dobudowana nowa część zimą 

porośniętym cytrusowym gajem daje doskonałą 2015/2016 r. z� pokojami rodzinnymi i� maisonette, 

okazję do delektowania się cudownym widokiem 2�windy, restauracja, 3� bary, w tym na dachu, punkt 

na morze i�okolicę. Wygodne, nowoczesne pokoje, internetowy. 

miła i� pomocna obsługa i�ładny ogród zapewniają 

pełen relaks i�świetną atmosferę greckich wakacj i.     2-os. (możliwość 1� do-

Nowa część z� eleganckimi pokojami rodzinnymi stawki), całkowicie odnowiony, klimatyzowany, ła-

i� maisonette z� bezpośrednim dostępem do base- zienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon 

nu to doskonały pomysł na wypoczynek z�dziećmi lub taras; dostępne również pokoje: 

w�komfortowych warunkach. , ,�  

 i�

  na wzgórzu, ok. 2� km od centrum . 

AGHIA PELAGIA, ok. 15 km od lotniska w�Heraklionie, 

ok. 150 km od lotniska w�Sitii, ok. 100 km od�lotniska    3�baseny, w�tym 1�tylko dla 

w�Chanii, przystanek autobusowy przed hotelem. pokoi rodzinnych, bilard; sporty wodne. 

  publiczna, zatoczkowa, piaszczysto-żwiro-    foteliki w� restauracj i, brodzik, plac 

wa, łagodne zejście do morza, ok. 800 m od hotelu, zabaw. 

dojście ulicą, dowóz hotelowym busem, serwis pla-

żowy.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

standardowy 
z� widokiem na morze rodzinny maisonette, ro-
dzinny z�widokiem na morze maisonette z�wido-
kiem na morze

 HOTEL PANORAMA BOUTIQUE VILLAGE   ✪✪✪✪�
 HERPANO/HERPANX

HERPANO

HERPANX

 GRECJA /  KRETA ,   Aghia Pelagia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,8 

4,9 

/ 6

/ 6

z 1567 opinii klientów

z 215 opinii klientów

pokój standardowy

pokój rodzinny
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 Wakacyj na wioska położona tarasowo na zielo- od� lotniska w�Sitii, ok. 220 km od lotniska w�Chanii,    basen, bilard, animacje. 

nym wzgórzu, pośród gajów oliwnych, z� wido- przystanek autobusowy naprzeciwko hotelu. 

kiem na� morze i� zatokę Mirabello. Zbudowana    foteliki w� restauracj i, opiekunka, 

w� tradycyj nym stylu, jest doskonałym wyborem   Saint Panteleimon, publiczna, piaszczy- łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, 

na wakacje w� swobodnej atmosferze, z� przyrodą sto-żwirowa, łagodne zejście do morza, ok. 700 m animacje. 

w� tle. W� ofercie pokoje standardowe, superior od�hotelu, dojście drogą lokalną; Voulisma, publicz-

i� suite, idealne dla 4-os. rodziny. Mocną stroną na, piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 1� km    all inclusive. 

hotelu jest kuchnia, która serwuje również lokal- od hotelu, dojście drogą lokalną; do plaż dojazd ho-

ne przysmaki, doprawiane ziołami i� przyprawami telowym busem, serwis plażowy. 

z�ekologicznych upraw. Blisko stąd do 2� pięknych 

plaż, w�tym plaży Voulisma – nazywanej Złotą Pla-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2013 -

żą, jednej z� piękniejszych na� wyspie, do których - 2016 r., 109 pokoi, 4�budynki, 3�piętra, 3�restauracje, 

można dojść spacerem lub dojechać, hotelowym w tym główna, 3�bary, w tym przy basenie, internet 

busem. bezprzewodowy w� lobby, punkt internetowy, wy-

stępują różnice poziomów. 

  na wzgórzu, ok. 600 m od centrum 

Istro, ok. 800 m od Agios Panteleimonas, ok. 2� km     2-os., ok. 17 m , klimatyzowa-

od Kalo Horio, ok. 10 km od AGIOS NIKOLAOS, ny, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, zestaw do 

ok.� 70� km od lotniska w� Heraklionie, ok. 60 km kawy/herbaty, sejf, balkon lub patio; dostępne rów-

nież pokoje: , ,  . 

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 
POKÓJ: standardowy:

superior suite suite z�2�sypialniami

2

 HOTEL ELPIDA VILLAGE   ✪✪✪✪�
 HERELPI

 GRECJA /  KRETA ,   Agios Nikolaos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2819 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 815 opinii klientów

pokój standardowy

12



Cudownie położony na zboczu wzgórza, z� bajecz- na Flaga, ok. 200 m od hotelu, dojście tunelem pod 
nym widokiem na zatokę Mirabello i� turkusowe drogą, serwis plażowy.
morze! Całkowicie odnowiony w� 2020 r., zachwyca 
stylowymi wnętrzami i�eleganckimi pokojami. Życie  czterogwiazdkowy, całkowicie odnowio-
w�hotelu toczy się przy basenach z�tarasami do opa- ny w� 2019/2020 r., 100 pokoi, 2� budynki, 4� piętra, 
lania, tylko kilka kroków stąd do cudownej, piaszczy- 2� windy, restauracja, 3� bary, w� tym przy basenie, 
stej plaży Voulisma – jednej z� najpiękniejszych na internet bezprzewodowy.
wyspie. Do dyspozycj i Gości restauracja z� tarasem 
i�aż 4�bary oraz centrum spa, w�którym można m.in.   2-os. (możliwość 1� lub 
zrelaksować się w� saunie lub jacuzzi. Kameralna 2�dostawek dla maks. 3�os. dorosłych), ok. 20 m�, 
atmosfera, świetna obsługa i� doskonała lokalizacja klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, 
to zapowiedź wyjątkowego wypoczynku! Poleca- lodówka, internet bezprzewodowy, sejf, balkon 
my zwiedzić okolicę, w� szczególności romantyczne lub taras, widok na góry; dostępne również po-
Agios Nikolaos z�pięknym jeziorem Voulismeni. koje:   i�

.
 na wzgórzu, ok. 1� km od centrum 

Istron, ok. 2� km od zatoki Mirabello, ok. 9� km  2�baseny (1�tylko dla pokoi 
od�AGIOS NIKOLAOS, ok. 75 km od lotniska w�Hera- Golden Wing), sala � tness, centrum spa.
klionie, ok. 220 km od lotniska w�Chanii, przystanek 
autobusowy ok. 500 m od hotelu.  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2�lat. 
 Voulisma, publiczna, piaszczysta, łagodne 

zejście do morza, wyróżniona certy� katem Błękit-  all inclusive.

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

standardowy:

superior z� widokiem na morze deluxe 
Golden Wing

HOTEL MISTRAL MARE   ✪✪✪✪�
 HERMIST

 GRECJA /  KRETA ,   Agios Nikolaos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy z widokiem na morze
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 Urokliwie położony na niewielkim wzniesieniu,   dostęp do morza bezpośrednio przy ho-    2�baseny; sporty wodne. 
nad turkusowym morzem, z� bajecznymi widoka- telu, zejście schodkami do drewnianego pomostu 
mi aż po horyzont. Niedaleko jest stąd do pełne- na skałkach; plaża publiczna, piaszczysta, łagodne    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
go życia centrum Stalidy z� restauracjami i� barami zejście do morza, ok. 500 m od hotelu, przejście dziecka do 2�lat, 2�brodziki, plac zabaw. 
oraz rozrywek sąsiedniego Hersonissos. Przytulnie ścieżką przy wybrzeżu (momentami schodki), ser-
urządzony, ma zadbane pokoje, wygodne dla ro- wis plażowy.    all inclusive. 
dzin z� dziećmi. Świetna atmosfera wakacyj nego 
hotelu w� greckim stylu spodoba się wszystkim,    czterogwiazdkowy, ostatnia rozbudowa 
którzy lubią lokalne klimaty i�bezpretensjonalność. na przełomie 2017/2018 r., budynek główny i�9� pa-
Ceniony za serwis, chwalony za obsługę, polecany wilonów, 250 pokoi, 2� piętra, winda, restauracja, 
ze względu na spokoj ną okolicę i�równocześnie ła- 2�bary, w tym przy basenie, internet bezprzewodo-
twy dostęp do wakacyj nych atrakcj i. wy w�lobby. 

  ok. 1� km od centrum miejscowości     2-os. (możliwość 1�dostaw-
STALIDA, ok. 3�km od Hersonissos i�Malii, ok. 30 km ki), ok. 23 m�, klimatyzowany, łazienka, lodówka, 
od lotniska w� Heraklionie, ok. 105 km od lotniska telewizja satelitarna, sejf, balkon lub taras; dostępne 
w�Sitii, ok. 170 km od lotniska w�Chanii, przystanek również pokoje: ,�  i  
autobusowy ok. 150 m od hotelu. . 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POŁOŻENIE: POKÓJ: standardowy:

superior rodzinny rodzinny z wi-
dokiem na morze

 HOTEL HORIZON BEACH   ✪✪✪✪�
 HERHORI

 GRECJA /  KRETA ,    Stalida

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,6 / 6 z 1709 opinii klientów

pokój superior
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 Stylowy, butikowy hotel położony w� malowniczej 
zatoce Mirabello, blisko 2� plaż. Urządzony w� kolo-
rach ziemi, skierowany w� stronę morza, zachwyca 
nowoczesnymi wnętrzami i� ciekawie zaprojektowa-
nym basenem z�tarasem do opalania. To wymarzone 
miejsce na romantyczne wakacje, podróż poślubną 
lub wypoczynek w�komfortowych warunkach i�wyjąt-
kowym otoczeniu. Blisko stąd do centrum modnego, 
wakacyjnego ośrodka z�klimatycznymi barami i�tawer-
nami serwującymi lokalne specjały, warto wybrać się 
do� pobliskiego, urokliwego miasteczka Agios Nikola-
os. W�2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą 
jakość świadczonych usług. 

  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście    łóżeczko dla dziecka do 2�lat. 
do� morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, 
ok. 650 m od hotelu; publiczna, kamienista, wyróż-    śniadania i�obiadokolacje (bufet). 
niona certy� katem Błękitna Flaga, ok. 900 od hote-
lu; na plażach serwis plażowy. 

   czterogwiazdkowy, całkowicie odremonto-
wany w� 2017� r., 54 pokoje, 3� budynki, do 4� pięter, 
restauracja, 3�bary, w tym w okolicy basenu, internet 
bezprzewodowy; występują różnice poziomów. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-
ki), ok. 16-20 m , klimatyzowany, łazienka, internet 
bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, ze-
staw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub taras. 

   basen, centrum spa. 

  ok. 100 m od centrum ELOUNDY, 
ok.�67 km od lotniska w�Heraklionie, ok. 77 km od lot-
niska w Sitiii, ok. 215 km od lotniska w�Chanii. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 

standardowy:
2

HOTEL ELOUNDA ORAMA   ✪✪✪✪ �✪
 HERORAM

 GRECJA /  KRETA ,    Elounda

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2939 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 ze 250 opinii klientów
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 Nowoczesny i�stylowy, jest fantastyczną propozycją bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, w�sierp-
na aktywne, rodzinne wakacje! Wspaniały aquapark niu wylęg żółwi Caretta caretta. 
ze zjeżdżalniami, jeden z� największych basenów 
na�Krecie, bogata oferta sportowo-rekreacyjna i�cen-
trum spa z� krytym basenem to tylko część atrakcj i, 
jakie czekają na Gości hotelu. Dzieciakom spodobają 
się zajęcia w�miniklubie, dla dorosłych przygotowa-
no�2� restauracje�à la carte. Komfortowe i� nowocze-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
sne pokoje, zaprojektowane w� minimalistycznym ki), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-    ultra all inclusive. 
stylu, są przestronne i� wyposażone we wszystkie przewodowy, telewizja satelitarna, minibar, zestaw 
udogodnienia. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL do kawy/herbaty, sejf, balkon; dostępne również 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. pokoje:   i�  . 

  ok. 3� km od centrum KOLYMBARI,    basen, aquapark, 2� korty 
ok.�40 km od lotniska w�Chanii, ok. 160 km od� lot- tenisowe, sala � tness, 2-poziomowe centrum spa 
niska w� Heraklionie, przystanek autobusowy z�krytym basenem. 
ok.�100�m od hotelu. 

   foteliki w� restauracjach, łóżeczko dla 
  publiczna, piaszczysto-kamienista, zale- dziecka do 2� lat, aquapark, brodzik, plac i pokój�za-
cane obuwie ochronne, łagodne zejście do morza, baw, 4�minikluby (0-4�lata, 4-8�lat, 8-12 lat, 13 lat+). 

   pięciogwiazdkowy, otwarty w�2018 r., 344�pokoje, 

te, 2�bary, w�tym przy basenie, internet bezprzewodowy. 
10�budynków, 3�piętra, 10�wind, 4�restauracje, w�tym 2�à�la�car-
HOTEL:

POKÓJ:
WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

standardowy:

junior suite rodzinny suite

 HOTEL EUPHORIA RESORT   ✪✪✪✪✪�
 CHQEUPH

 GRECJA /  KRETA ,    Kolymbari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 4229 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,8 / 6 z 389 opinii klientów

junior suite
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HOTEL:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

Słoneczne greckie wakacje z� mnóstwem atrakcj i!  pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
Hotel leży bezpośrednio przy długiej plaży, jego roz- w�2009 r. i�2015 r., łącznie 518 pokoi o�różnej typo-
legły teren przypomina grecką wioskę: jest tu� mały logii, 3�budynki (w�tym jeden z�czterema skrzydła-
kościółek, prasa do tłoczenia oliwy, fontanny i�ścież- mi), 4�piętra, 6�wind, 4�restauracje, w�tym 2�à la�car-
ki. A� wszystko to w� pięknym, zielonym ogrodzie te, 3� bary, w� tym na plaży, 2� kawiarnie, internet 
z� palmami i� fantastycznymi basenami. Największy, bezprzewodowy w�miejscach ogólnodostępnych.
z� morską wodą, ma romantyczne mostki i� wysep-
kę. Jest też basen ze słodką wodą przy samej plaży   2-os. (możliwość 1�dostaw-
i�brodzik. O�najmłodszych turystów dba się tu szcze- ki), ok. 31 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
gólnie: świetne minikluby, z� zajęciami stosownie satelitarna, minibar, sejf, pakiet dla nowożeńców, 
do� grupy wiekowej i� Tasty Corner ze specjalnym balkon; dostępne rożnież pokoje:  i�
dziecięcym menu to frajda dla dzieciaków i� radość .  all inclusive.
dla rodziców. Znakomite zaplecze sportowe pozwo-
li zadbać o�wakacyjną formę całej rodziny.  3� baseny, basen kryty, 

4� korty tenisowe, siłownia, kino letnie, am� teatr, 
 w�Adelianos Kampos, ok. 7�km od�cen- animacje, centrum wellness; centrum nurkowe, 

trum RETHYMNO, ok. 67 km od lotniska w� Chanii, sporty wodne na plaży.
przystanek autobusowy ok. 30 m od hotelu.

 foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
 Adelianos Kampos, publiczna, piaszczy- ko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część w� base-

sto-żwirowa, łagodne zejście do morza, wyróżnio- nach, brodzik, plac i� pokój zabaw, Creche-klub 
na certy� katem Błękitna Flaga, bezpośrednio przy (8�miesięcy-3�lata), miniklub (4-12 lat) i�klub dla na-
hotelu, serwis plażowy. stolatków (13-17 lat), animacje.

HOTEL AQUILA RITHYMNA BEACH   ✪✪✪✪✪�
 CHQAQUI

 GRECJA /  KRETA ,    Rethymno

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 4299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

6,0 / 6 z 1 opinii klientów

standardowy:

rodzinny bun-
galow

pokój standardowy
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

Stworzony do rodzinnych wakacj i lub romantycz-  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście 
nego wypoczynku we dwoje! Położony na pół- do�morza, ok. 80 m od hotelu, przejście przez teren 
nocnym wybrzeżu Krety, przy piaszczystej plaży, hotelu, bar (dla klientów baru serwis plażowy).
oferuje wszystko to, czego oczekujemy od urlopu 
marzeń – restaurację z�kuchnią grecką, basen z�wy-  czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2018 r. 
dzieloną częścią dla dzieci i�urzekające widoki. Po- i� na przełomie 2019/2020 r., 40 pokoi, 4� budynki, 
koje są funkcjonalnie urządzone, a� jednocześnie 2� piętra, 2� windy, restauracja, 2� bary, w� tym przy 
zachowują tradycyj ny, kreteński styl. O� projekt plaży, internet bezprzewodowy w� miejscach ogól-
wnętrz zadbała artystka, Marina Maravelaki. Ten nodostępnych.
kameralny hotel otoczony jest pięknym ogrodem, 
a�okolica to również przyjemne miejsce na spacery   2-os. (możliwość 1� dostawki 
– warto zaj rzeć do lokalnych restauracj i czy do skle- dla dziecka – łóżko pojedyncze), ok. 22 m�, klimaty-
pów. Można wyruszyć na zwiedzanie oddalonego zowany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
o� kilka kilometrów Rethymno, ale nic też nie stoi satelitarna, lodówka, minibar, sejf, balkon lub taras, 
na � przeszkodzie, aby poleniuchować na hotelo- widok na ogród; dostępny również pokój .
wym leżaku przy basenie lub na plaży. Znajdź swój 
sposób na grecką przygodę na Krecie!  basen.

 ok. 2� km od centrum Adelianos  foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
Kampos, ok. 5�km od RETHYMNO, ok. 74 km od lot- ko dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie.
niska w�Chanii, ok. 80 km od lotniska w�Heraklionie, 
przystanek autobusowy ok. 100 m od hotelu.  all inclusive.

standardowy:

rodzinny

HOTEL MARAVEL STAR ART   ✪✪✪✪�
 CHQMARV

 GRECJA /  KRETA ,    Rethymno

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2979 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 50 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze

pokój standardowy
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 Malowniczo zwrócony w� stronę morza, tuż przy 
plaży, w� spokoj nej okolicy, jest doskonałą pro- 150 pokoi, budynek główny i�5�budynków z�pokojami, 
pozycją na relaks i� odpoczynek od codzienności 2�piętra, winda, 2�restauracje, w�tym à la carte, 2�bary, 
w�wyjątkowej scenerii. Smaczna hotelowa kuchnia, w�tym przy basenie, internet bezprzewodowy. 
komfortowe, nowoczesne wnętrza, bar przy base-
nie – to�wszystko, czego potrzeba, by wypoczywać     2-os. (możliwość 1�dostawki 
w� prawdziwie greckim stylu! Z� basenu podziwiać – sofa), ok. 24 m , klimatyzowany, łazienka, internet 
można widok na szmaragdowe morze, a� o� dosko- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 
nałą rozrywkę zadbają hotelowi animatorzy – jedz, minibar, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon; 
baw się i� opalaj w� promieniach śródziemnomor- dostępny również pokój 
skiego słońca! .  

  ok. 650 m od STAV ROMENOS,    basen, animacje. 
ok.� 11� km od Rethymno, ok. 77 km od lotniska 
w�Chanii, ok.�72�km od lotniska w�Heraklionie.    foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-

ko dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, 
  publiczna, żwirowo-piaszczysta, kamieni- animacje, plac i�pokój zabaw, miniklub (do 6�lat). 
ste zejście do morza, zalecane obuwie ochronne, 
bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.    ultra all inclusive. 

   czterogwiazdkowy, zbudowany w�2017 -2018�r., HOTEL:

POKÓJ :

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

standardowy z bocznym 
widokiem na morze

2

HOTEL HARMONY RETHYMNO BEACH   ✪✪✪✪�
 CHQRETB

 GRECJA /  KRETA ,    Stavromenos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3249 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy z bocznym widokiem na morze
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 Położony tuż przy plaży, z�pięknym widokiem na mo-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2016-

rze, jest oazą idealną zarówno na wczasy we dwoje, -2017 r., 80 pokoi, 1� budynek, 2� piętra, restauracja, 

jak i�odpoczynek z�rodziną. Kameralny i�zadbany, ofe- bar, internet bezprzewodowy, punkt internetowy. 

ruje pobyt w�nowoczesnych, wyremontowanych po-

kojach. Na miejscu jest basen z�tarasem do opalania     2-os. (możliwość 1�dostaw-

i�barem, w�którym można odpocząć i�napić się pysz- ki), ok. 16-20 m , klimatyzowany, łazienka, telewizja 

nego drinka. W� pobliżu sklepy i� lokalne restauracje, satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, 

do centrum słynnego Rethymno można wygodnie balkon; dostępny również pokój . 

dojechać autobusem z�okolic hotelu. 

   basen, kort tenisowy z�wy-

  w�miejscowości Scaleta, ok. 15�km pożyczalnią sprzętu. 

od RETHYMNO, ok. 75 km od lotniska w� Chanii, 

ok.�62�km od lotniska w�Heraklionie, przystanek au-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

tobusowy ok. 300 m od hotelu. dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 

  Scaleta, publiczna, piaszczysto-kamienista,    all inclusive. 

łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hote-

lu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

2

 HOTEL BEGETI BAY   ✪✪✪✪�
 CHQBEGE

 GRECJA /  KRETA ,    Rethymno

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3119 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,5 / 6 z 395 opinii klientów

pokój standardowy
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Idealne miejsce na rodzinny i� aktywny wypoczy- łagodne zejście do morza, dno kamienisto-żwiro-
nek! Lubiany przede wszystkim za komfortowe we, ok. 200 m od hotelu, serwis plażowy.
pokoje, gwarantujące pełną prywatność, jest 
atrakcyj nie położony w� dużym, pięknie utrzy-  pięciogwiazdkowy, całkowicie odnowio-
manym, zielonym ogrodzie, tylko parę kroków ny w�2017 r., 104 pokoje różnego typu, 4� budynki, 
od długiej plaży i� kilka minut od tętniącego ży- 1�piętro, winda w�budynku głównym, 2�restauracje, 
ciem� kurortu Platanias. Gospodarze hotelu, do- w�tym à la carte, 3� bary, w�tym na dachu, internet 
brze znając gusta Polaków, dokładają wszelkich bezprzewodowy, punkt internetowy.
starań, aby Goście poczuli się tu jak w�domu – miła 
i� pomocna obsługa oraz smaczne i� ob� te posiłki  : 2-os. (możliwość 
w� ramach all inclusive to kolej ne walory hotelu. 1� lub 2�dostawek), ok. 46 m�, klimatyzowany, łazien-  all inclusive.
Piękną oprawą greckich wakacj i jest cudowny ka, internet bezprzewodowy, pokój dzienny i�sypial-
widok na turkusowe morze, roztaczający się z�nie- nia oddzielone drzwiami, telewizja satelitarna, ze-
mal każdego zakątka hotelu. staw do kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon lub taras.

 w�KONTOMARI, ok. 5�km od centrum  basen, siłownia, animacje, 
Platanias, ok. 18 km na zachód od Chanii, ok. 40 km sauna.
od lotniska w�Chanii, ok. 150 km od lotniska w�He-
raklionie, przystanek autobusowy przy hotelu.  w� restauracjach dostępne foteliki 

i�menu, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, basen ze�zjeż-
 publiczna, wydzielona część dla gości ho- dżalnią, plac i�pokój zabaw, miniklub (4-12 lat), ani-

telu, żwirowo-kamienista, miejscami szary piasek, macje.

HOTEL:

POKÓJ:
WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA:

rodzinny junior suite

HOTEL SOLIMAR AQUAMARINE   ✪✪✪✪✪�
 CHQAEVE

 GRECJA /  KRETA ,    Kontomari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3729 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6  z 210 opinii klientów
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 Położony bezpośrednio przy plaży z� bezpłatnym 
serwisem, oferuje spokoj ny wypoczynek w� malow-
niczym miejscu. Odnowiony kompleks składa się 
z� kilku budynków w� niskiej zabudowie. Do dyspo-
zycj i Gości są przestronne, nowocześnie urządzone 
pokoje. Atutem hotelu jest basen, z�którego można 
podziwiać przepiękny widok na morze i�góry. Blisko 
stąd do� centrum urokliwego, rybackiego miastecz-
ka Kolymbari, słynącego z� doskonałych restauracj i 
rybnych i� 400-letniego klasztoru Gonias. Świetna 
baza wypadowa do najbardziej atrakcyjnych miejsc 
zachodniej i� południowej Krety. 

. 

  Kolymbari, publiczna, piaszczysto-kamie-
nista, łagodne zejście do morza, zalecane obuwie 
ochronne, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 

    2-os., ok. 20 m�, klimatyzowany, W 2021 r. hotel 
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad- łazienka, telewizja satelitarna LED, lodówka, sejf, 
czonych usług minibar, zestaw do kawy/herbaty, balkon, widok 

na�ogród; dostępny również  . 
  w� dzielnicy hotelowej, ok. 1� km 
od centrum KOLYMBARI, ok.� 22� km od Chanii, ok.    basen, rzutki. 
43�km od lotniska w�Chanii, przystanek autobusowy 
niedaleko hotelu.     premium all inclusive. 

   czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2018� r. 
(m.in. restauracja, bary, recepcja), 2018/2019 (pokoje), 
72�pokoje, 8�budynków, w�tym budynek z�recepcją, bu-
dynek z�restauracją i�6�bungalowów, restauracja, 2�bary, 
w�tym przy basenie, internet bezprzewodowy w�lobby 
i�restauracji; na terenie hotelu występują schody. 

PLAŻA: 

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

superior:

junior suite

 HOTEL SOLIMAR WHITE PEARL   ✪✪✪✪✪�
 CHQWHIT

 GRECJA /  KRETA ,    Kolymbari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3779 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój superior

5,3 / 6 z 429 opinii klientów
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 Położony niedaleko piaszczystej plaży, zapewnia   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście 
świetny wypoczynek dla par oraz wszystkich, któ- do morza, ok. 100 m od hotelu, serwis plażowy. 
rzy chcą poczuć klimat greckich wakacj i. Przezna-
czony tylko dla dorosłych Gości, oferuje elegancko    czterogwiazdkowy, 70 pokoi, 1�budynek, 3�pię-
urządzone pokoje, 2� restauracje z� kuchnią grecką tra, winda, 2�restauracje, w tym à bar, internet 
i� śródziemnomorską oraz basen. Zadowoleni będą bezprzewodowy w miejscach ogólnodostępnych. 
również miłośnicy sportów wodnych, którzy w� ra-
mach oferty zewnętrznej mogą poczuć prawdziwie     2-os., ok. 19 m�, klimatyzo-
wakacyjne szaleństwo. Hotel znajduje się w� cen- wany, łazienka, telewizja satelitarna, minibar, zestaw 
trum kurortu z� restauracjami, klubami i�tawernami, do kawy/herbaty, internet bezprzewodowy, sejf, 
dzięki czemu rozrywka jest tutaj na wyciągnięcie balkon, widok na ogród lub ulicę; dostępne również 
ręki! W�2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za naj- pokoje:  i�  . 
wyższą jakość świadczonych usług. 

   basen, pokój gier, sporty 
  w�centrum AGIA MARINA, ok. 10 km wodne.  
od centrum Chanii, ok. 23 km od lotniska w�Chanii, 
przystanek autobusowy przy hotelu.    all inclusive. 

PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

WYŻYWIENIE:

 la carte, 

standardowy:

studio junior suite

 HOTEL SOLIMAR TURQUOISE   ✪✪✪✪ �✪
 CHQTURQ

 GRECJA /  KRETA ,   Agia Marina

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3529 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 351 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony w� wyjątkowo cichym i� malowniczym od lotniska w�Chanii, ok. 150 km od lotniska w�He-
miejscu, wśród wzgórz, przy samej plaży. Cenio- raklionie, przystanek autobusowy przy hotelu. 
ny za wysoki standard świadczeń, przestronne, 
wygodne pokoje i� kameralną, rodzinną atmos-   publiczna, kamienista, łagodne zej ście 
ferę. Ciekawie zaprojektowane baseny są ładnie do� morza, piaszczyste dno, wyróżniona certy� ka-    2�baseny, sauna. 
wkomponowane w� nowoczesną architekturę ho- tem Błękitna Flaga, bezpośrednio przy hotelu, ser-
telu. Uroku wakacjom dodaje przepiękne, rybac- wis plażowy.    all inclusive lub premium all inclusive. 
kie miasteczko Kolymbari, z� typowo kreteńskim 
klimatem, słynące z� doskonałych restauracj i ryb-    czterogwiazdkowy, odnowiony w�2017 r., 
nych i�400-letniego klasztoru Gonias. Świetna baza 78 pokoi, 1� piętro, 3� budynki, 3�windy, 2� restaura-
wypadowa do naj bardziej atrakcyj nych miejsc za- cje, w tym à la carte, 2� bary, w tym przy basenie, 
chodniej i� południowej Krety. Hotel przeznaczony internet bezprzewodowy. 
jest wyłącznie dla Gości powyżej 16 roku życia. 
W�2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą     2-os. (możliwość 1�dostaw-
jakość świadczonych usług. ki), ok. 24 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 

satelitarna, łącze internetowe, sejf, minibar, balkon 
  ok. 300 m od centrum KOLYMBARI, lub taras; dostępne również pokoje: 
ok.�15 km od Platanias, ok. 25 km od Chanii, ok.�40�km i . 

PLAŻA: 
SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

standardowy:

ze wspólnym 
basenem  junior suite

 HOTEL GIANNOULIS GRAND BAY BEACH RESORT   ✪✪✪✪ �✪
 CHQGRAN

 GRECJA /  KRETA ,    Kolymbari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3449 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 381 opinii klientów

junior suite
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 Nowoczesny i� luksusowy, zachwycający architekturą   hotelowa, kamienisto-piaszczysta, łagod-    foteliki i�menu w�restauracj i, opiekun-
i�pięknymi wnętrzami, jest dziełem prestiżowej greckiej ne zejście do morza, kamieniste dno, bezpośrednio ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, miniklub 
grupy projektantów. Jeden z�najbardziej luksusowych przy hotelu, serwis plażowy. (4-11 lat). 
hoteli w�zachodniej części Krety. Wspaniale położony 
w�zadbanym ogrodzie, przy plaży, z�widokiem na�skali-    pięciogwiazdkowy, oddany do użytku    all inclusive lub ultra all inclusive. 
sty przylądek Spada, od którego wziął nazwę. Niedale- w� 2008 r., 150 pokoi, 3� budynki, 1� piętro, 3� windy, 
ko stąd do malowniczego Kolymbari, które zachowało 2� restauracje, w tym à la carte, tawerna przy plaży, 
autentyczny, kreteński charakter, znanego z�doskona- 2�bary, w tym przy basenie, internet bezprzewodo-
łych restauracji rybnych. Polecany najbardziej wyma- wy w�lobby, punkt internetowy. 
gającym Klientom, którzy odnajdą tu wszystko, czego 

   potrzeba do pełnego relaksu – zarówno dla ciała, jak  2-os. (możliwość 1�dostaw-
i�ducha. W 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za naj- ki), ok. 32 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
wyższą jakość świadczonych usług. satelitarna, internet bezprzewodowy, sejf, minibar, 

balkon lub taras; dostępny również pokój . 
  w�wiosce Rapaniana, ok. 3�km od cen-
trum KOLYMBARI, ok. 25 km od Chanii, ok.�40�km od    basen, 2� korty tenisowe; 
lotniska w�Chanii, ok. 160 km od lotniska w�Heraklio- sporty wodne. 
nie, przystanek autobusowy ok. 700 m od hotelu. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL GIANNOULIS CAVO SPADA LUXURY SPORTS & LEISURE RESORT   ✪✪✪✪✪�
 CHQCAVO

 GRECJA /  KRETA ,    Kolymbari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3849 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6  z 474 opinii klientów

pokój standardowy
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 Świetne miejsce na beztroskie wakacje, blisko pięk-
nej plaży z�piaskiem o�złocistym odcieniu, z�niezapo-
mnianym widokiem na wyspę Theodoroi, w� samym 
centrum kurortu. Stylowy i�zadbany, z�ładnymi wnę-
trzami, gwarantuje najwyższą jakość usług i� komfor-
towy pobyt. Ładny basen, zadbany ogród z� piniami 
i� palmami oraz przyjemne bary zapewniają pełen 
relaks. Goście doceniają także hotelową kuchnię ze 
smacznymi i� urozmaiconymi potrawami. W� 2021� r. 
hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość 
świadczonych usług.  

   czterogwiazdkowy oraz nowo wybudowa-
na część pięciogwiazdkowa; Santa Marina Beach: 
częściowo odnowiony w�2012� r., 188 pokoi, 2�części 
oddzielone ulicą, połączone przejściem podziem-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
nym: budynek główny przy plaży i�kompleks budyn- dziecka do 2� lat, brodzik, basen, plac zabaw, mini-
ków przy basenie, 2� piętra, 3� windy, 3� restauracje: klub (4-12 lat). 
główna i�2�à la carte, m.in. śródziemnomorska, 3�bary, 
w�tym przy plaży, internet bezprzewodowy w�lobby,    all inclusive. 
punkt internetowy; Santa Marina Pearl: wybudo-
wany w 2015 r., na wzgórzu, 24 pokoje, 1� budynek, 
maks. 2�piętra, restauracja; z�częścią czterogwiazdko-
wą połączony kładką i�przejściem podziemnym. 

  w�centrum AGIA MARINA, ok.�8�km 
od�Chanii, ok. 25�km od lotniska w�Chanii, ok.�150�km     2-os. (możliwość 1�dostawki), 
od lotniska w� Heraklionie, przystanek autobusowy ok. 16-20 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sateli-
ok. 50�m od hotelu. tarna, sejf, minibar, balkon lub taras; dostępne również 

pokoje:  oraz  (w�Santa Marina Pearl). 
  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście 
do� morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis pla-    basen, 2� baseny w� części 
żowy. pięciogwiazdkowej, animacje; sporty wodne. 

HOTEL:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: 
POKÓJ:

PLAŻA: 
SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny deluxe

 HOTEL GIANNOULIS SANTA MARINA BEACH & PEARL RESORT    
✪✪✪✪ ✪✪✪✪✪�/

 CHQSANT/CHQSANX 

 GRECJA /  KRETA ,   Agia Marina

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3269 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

CHQSANX

pokój standardowy (CHQSANT)pokój standardowy

5,1 

5,2 

/ 6

/ 6

  CHQSANT z 1123 opinii klientów

  CHQSANX z 466 opinii klientów
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 Położony niedaleko centrum Agia Marina, ofe-   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście    w kompleksie: 3� baseny, 
ruje wysoką jakość usług i� dobrą obsługę. Kom- do�morza, ok. 100�m od hotelu, przejście przez mo- w�tym przy plaży, zjeżdżalnie, kryty basen, siłownia, 
pleks składa się z� dwóch części: Galini Sea View stek, serwis plażowy, bar objęty all inclusive. sala � tness, sauna, animacje, centrum Galini Eden 
oraz Galini Eden. Do dyspozycj i Gości są 4� base- Spa; sporty wodne. 
ny, siłownia i�centrum Eden Spa. Na terenie hote-    pięciogwiazdkowy, tworzy kompleks 
lu znajduje się kilka restauracj i, a� przy plaży bar z �cztero gwiazdkową częścią Galini Eden, zbudowa-    all inclusive. 
objęty all inclusive. Idealne miejsce dla par chcą- ny w 2005 r., 248 pokoi, 2 piętra, 3�windy, 3�restaura-
cych korzystać z�rozrywek kurortu i�jednocześnie cje, w�tym à la carte, 2�bary, internet bezprzewodo-
spędzać czas na piaszczystej plaży z� bezpłatnym wy na terenie hotelu; występują różnice poziomów 
serwisem. i�schody. 

  na wzgórzu, ok. 600� m od centrum    2-os. (możliwość 1� do-
AGIA MARINA, ok. 3� km od Platanias, ok.� 8� km stawki), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, 
od�Chanii, ok. 23�km od lotniska w�Chanii, ok.�150�km internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 
od lotniska w� Heraklionie, przystanek autobusowy lodówka, sejf, zestaw do kawy/herbaty, balkon, 
ok. 200�m od hotelu. widok na ogród. 

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: POKÓJ:  standardowy:

 HOTEL GALINI SEA VIEW    
✪✪✪✪✪�

 CHQGALI

 GRECJA /  KRETA ,   Agia Marina

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3339 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 490 opinii klientów
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 Pięknie położony na wzgórzu – gratka dla fanów od hotelu, przejście tunelem, serwis plażowy, bar.    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżecz-
wodnej zabawy! Rozrywki dostarczą tu baseny ko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część w� base-
z�licznymi zjeżdżalniami, na których świetnie poba-    pięciogwiazdkowy, na obszarze 20�tys.�m , nie, brodzik, 2�zjeżdżalnie, miniklub (4-14 lat), po-
wią się zarówno dorośli, jak i�dzieci. Te wodne sza- częściowo odnowiony na przełomie 2018/2019 r., kój i�plac zabaw, animacje. 
leństwa zrównoważy relaks w�spa z�masażami, ani- 136 pokoi, 1�budynek, 3�piętra, 4�windy, 3�restaura-
macje, pokazy tańca i�wieczory z�muzyką na żywo. cje: główna i�2�à la carte, 4�bary, w�tym przy basenie    ultra all inclusive .
Tutejsza kuchnia to nie tylko coś dla oka, ale i� dla i�przy plaży, internet bezprzewodowy. 
podbienienia, dlatego warto spróbować greckich 
i�tureckich przysmaków. Wielokrotnie nagradzany,     2-os. (możliwość 1� lub 2�dosta-
gwarantuje doskonałe wakacje dla całej rodziny. wek dla dzieci), ok. 20-24 m�, klimatyzowany, ła-

zienka, telewizor, lodówka, zestaw do kawy/herba-
   w�Scaleta, ok. 11 km od RETHYMNO, ty, minibar, sejf, balkon, widok na ogród; dostępny 
ok. 65 km od lotniska w�Chanii, ok. 70 km od lotniska również pokój  . 
w�Heraklionie, przystanek autobusowy przy hotelu. 

   basen główny, aquapark 
   publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodne, z� 5� zjeżdżalniami, kort tenisowy, animacje, bilard, 
miejscami kamieniste zejście do morza, ok. 100 m centrum spa, aquapark Rethymno Mare.

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ :

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:
PLAŻA:

2

superior:

superior z�widokiem na morze

 HOTEL RETHYMNO MARE & WATER PARK   ✪✪✪✪✪�
 CHQRETM

 GRECJA /  KRETA ,    Rethymno

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3639 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,3 / 6 z 36 opinii klientów

pokój superior z widokiem na morze

28



 Pięknie położony na łagodnym wzniesieniu schodzą-   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
cym do morza, wśród zieleni i�kwiatów wypielęgnowa- do� morza, ok. 400 m od hotelu, dojście do plaży dziecka do 2� lat, zjeżdżalnie w� basenie, 2� brodziki, 
nego ogrodu o�powierzchni 2,7�ha. Zadbany i�świetnie przez ulicę, serwis plażowy. plac zabaw, animacje. 
prowadzony, oferuje doskonałe warunki wypoczynku 
dla całej rodziny, jest także wspaniałym miejscem    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2014 r.,    all inclusive. 
na�wakacje w�gronie przyjaciół. Profesjonalna obsługa 243 pokoje, budynek główny i�bungalowy, 1�piętro, 
i�sympatyczna atmosfera gwarantują spełnienie waka- winda w�budynku głównym, restauracja, 2�bary, in-
cyjnych marzeń. Tylko kilka kilometrów od pełnej życia ternet bezprzewodowy. 
i� rozrywek Chanii, jednego z� najpiękniejszych miast 
na� Krecie.  W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
za�najwyższą jakość świadczonych usług. stawek), ok. 17 -25 m�, odnowiony, klimatyzowany, 

łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon 
  ok. 300 m od centrum Kato Daratso, lub taras, widok na ogród; dostępne również poko-
ok. 4�km od CHANII, ok. 15 km od lotniska w�Chanii, je:  i . 
ok. 150 km od lotniska w� Heraklionie, przystanek 
autobusowy ok. 300 m od hotelu.    3� baseny, siłownia, sauna, 

animacje, kort tenisowy; sporty wodne. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

superior apartament

 HOTEL SIRIOS VILLAGE   ✪✪✪✪�
 CHQSIRO

 GRECJA /  KRETA ,    Chania

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2989 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy

5,2 / 6 z 1545 opinii klientów
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Złota od słońca, obmywana morzem we wszystkich odcieniach błękitu, zielona od lasów sosnowych i gajów 

oliwnych, pachnąca kwiatami pomarańczy. Zmysłowa atmosfera Zakynthos i życzliwość mieszkańców wyspy 

to idealne warunki na greckie wakacje!

756

Z akyn thos

 M o r z e

J o ń s k i e

Zatoka
Laganas

Xigia

Tsilivi
Tragaki Bohali

Exo Hora

Argassi
Porto Limnionas Laganas

Vassilikos

Zakynthos

10 km

Zatoka Wraku

Błękitne Groty

LAGANAS

MIASTO ZAKYNTHOS

Najbardziej rozrywkowe centrum turystyczne wyspy, położone nad zatoką o tej samej nazwie, 
z  5-kilometrową, piaszczystą plażą. W  Laganas są najlepsze na Zakynthos kluby, bary i  dys-
koteki popularne wśród amatorów nocnych rozrywek. Jest tu mnóstwo tawern i  restauracj i, 
a liczne sklepiki nie odbiegają asortymentem od najlepszych w stolicy.

Stolica i jednocześnie największe miasto na wyspie położone wzdłuż wschodniego wybrzeża, 
u  stóp klifu, jest centrum kulturalnym z  mnóstwem muzeów i  budowli w  weneckim stylu. 
Zakynthos słynie również z pięknego portu i klimatycznego starego miasta z plątaniną uliczek 
z restauracjami i tawernami serwującymi specjały greckiej kuchni.

Walory Zakynthos doceniły żółwie Caretta caretta, które wybrały sobie plaże wyspy na miejsca 
lęgowe i stały się jej symbolem. Plaża w Laganas jest częścią Morskiego Parku Narodowego. 
To tu co roku żółwie składają swoje jaja i dlatego pewne odcinki plaży są zamknięte dla tury-
stów, a uprawianie niektórych sportów – zabronione.

W ŻÓŁWIM TEMPIE

ZAKYNTHOS
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ZWIEDZAJ ZAKYNTHOS

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

Zante by night

Dookoła wyspy

Kefalonia

Wieczór grecki

Rejs na Itakę

 – spacer po starym 
mieście i czas na zakupy 

 – Zakynthos w pigułce, 
najpiękniejsze zakątki wyspy 

 – rejs w poszukiwaniu żółwi 

 – słynna plaża, Błękitne 
Groty i plaża Xigia 

 – wyprawa na największą 
z Wysp Jońskich 

 – zachód słońca i uczta 
pod gołym niebem

– Vathi, relaks w miejscowości Kioni

Polska – Zakynthos – ok. 2,5 godz.

Czas polski plus 1 godz.

Caretta

Rejs Navagio

Caretta caretta 

 – spacer w stolicy wyspy 

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

wytwarzane tylko na wyspie, Ladotiri – lokalna odmiana 

Dla wielu najpiękniejsze miejsce na wyspie, a już na pew- sera z mleka owczego i koziego, dojrzewającego w oliwie 

no najczęściej fotografowane! Piękna plaża w zatoce oto- z oliwek czy Fitoura – tradycyjny deser ze smażonego cia-

czona wysokimi, wapiennymi klifami i  dostępna jedynie sta podawany z cukrem i cynamonem.

od strony morza to miejsce, które koniecznie trzeba zoba-
czyć.  Znajduje się na niej wrak statku, częsty plener sesji 

Z  wyspy koniecznie trzeba przywieźć miód aromaty-
ślubnych i  tło grupowych zdjęć. Zatokę można również 

zowany pomarańczami, ziołami np. tymiankiem oraz 
podziwiać z platformy widokowej, z której najlepiej widać 

z  dodatkiem migdałów, małe i  bardzo słodkie rodzynki, 
piękne odcienie błękitnego morza, oblewającego plażę.

produkowane głównie na wschodzie wyspy, ceramikę 
wytwarzaną ręcznie – trudno znaleźć dwa identyczne 

Na wyspie są świetne warunki do snurkowania – przej- egzemplarze!

rzysta woda, kolorowy, podwodny świat, a  dla odważ-
nych tajemnicze, nadmorskie jaskinie. Z rodziną można się 

  naturalne spa – kąpiel przy plaży Xigia, dzięki złożom 
wybrać na rejs wzdłuż malowniczego wybrzeża i  kąpiel 

siarki woda ma właściwości pielęgnacyjne
w  lazurowym morzu oraz poszukiwanie żółwi morskich. 
Wielbicieli trekkingu ucieszy trasa na Skopos – najwyższe   relaks w tawernie, spokój, szum morza, greckie przy-
wzniesienie półwyspu Vassilikos, gdzie w  starożytności smaki, szklaneczka wina i dobre towarzystwo 
znajdowała się świątynia Artemidy, a obecnie klasztor.

  szalone imprezy w Laganas dla miłośników klubowych 
klimatów                                   

Tutaj można spróbować zarówno tradycyjnej, greckiej 
kuchni, jak i przysmaków typowych dla Zakynthos. Jednym   zachód słońca nad Kampi

z  takich rarytasów jest Verdea – białe wytrawne wino 

ZATOKA WRAKU

ZABIERZ DO DOMU

LOKALNE SMACZKI

WODNE SZALEŃSTWA

ZAKOCHAJ SIĘ W ZAKYNTHOS
✔

✔

✔

✔
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 Relaks i� komfort są tutaj zawsze na pierwszym miej-    czterogwiazdkowy, ostatni remont zimą 
scu! Położony na wzgórzu, przy samym morzu i�pięk- 2017/2018, 170 pokoi, budynek główny (3� piętra) 
nej plaży, jest świetną propozycją dla Gości szukają- i� bungalowy (1� piętro), 2�windy (w� budynku głów-
cych wyjątkowego otoczenia. Resort oddalony jest nym), 2�restauracje, 4�bary, w�tym bar na plaży, inter-
zaledwie parę minut od urokliwego Tsilivi z� mnó- net bezprzewodowy w�lobby. 
stwem wakacyjnych rozrywek, łatwo można się stąd 
dostać również do stolicy wyspy – Zakynthos. Na     2-os. (możliwość 1�dostaw-
miejscu piękny basen in� nity, przy którym tętni życie ki), ok. 27 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
w�ciągu dnia, po południu pysznego drinka można są- przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, zestaw 
czyć nie tylko przy basenie czy na plaży, ale nawet na do kawy/herbaty, sejf, balkon, taras lub ogródek; 
hotelowym dachu! W�2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL dostępne również pokoje:  ,  
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.  i� . 

  na wzgórzu, ok. 1� km od centrum  
TSILIVI, ok. 6� km od miasta Zakynthos, ok. 8� km 
od� lotniska w� Zakynthos, przystanek autobusowy    foteliki w� restauracj i, opiekunka, łó-
ok. 500�m od hotelu. żeczko dla dziecka do 2�lat. 

  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście    all inclusive. 
do�morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 

  basen, animacje, centrum spa. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

junior suite superior
suite swim-up

 HOTEL ALEXANDRA BEACH RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 ZTHALEX

 GRECJA /  ZAKYNTHOS,    Tsilivi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,4 / 6 z 1217 opinii klientów

ppookkóójj  ssttaannddaarrddoowwyy

CENA OD 3939 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Całkowicie odnowiony, znakomicie położo- ście do morza, ok. 300�m od hotelu, dojście do plaży    foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
ny w� sercu kurortu Tsilivi z� licznymi tawernami ulicą, serwis plażowy. ko dla dziecka do 2� lat, brodzik, wydzielona część 
i� wieczornymi rozrywkami na wyciągnięcie ręki. w� basenie, plac i� pokój zabaw, miniklub (2-10 lat), 
Mocną stroną resortu są nowoczesne poko-    pięciogwiazdkowy, odnowiony na począt- animacje. 
je z� bezpłatnym internetem i� świetna kuchnia ku 2015�r., 179 pokoi, budynek główny i�5�bocznych, 
w� hotelowej restauracj i. Dzieciakom spodoba się 2� piętra, 3� windy, restauracja, 3� bary, internet bez-    all inclusive. 
basen w� kształcie litery „L”, a� miłośnicy typowo przewodowy w�lobby. 
plażowych wczasów docenią ładną plażę Tsilivi 
z�bogatą ofertą sportów wodnych. W�2021�r. hotel     2-os. (możliwość 1� lub 
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad- 2� dostawek dla dzieci), ok. 25 m�, klimatyzowany, 
czonych usług. łazienka, internet bezprzewodowy, telewizor, ze-

staw do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon, taras 
  w�centrum TSILIVI, ok. 4�km od miasta lub ogródek. 
Zakynthos, ok. 6�km od lotniska w�Zakynthos, przy-
stanek autobusowy ok. 20�m od hotelu.    3� baseny, w� tym basen 

w�kształcie litery „L” i�basen kryty, animacje, centrum 
  Tsilivi, publiczna, piaszczysta, łagodne zej- wellness; sporty wodne. 

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: 

standardowy:

 HOTEL AZURE RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 ZTHRANE

 GRECJA /  ZAKYNTHOS,    Tsilivi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,1 / 6 z 1686 opinii klientów

CENA OD 2949 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Nowo wybudowany, elegancki i� stylowy, składa    pięciogwiazdkowy, przebudowany zimą 

się z� budynku głównego i� willi w� niskiej zabudo- 2016/ 17, otwarty wiosną 2017� r., 54 pokoje, bu-

wie z� białego kamienia. To wymarzone miejsce dynek główny oraz 11 willi, 1� piętro, restauracja 

na romantyczne wakacje w� wyjątkowej, kameral- w� części Azure Resort & Spa i� sala śniadaniowa 

nej atmosferze. Gustowne pokoje, świetny serwis w�części Azure Memories, bar w�Azure Memories, 

i� atrakcje siostrzanego hotelu Azure Resort & Spa 2� bary w�części Azure Resort & Spa, internet bez-

pozwolą w� pełni cieszyć się z� wakacj i na greckiej przewodowy. 

wyspie. Blisko stąd do pięknej plaży i�centrum Tsi-

livi – znanego kurortu na wschodzie wyspy oraz    2-os., ok. 16-22 m , klimatyzowany, 

miasta Zakynthos, do którego można dojechać lo- łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sate-

kalnym autobusem. litarna, lodówka, sejf, balkon lub ogródek, basen 

dzielony z� 4� pokojami; dostępny również

  w�centrum TSILIVI, ok. 4�km od miasta  

Zakynthos, ok. 6�km od lotniska w�Zakynthos, przy-

stanek autobusowy ok. 20�m od hotelu.    basen; goście mogą korzy-

stać również z�basenów, animacj i i�centrum wellness 

  Tsilivi, publiczna, piaszczysta, łagodne zej- w�części Azure Resort & Spa. 

ście do morza, ok. 500�m od hotelu, dojście do plaży 

ulicą, serwis plażowy.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

w�willi: 

 pokój 
w�budynku głównym.

2

 HOTEL AZURE MEMORIES   ✪✪✪✪✪�
 ZTHAZUR

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Tsilivi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,2 / 6 z 737 opinii klientów

pokój w willi

pokój w budynku głównym

CENA OD 3299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Kameralny i� zadbany, zaprasza na rodzinne wa-    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
kacje blisko tętniącego życiem centrum Laga- w� 2016� r., 4� budynki, 119 pokoi, 3� piętra, 4� windy 
nas. Atrakcyj nie położony, bezpośrednio przy (tylko w�części budynków), restauracja, 3�bary, inter-
pięknej, piaszczystej plaży łagodnie opadającej net bezprzewodowy. 
do morza, idealnej zarówno na relaks, jak i�upra-
wianie sportów wodnych. Do dyspozycj i Gości     2-os. (możliwość 1� lub 
jest ładny basen, a�na dzieci czeka basen z�mały- 2� dostawek dla dzieci; łóżko piętrowe), ok. 20 m�, 
mi zjeżdżalniami i� plac zabaw. Z� hotelowego ta- klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
rasu i�basenu można podziwiać wspaniały widok telewizja satelitarna, minibar, sejf, zestaw do kawy/
na morze. W�2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za herbaty, balkon. 
najwyższą jakość świadczonych usług.  

   basen, kaskada, siatkówka 
  ok. 500� m od centrum LAGANAS, plażowa; sporty wodne. 
ok. 8�km od miasta Zakynthos, ok. 7�km od lotniska 
w�Zakynthos, przystanek ok. 400�m od hotelu.    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 

dla dziecka do 2� lat, basen z� małymi zjeżdżalniami, 
 Laganas, publiczna, piaszczysta, wyróżnio- plac zabaw. 

na Błękitną Flagą, łagodne zejście do morza, bezpo-
średnio przy hotelu, serwis plażowy.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

 HOTEL BEST WESTERN GALAXY   ✪✪✪✪✪�
 ZTHWEST

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Laganas

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

4,9 / 6 z 626 opinii klientów

CENA OD 3469 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Elegancki i�nowoczesny hotel prestiżowej sieci Best   Laganas, publiczna, piaszczysta, łagodne zej-    opiekunka. 
Western to idealna propozycja na romantyczne ście do morza, ok. 350�m od hotelu, serwis plażowy. 
wakacje czy niezapomniany wypad z�przyjaciółmi.    all inclusive. 
Ciekawie zaaranżowany, oferuje przyjemnie urzą-    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowio-
dzone pokoje,� 2� baseny i� popularną formułę all ny w� 2016� r., 135 pokoi, budynek główny i� aneks 
inclusive. Blisko stąd do ładnej piaszczystej plaży, oddzielone uliczką, 3� piętra, 4� windy, restauracja, 
niedaleko jest również do centrum rozrywkowego 2�bary, internet bezprzewodowy w�lobby. 
Laganas. W�2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za 
najwyższą jakość świadczonych usług.      2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

stawek dla dzieci), ok. 21 m�, klimatyzowany, łazien-
  ok. 800� m od centrum LAGANAS, ka, telewizja satelitarna, internet bezprzewodowy, 
ok. 7�km od miasta Zakynthos, ok. 5�km od lotniska lodówka, sejf, balkon lub ogródek. 
w�Zakynthos, przystanek autobusowy ok. 300�m od 
hotelu.    2 baseny, siłownia, sauna. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL ZANTE PARK RESORT & SPA � BW PREMIER COLLECTION   ✪✪✪✪✪�
 ZTHPARK

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Laganas

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,2 / 6 z 1238 opinii klientów

CENA OD 3139 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Prawdziwa, grecka sielanka! Nowoczesny, eleganc-   Kypseli, publiczna, żwirkowo-kamienista, 
ki i�pięknie położony przy plaży. W�hotelu znajdują wąska, zalecane obuwie ochronne, łagodne zejście 
się pokoje standardowe oraz rodzinne z�antresolą do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 
i� swim-up z� bezpośrednim dostępem do basenu, 
co sprawia, że to doskonałe miejsce zarówno na    czterogwiazdkowy, otwarty w� czerwcu 
wakacje z� dziećmi, jak i� romantyczny wyjazd we 2019� r., 88 pokoi, 4� budynki, 1� piętro, 2� windy, re-
dwoje. Do dyspozycj i 2�baseny, w�tym jeden z�wy- stauracja, 2� bary, w�tym przy basenie, internet bez-
dzieloną częścią dla dzieci. Na terenie lobby jest przewodowy w�lobby.    all inclusive. 
dostępny bezpłatny internet bezprzewodowy. To 
również świetna baza wypadowa do zwiedzania     2-os. (możliwość 1� dostawki), 
wyspy Zakynthos – bezpłatny bus dowozi Gości ok. 18 m , klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, 
do Tsilivi, miasteczka z� piękną plażą i� mnóstwem lodówka, balkon lub taras, widok na ogród lub basen; do-
rodzinnych tawern.  stępne również pokoje: ,   i� . 

  w�DROSIA KYPSELI, ok. 7�km od Tsilivi,    2�baseny. 
ok. 10�km od miasta Zakynthos, ok. 15�km od lotni-
ska w�Zakynthos, przystanek autobusowy ok. 400�m    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
od hotelu, bus hotelowy do Tsilivi. dla dziecka do 2� lat, 2�małe zjeżdżalnie, wydzielona 

część w�basenie. 

PLAŻA: 

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

standardowy:

rodzinny juniorsuite swim-up

2

 HOTEL GOLDEN COAST FAMILY RESORT   ✪✪✪✪�
 ZTHGOLC

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,   Drosia Kypseli

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

4,8 / 6 z 461 opinii klientów

pokój standardowy

CENA OD 3059 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Przepiękne widoki na błękitne Morze Jońskie, ele- 2� restauracje: główna i� à la carte, 2� bary, w�tym na 
gancka architektura i� nowoczesny dizaj n – to Gre- plaży, internet bezprzewodowy. 
cja w�naj lepszym wydaniu. Do dyspozycj i Gości są 
pięknie urządzone, przestronne pokoje typu suite,    2-os. (możliwość 1 dostaw-
wyposażone we wszystkie wygody, a� panorama ki), ok. 29 m�, nowoczesny i stylowy, klimatyzowany, 
z�basenu zapiera dech. Odkryj urodę wyspy Zakyn- łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sateli-
thos, baw się, ciesz słońcem i�wypoczywaj, wybie- tarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, bal-
rając czterogwiazdkową klasę i�styl. kon (stolik i krzesełka), widok na ogród;� dostępne 

również pokoje:  , , 
   w�miejscowości KYPSELI, ok. 3�km od , , 
centrum Tragaki, ok. 10 km od miasta Zakynthos, . 
ok.� 15 km od lotniska na Zakynthos, przystanek au-
botobusowy przy hotelu.    basen, animacje; sporty 

wodne na plaży (oferta zewnętrzna). 
    Pahis, publiczna, piaszczysto-kamienista, 
bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar.    opiekunka, brodzik, plac zabaw, ani-

macje. 
    czterogwiazdkowy, zbudowany w�2018� r., 
110 pokoi, 2� piętra, lobby, całodobowa recepcja,    all inclusive. 

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:
DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

standardowy:

junior suite junior suite swim-up
junior suite luxury junior suite luxury swim-up
junior suite superior swim-up

CAVO ORIENT BEACH HOTEL & SUITES   ✪✪✪✪�
 ZTHCAOR

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Kypseli

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,5 / 6 z 51 opinii klientów

junior suite luxury

CENA OD 3389 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

38



 Doskonałe połączenie stylu, elegancji i� prawdziwie od lotniska w� Zakynthos, przystanek autobusowy 
greckiej gościnności! Przeznaczony tylko dla doro- ok. 100�m od hotelu. 
słych Gości, oferuje gustownie urządzone pokoje 
tematyczne – niektóre w� stylu królewskim, inne   Laganas, publiczna, piaszczysta, łagodne 
w�japońskim, a�jeszcze inne w�stylu Versace. Wnętrza zejście do morza, ok. 200� m od hotelu, dojście dro-
hotelu wypełnione są greckimi antykami i� posągami gą, serwis plażowy. 
zestawionymi z� pięknymi rzeźbami i� współczesny-
mi obrazami artystów o� europejskiej renomie. Atu-    czterogwiazdkowy, całkowicie odnowiony 
tem hotelu jest również jego rewelacyjne położenie w� 2007 oraz w� 2018� r. (pokoje superior), 78 pokoi, 
–�w�samym sercu rozrywkowego Laganas, w�odległo- 2� budynki, 3� piętra, 1�winda, restauracja przy base-
ści krótkiego spaceru od mnóstwa restauracji, barów nie, 2�bary, internet bezprzewodowy. 
i�dyskotek, a�także w� pobliżu niekończącej się, piasz-
czystej plaży. Hotelowy basen to idealne miejsce na     2-os. (możliwość 2� dosta-
relaks nie tylko w�ciągu dnia – wieczorem są tu okazjo- wek), ok. 18-30 m , klimatyzowany, łazienka, telewi-
nalnie organizowane przyjęcia, których gospodarzem zja satelitarna, lodówka, sejf, internet bezprzewodo-
jest sam właściciel lub greckie wieczory, będące ideal- wy; dostępny również pokój . 
ną okazją do zawarcia nowych znajomości. Wspaniała 
propozycja na niezapomniany urlop na Zakynthos!    basen. 

  w� dzielnicy hotelowej, w� centrum    all inclusive. 
LAGANAS, ok. 8�km od miasta Zakynthos, ok. 7�km 

PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: WYŻYWIENIE:

standardowy:

superior

2

 HOTEL IONIS ART   ✪✪✪✪�
 ZTHIONI

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Laganas

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,4 / 6 ze 435 opinii klientów

CENA OD 3239 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokoj superior
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 Niewielki, rodzinny hotel z� wakacyj ną atmosfe- piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do morza, 

rą i� świetną lokalizacją. Położony blisko pięknej ok. 800� m od hotelu, dojście drogą; na plażach ser-

plaży i� centrum tętniącego życiem Tsilivi, jest wis plażowy. 

idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy 

w�ciągu dnia lubią spędzać czas na plaży, a�wie-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2012� r., 

czorem wybrać się do centrum z�barami i�restau- 50 pokoi, 3� budynki, 3� piętra, 3� windy, restauracja, 

racjami serwującymi lokalną kuchnię. W� hotelu bar, internet bezprzewodowy. 

odpoczywać można przy basenie z� tarasem do 

opalania lub bardziej aktywnie, podczas hotelo-     2-os. (możliwość 1�dostaw-

wych animacj i. ki), ok. 20 m , klimatyzowany, łazienka, telewizja sa-

telitarna, lodówka, balkon lub taras. 

  w�TSILIVI, ok. 7� km od miasta Zakyn-

thos, ok. 10�km od lotniska w�Zakynthos, przystanek    basen, animacje. 

autobusowy ok. 250�m od hotelu. 

   foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 

  Tsilivi, publiczna, piaszczysta, łagodne zej- dla dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw, animacje. 

ście do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna 

Flaga, ok. 150� m od hotelu, dojście drogą; Bouca,    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:
2

 HOTEL PLANOS BEACH   ✪✪✪✪�
 ZTHPLAB

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Tsilivi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

4,4 / 6 z 231 opinii klientów

CENA OD 2779 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

40



 HOTEL PORTO PLANOS BEACH   ✪✪✪✪�
 ZTHPORP

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Tsilivi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

 Miejski hotel zbudowany w� 2017� r., położony   Tsilivi, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 

blisko centrum wakacyj nego kurortu, tuż przy do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, dla dziecka do 2�lat, brodzik, animacje. 

pięknej plaży Tsilivi. Elegancki i� stylowy, oferu- ok. 50�m od hotelu, dojście drogą; Bouca, piaszczysto-

je wypoczynek w� komfortowych, funkcjonalnie -żwirkowa, łagodne zejście do morza, ok. 400�m od ho-    all inclusive. 

urządzonych pokojach. Na miejscu są 2� bary telu, dojście drogą; na plażach serwis plażowy. 

i� restauracja serwująca smaczne posiłki w� ra-

mach all inclusive. Dwa hotelowe baseny z� tara-    czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2017� r., 

sami do� opalania to doskonałe miejsce na relaks 50 pokoi, 2� budynki, 3� piętra, 2� windy, restauracja, 

–�z�jednego z�nich podziwiać można zachwycają- 2�bary, internet bezprzewodowy. 

cy widok na morze! 

    2-os., ok. 20 m , klimatyzo-

  w�TSILIVI, ok. 10� km od lotniska wany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 

w� Zakynthos, przystanek autobusowy ok. 300� m balkon lub taras. 

od hotelu. 

   2�baseny, animacje. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy: 2

4,7 / 6 inii klientówze 116 op

CENA OD 2879 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Nowoczesny hotel położony tuż przy pięknej pla-    czterogwiazdkowy, otwarty w� maju 2017, 
ży w� kameralnej miejscowości Tragaki. W� ofercie 64 pokoje, 5�budynków, 2�piętra, 2�windy, restaura-
komfortowe, elegancko urządzone pokoje i� duży cja, bar, internet bezprzewodowy w�recepcj i. 
basen z� hydromasażem. Hotelowa restauracja za-
dba o�smaczne dania nie tylko kuchni międzynaro-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
dowej, ale także lokalne przysmaki. Tuż przy base- ki; sofa), ok. 21 m�, klimatyzowany, łazienka, telewi-
nie bar objęty all inclusive, który zapewni Gościom zja satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, 
ochłodę zimnymi drinkami podczas wypoczynku sejf, balkon lub ogródek; dostępny również pokój 
w�promieniach greckiego słońca. . 

  w�TRAGAKI, ok. 7� km od miasta Za-    basen, hydromasaż, si-
kynthos, ok. 15� km od lotniska w� Zakynthos, przy- łownia. 
stanek autobusowy ok. 100�m od hotelu. 

   foteliki w� restauracj i, opiekunka, łó-
  Ampoula Beach, publiczna, piaszczysto- żeczko dla dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
-żwirkowa, ok. 50�m od hotelu, serwis plażowy. 

   all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL PELAGOS ZANTE   ✪✪✪✪�
 ZTHLAGO

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Tragaki

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,1 / 6 z 838 opinii klientów

CENA OD 2659 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój rodzinny
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PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I ROZRYWKA:

Sympatyczny, miejski hotel położony przy samej  Argassi Beach, publiczna, piaszczysto-  foteliki i menu w restauracj i, łóżecz-
plaży z tarasem, z którego podziwiać można pięk- -żwirkowa, łagodne zejście do morza, wąska, bez- ko dla dziecka do 2 lat
ny widok na morze. Elegancki i zadbany, oferuje pośrednio przy hotelu, serwis plażowy.
wypoczynek w odnowionych, funkcjonalnych po-  all inclusive
kojach, na terenie hotelu dostępny jest bezpłatny  trzygwiazdkowy, całkowicie odnowiony 
internet bezprzewodowy. Na miejscu jest basen, na przełomie 2017/2018 r., 54 pokoje, 1 budynek, 
bar i restauracja, w której serwowane są smaczne 3 piętra, winda, restauracja, bar Levante, internet 
posiłki w ramach all inclusive. Do słynnego miasta bezprzewodowy w lobby.
Zakynthos można stąd wygodnie dojechać auto-
busem spod hotelu.  � 2-os. (możliwość 1 do-

stawki), ok. 18-22 m�, klimatyzowany, łazienka, 
 ok. 100 m od centrum ARGASSI, telewizor, lodówka, sejf, większość pokoi z balko-

ok.� 5� km od miasta Zakynthos, ok. 6 km od lot- nem, część pokoi w patio.
niska w Zakynthos; przystanek autobusowy obok 
hotelu.  basen.

standardowy:

 HOTEL LEVANTE BEACH   ✪✪✪�
 ZTHLEVA

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Argassi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

4,4 / 6 z 269 opinii klientów

CENA OD 2539 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Otoczony zielenią, położony w� Tragaki, jest ide- -żwirkowa, ok. 3,5� km od hotelu, dojście drogą, na 

alnym miejscem dla wszystkich, którzy oprócz plażach serwis plażowy. 

kameralnej atmosfery, cenią sobie bliskość waka-

cyj nych rozrywek. Hotel składa się z�kompleksu bu-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2012� r., 

dynków w�niskiej zabudowie usytuowanych wokół 59 pokoi, 7� budynków, 3� piętra, restauracja, bar, in-

basenu z�tarasem do opalania. W�okolicy znajduje ternet bezprzewodowy. 

się plaża Tsilivi, idealna zarówno dla plażowiczów, 

jak i� amatorów sportów wodnych, a� do słynnego     2-os. (możliwość 1�dostaw-

miasta Zakynthos można wygodnie dojechać au- ki dla dziecka), ok. 20 m , klimatyzowany, łazienka, 

tobusem z�okolic hotelu. internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 

lodówka, sejf, balkon lub taras; dostępny również 

  w�TRAGAKI, ok. 300� m od sklepów pokój . 

i� barów, ok. 8� km od miasta Zakynthos, ok. 12� km 

od lotniska w� Zakynthos, przystanek autobusowy    basen, animacje. 

ok. 250�m od hotelu. 

   foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 

  Tragaki, publiczna, wąska, piaszczysto- dla dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw, animacje. 

-żwirkowa, łagodne zejście do morza, ok. 150�m od 

hotelu, dojście drogą; Tsilivi, publiczna, piaszczysto-    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

2

 HOTEL MAISTRALI   ✪✪✪✪�
 ZTHMAIS

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Tragaki

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

5,0 / 6 z 376 opinii klientów

CENA OD 2739 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy
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 Malowniczo położony na wzgórzu, z�pięknym wido-    czterogwiazdkowy, część pokoi odnowiona 
kiem na plażę Mavratzis, będzie idealnym miejscem w�2016� r., 150 pokoi, 3�budynki, 3�piętra, 6�wind, re-
na beztroski, rodzinny wypoczynek w�greckim stylu! stauracja, 3�bary, internet bezprzewodowy w�lobby. 
Wraz z� 2� siostrzanymi hotelami tworzy wakacyjny 
kompleks, który oferuje mnóstwo atrakcj i, a�hotelowi     2-os. (możliwość 1�dostaw-
animatorzy zadbają o�uśmiech wszystkich urlopowi- ki; łóżko pojedyncze), ok. 24 m�, klimatyzowany, 
czów. Do piaszczystej plaży jest tylko kilka kroków, łazienka, telewizor, lodówka, internet bezprzewo-
warto również wybrać się do pobliskiego Vassilikos dowy, sejf, balkon lub ogródek; dostępny również 
oraz do stolicy wyspy – Zakynthos. Greckie słońce, pokój .    all inclusive. 
wspaniała, rodzinna atmosfera i� śródziemnomorska 
kuchnia to sprawdzony przepis na udane wakacje!     3� baseny, kort tenisowy 

z�wypożyczalnią sprzętu, siłownia, animacje (w� ho-
  na wzgórzu, ok. 1,5� km od centrum telu Zante Imperial Beach), centrum wellness (w�ho-
VASSILIKOS, ok. 15�km miasta Zakynthos, ok. 17�km telu Palazzo di Zante). 
od lotniska w� Zakynthos, przystanek autobusowy 
ok. 500�m od hotelu.    foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-

ko dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, 
  Mavratzis, publiczna, piaszczysta, łagodne brodzik (w�hotelu Palazzo di Zante), animacje (w�ho-
zejście do morza, ok. 150� m od hotelu, zjazd windą telu Zante Imperial Beach), miniklub (4-12 lat), plac 
lub dojście ścieżką i�schodami, serwis plażowy, bar.  i�pokój zabaw. 

HOTEL:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

standardowy:

rodzinny

 HOTEL ZANTE ROYAL RESORT   ✪✪✪✪�
 ZTHROYA

 GRECJA /  ZAKYNTHOS ,    Vassilikos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

pokój rodzinny

4,5 / 6 ze 124 opinii klientów

CENA OD 2839 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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Wyspa boga słońca – Heliosa to wysokiej klasy hotele, kurorty z doskonałą bazą do uprawiania sportów 
wodnych, kilometry pięknych plaż, pocztówkowe pejzaże i wspaniałe zabytki Rodos i Lindos.
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Rodos

10 km

Kremasti
Paradeision

Faliraki
Kalithies

Ebonas Kolymbia

Monolithos
Lindos

Kiotari

Prasonisi

MIASTO RODOS

Położona na północy wyspy stolica – miasto Rodos, pełna jest śladów wielowiekowej historii. 
Warto wybrać się na spacer labiryntem wąskich, krętych uliczek Starego Miasta, przy których 
zabytkowe domy zamieniono na hotele czy klimatyczne tawerny. Prawdziwy „must see” miasta 
Rodos to Port Mandraki, gdzie przybijające do brzegu statki witają kolumny z rzeźbami symboli 
wyspy – jelenia i łani. To tu znajdował się jeden z 7 cudów świata antycznego – Kolos z Rodos.

Rodos to raj dla pasjonatów sportów wodnych. Ze znakomitych warunków do ich uprawia-
nia słynie Kolymbia, miasto Rodos czy Faliraki, gdzie na turystów czeka zabawa w jednym 
z największych parków wodnych w Europie. Windsurferzy powinni wybrać się do mekki tego 
sportu – na plażę Prasonisi, a  właściwie pas piasku naniesiony prądami morskimi, łączący 
Rodos z Prasonisi. 

Wysokiej klasy hotele w Kalithea ze słynnymi termami, tradycyjne tawerny w Kiotari i  Ialyssos to 
doskonałe miejsca na wypoczynek na Rodos. Bogatym życiem nocnym kuszą typowo wakacyjna 
Kolymbia z 3-kilometrową aleją drzew eukaliptusowych – centrum życia towarzyskiego z barami 
i  klubami nocnymi. Faliraki to popularny, rozrywkowy kurort, znany z  intensywnego nocnego 
życia. Każdy, kto lubi zabawę, poczuje się tu wspaniale!

WODNE SZALEŃSTWO

RODYJSKIE NOCE I DNIE

RODOS
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ZWIEDZAJ RODOS

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

›�

›�

Dookoła wyspy

Rejs na wyspę Symi

Rejs na wyspę Chalki

Od zatoki do zatoki

Rodos nocą

 – najpiękniejsze 
zakątki i autentyczne klimaty Rodos

 – malownicze, położone 
na wzgórzu miasto ze starożytnym 
akropolem

 – malutka i urokliwa 
wysepka u wybrzeży Turcji

 – najmniejsza 
z wysp w archipelagu Dodekanez, 
urocza wysepka z piękną, piaszczystą 
plażą i przejrzyście czystą wodą Morza 
Egejskiego

 – rejs wzdłuż 

zatokach Wyspy Słońca

 – średniowieczne miasto 
nocą

Polska – Rodos – ok. 3 godz.

Czas polski plus 1 godz.

wybrzeża Rodos z kąpielą w najpiękniejszych 

Lindos

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Na Rodos koniecznie należy skosztować lokalnych spe- Piaszczysto-żwirowe i wietrzne plaże Rodos jak Ixia, Ko-
cjałów, jak twarożek lub jogurt z orzechami, miodem lub lymbia czy 5-kilometrowa Faliraki mają doskonałe wa-
płatkami owsianymi. Popularne są także dżemy fi gowe runki do uprawiania sportów wodnych. Warto wybrać 
i aromatyzowane miody, zwłaszcza tymiankowy. W  tra- się na wyróżnioną Błękitną Flagą Kiotari, której szerokość 
dycyjnych tawernach trafi ć można na Matsi – domowy, dochodzi do 40 m i położoną w malowniczej zatoce Vli-
rodyjski makaron podawany z dużą ilością sera i przysma- cha Bay. Prawdziwi pasjonaci wind- i kitesurfi ngu będą się 
żonego masła lub Trachanę, czyli letnią zupę ze świeżo świetnie bawić na Prasonisi, wietrznej plaży na południu 
zebranej pszenicy z  kozim lub owczym mlekiem i  kawał- wyspy, gdzie w sezonie działają liczne szkoły dla surferów.
kami sera. Tradycyjnym, mocnym alkoholem typowym dla 
Rodos jest souma – wódka z winogron.

To właśnie na Rodos znajdowała się forteca, której bro-
nili bohaterowie fi lmu popularnego w  latach 60-tych. 

Jedna z największych atrakcj i wyspy – Pataloudes, co roku W rolę pułkownika Andreasa Stavrosa wcielił się Anthony 
staje się domem dla tysięcy motyli, a właściwie ciem z ga- Quinn, który w czasie kręcenia fi lmu był bardzo popular-
tunku Panaxia quadipunctaria, które przylatują tu zwabio- ny na wyspie. Popularność fi lmu przyciągnęła na Rodos 
ne słodkim zapachem żywicy z drzew ambrowych. Dolina rzesze turystów, za co rząd grecki przekazał Quinnowi na 
Motyli to świetne miejsce na spacer – otoczenie soczystej własność piękną zatokę. Choć aktor nigdy się tu nie po-
zieleni roślin, rzeki, drewniane pomosty i restauracja z wi- jawił, a kolejny rząd unieważnił tę decyzję, nazwa Zatoka 
dokiem na wodospad, gdzie warto zaczekać, aż motyle Anthony’ego Quinna przyjęła się i weszła do powszech-
się obudzą, aby zobaczyć magiczną, pomarańczową nego użycia. Zatoka jest jednym z najpiękniejszych miejsc 
chmurę motylich skrzydeł. na Rodos z plażą otoczoną skałami i drzewami piniowymi.

WIZYTA W TAWERNIE PLAŻOWANIE

DZIAŁA NAVARONY

DOLINA MOTYLI
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 Położony w� Faliraki, tuż przy plaży wyróżnio-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2007 
nej certyfikatem Błękitna Flaga, oferuj e bardzo i� 2021� r., 574 pokoje, budynek główny, 7� pięter 
dużo rozrywek dla dzieci. Do dyspozycj i naj - i�2�budynki boczne, 4�i�6�pięter, 8�wind, 2�restauracje, 
młodszych Gości są� 4� zj eżdżalnie, plac zabaw 5�barów, internet bezprzewodowy. 
i� miniklub. Hotel wyróżnia świetna i� różnorod-
na kuchnia oraz bogata formuła all inclusive.    : 2-os. 
Malownicze zakątki, piaszczyste plaże i�greckie (możliwość 1 dostawki dla dziecka), ok. 22 m�, kli-
słońce sprawią, że będą to naprawdę udane matyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy,    all inclusive. 
wakacj e. W 2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za lodówka, telewizja satelitarna, balkon; dostępne 
najwyższą jakość świadczonych usług. również pokoje:  oraz 

 . 
  w� dzielnicy hotelowej, ok. 3� km od 
centrum FALIRAKI, ok. 15� km od lotniska na Rodos,    2� baseny, 4� zjeżdżalnie, 

2�korty tenisowe, animacje; sporty wodne. przystanek autobusowy obok hotelu. 

  Faliraki, publiczna, piaszczysto-żwirowa,    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
łagodne zejście do morza, wyróżniona certy� katem dla dziecka do 2� lat, brodzik, basen, plac i�pokój za-
Błękitna Flaga, bezpośrednio przy hotelu, serwis baw, miniklub (4-14 lat), kino, animacje. 
plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

standardowy w�budynku głównym

z widokiem na morze rodzin-
ny w�budynku bocznym

 HOTEL ESPERIDES BEACH FAMILY RESORT   ✪✪✪✪�
 RHOESPE

pokój  rodzinny

 GRECJA /  RODOS ,    Faliraki

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3049 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 1115 opinii klientów
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 Imponujący rozmachem, położony na rozległym tere- cane obuwie ochronne, łagodne zejście do morza, 
nie, jest jednym z�najbardziej rozpoznawalnych hoteli ok. 50�m od hotelu, przejście przez tunel pod ulicą, 
w�okolicy. W� hotelowym ogrodzie jest duży, dwupo- serwis plażowy. 
ziomowy basen – idealne miejsce na relaks, a�do pla-
ży są tylko dwa kroki wygodnym tunelem pod ulicą.    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 1975� r., 
Oryginalny kryty basen znajduje się pod wielką, przej- częściowo odnowiony w� 2009� r., łącznie 785 pokoi    łóżeczko dla dziecka do 2� lat, basen, 
rzystą kopułą. Dwa korty tenisowe i�siłownia pozwolą o� różnej typologii, budynek główny, wieża, 20� pię- plac i� pokój zabaw, mini-klub (4-12 lat), miniaqu-
zadbać o�wakacyjną formę, wiele atrakcj i czeka także ter, budynek boczny, 7� pięter i� kilka willi, 4� windy, apark, animacje. 
na najmłodszych turystów. Urządzone z� klasyczną 5� restauracj i, 3� bary, internet bezprzewodowy, 
elegancją pokoje wyposażone są we wszystkie udo- punkt internetowy.    all inclusive. 
godnienia zapewniające wygodny wypoczynek. 

    2-os. (możliwość 1 dostawki), 
  ok. 150 od centrum IXII, przy dość ru- ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
chliwej ulicy, ok. 4�km od miasta Rodos, ok. 11�km od przewodowy, telewizja satelitarna, sejf, lodówka, 
lotniska na�Rodos, przystanek autobusowy ok.�50�m minibar, balkon; dostępny również pokój  
od hotelu.  . 

  Ixia Beach, publiczna, piaszczysto-żwiro-    3�baseny, 2�korty tenisowe, 
wa, przy wejściu do wody kamienie otoczaki, zale- centrum � tness. 

HOTEL:
DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

superior:

rodzinny
garden suite

 HOTEL RODOS PALACE LUXURY CONVENTION RESORT   ✪✪✪✪ �✪
 RHORODO

 GRECJA /  RODOS ,    Ixia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2809  PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 ze 234 opinii klientów

pokój superior z widokiem na morze
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 Rewelacyj ne widoki gwarantowane! Położony tuż   Afandou, publiczna, piaszczysto-żwirowa, ła-
przy plaży, oferuje znakomite wakacje dla rodzin godne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu (ok. 
z�dziećmi, na które czekają nie tylko ładne i� prze- 50�m w�zależności od zakwaterowania), przejście przez 
stronne pokoje, ale także szereg atrakcj i, w� tym teren hotelu, serwis plażowy, bar objęty all inclusive.  
kilka basenów, centrum spa, boiska, animacje, 
minikluby i� wiele więcej ! Hotel znajduje się w� ci-    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2010� r.,    foteliki w� restauracjach, opiekunka, 
chym i� spokoj nym miejscu, jego ogromną zaletą 178 pokoi, kilka połączonych budynków, w� tym łóżeczko dla dziecka do 2� lat, basen ze zjeżdżalnią, 
jest nieduża odległość od wielu ciekawych miejsc, główny, do 2� pięter, 2� restauracje, 3� bary, w�tym na miniklub (4-12 lat), pokój zabaw, animacje, minidisco. 
w� tym pobliskiej Kolymbii z� klimatycznym por- plaży i�przy basenie, internet bezprzewodowy na te-
tem i� pięknie położonym kościółkiem. Warto tak- renie całego hotelu; schody na terenie hotelu.     all inclusive. 
że wsiąść w� autobus i� wyruszyć na wycieczkę do 
tętniącego życiem, zabytkowego miasta Rodos.     2-os. (możliwość 1�dostaw-
W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą ki; sofa), ok. 27 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-

net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, jakość świadczonych usług. 
minibar, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub 

  w�miejscowości Afandou, ok. 1,5�km taras; dostępny również pokój . 
od centrum KOLYMBII, ok. 5�km od Doliny Siedmiu 
Źródeł i� klasztoru Tsambika, ok. 25� km od lotniska    2� baseny, kort tenisowy, 
na Rodos, przystanek autobusowy przy hotelu.  siłownia, centrum spa z� basenem krytym; sporty 

wodne, 18-dołkowe pole golfowe.  

PLAŻA: 

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL SENTIDO ASTERIAS BEACH RESORT   ✪✪✪✪✪�
 RHOASTE

 GRECJA /  RODOS ,    Kolymbia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3749 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 ze 102 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony na wzgórzu Pro� tis Amos, niedaleko   Kathara, publiczna, piaszczysta, łagodne    2 duże baseny. 
od centrum Faliraki, przeznaczony jest tylko dla zejście do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna 
dorosłych Gości. To doskonała propozycja na ro- Flaga, ok. 850� m od hotelu, dojście drogą lokalną,    all inclusive. 
mantyczne wakacje we dwoje! Nowy hotel oferuje serwis plażowy; plaża nudystów, jedyna na Rodos, 
wygodne i� nowoczesne pokoje, duży basen i� re- publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 
staurację serwującą znakomite potrawy lokalnej wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, ok. 1,2� km 
kuchni. W�okolicy znajdują się dwie plaże: spokoj- od hotelu, dojście drogą lokalną, serwis plażowy. 
na i� cicha Kathara oraz jedyna na Rodos plaża dla 
nudystów. To również świetna baza wypadowa do    czterogwiazdkowy, zbudowany na przeło-
zwiedzania naj piękniejszych zakątków północno- mie 2016/17�r., 107 pokoi, 2�budynki, 2�piętra, winda, 
-wschodniej części wyspy.  restauracja, bar, internet bezprzewodowy, punkt in-

ternetowy w�recepcj i. 
  na wzgórzu Pro� tis Amos, ok. 1� km 
od centrum FALIRAKI, ok. 2,3� km od zatoki Antho-     2-os. (możliwość 1� dostawki; 
ny’ego Qui nna, ok. 5,2�km od aquaparku, ok. 7,5�km sofa), ok. 20 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
od Kallithea Springs, ok. 13� km od miasta Rodos, bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 
ok.� 35� km od Lindos, ok. 18� km od lotniska na Ro- zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub ogródek; 
dos, przystanek autobusowy ok. 1,2�km od hotelu. dostępny również pokój  . 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 
POKÓJ: superior:

junior suite

 HOTEL WHITE DREAMS RESORT   ✪✪✪✪�
 RHOWHIT

 GRECJA /  RODOS ,    Faliraki

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2769 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6 z 335 opinii klientów

pokój superior
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Kameralny i�zadbany, świetnie położony blisko plaży,    � 2-os. (możliwość 1� lub 
w�pięknie utrzymanym ogrodzie z�zielonymi trawni- 2�dostawek dla dzieci – łóżko piętrowe), ok. 21 m�, 
kami i�kwitnącymi bugenwillami. Do centrum Kolym- klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
bii z�tawernami, barami i�sklepami dojść można krót- telewizja satelitarna, sejf, lodówka, czajnik, balkon; 
kim spacerem. To znakomite miejsce na spokojne dostępny również pokój 
wakacje z�rodziną i�wyjazd w�gronie przyjaciół, a�tak-
że idealny punkt wypadowy do zwiedzania wyspy 
i� takich jej atrakcj i, jak: słynna Zatoka Anthony’ego   basen, kort tenisowy. 
Quinna, malownicze Lindos i�Epta Piges (7�Źródeł).

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
  ok. 1� km od centrum KOLYMBII, dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
ok. 30 km od miasta Rodos, ok. 25 km od lot-
niska na Rodos, przystanek autobusowy przed    all inclusive. 
hotelem. 

  publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagod-
ne zejście do morza, ok. 100 m od hotelu, przej-
ście przez ulicę, serwis plażowy. 

   czterogwiazdkowy, całkowicie odnowiony 
w� 2010 r., 115 pokoi, 3� budynki, 1-2� piętra, winda, 
lobby, całodobowa recepcja, restauracja, 2� bary, 
w�tym przy basenie, internet bezprzewodowy. 

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
POŁOŻENIE: 

WYŻYWIENIE:

PLAŻA: 

HOTEL:

standardowy:

standardowy z� prywat-
nym basenem. 

 HOTEL KOLYMBIA SKY   ✪✪✪✪�
 RHOKSKY

 GRECJA /  RODOS ,    Kolymbia

4,8 / 6 z 1397 opinii klientów

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2309 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy
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 Nowoczesny i� elegancki resort ze stylowymi wnę- przez teren hotelu, serwis plażowy, bar objęty all�in-
trzami, spełni oczekiwania nawet najbardziej wy- clusive. 
magających osób. Położony tuż przy piaszczysto-
-żwirkowej plaży, został zaprojektowany z�dbałością    pięciogwiazdkowy, odnawiany w� latach 
o�każdy szczegół, by Goście mogli poczuć tu jak naj- 2016-2018 (pokoje, lobby, restauracje, dobudowana 
większy komfort i�wygodę. Idealny dla rodzin z�dzieć- część z� pokojami typu suite), 699 pokoi, 3� budynki: 
mi, dla których przygotowano masę atrakcj i, m.in. główny i�2�aneksy, do 8�pięter, 3�windy, 4�restauracje, 
aquapark, minikluby i�urozmaicone animacje – tutaj 2�snack bary, 4�bary, internet bezprzewodowy. 
nie ma miejsca na nudę! Komfortowy wypoczynek 
po aktywnym dniu zapewniają przestronne pokoje,     2-os. (możliwość 1�dostaw-
a�o�dobre samopoczucie Gości dba zawsze uśmiech- ki), ok. 22 m , nowoczesny, klimatyzowany, łazien-
nięta obsługa. Doskonałe miejsce na niezapomnia- ka, osobne wc, internet bezprzewodowy, telewizja 
ne, greckie wakacje! W�2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. balkon; dostępne również pokoje: 

,  oraz  .    ultra all inclusive. 

   basen główny, aquapark: 
basen, 4� zjeżdżalnie, basen do siatkówki i� koszy-
kówki wodnej, fontanny; kort tenisowy, animacje, 
centrum spa, sporty wodne na plaży. 

   menu i foteliki w�restauracj i, opiekun-
  Faliraki, publiczna, wydzielona część ho- ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część 
telowa o� długości ok. 430 m, piaszczysto-żwirowa w�basenie głównym, basen ze zjeżdżalniami w�aqu-
(przy wejściu do wody małe kamienie), łagodne aparku, plac i�pokój zabaw, minikluby (6�m-cy-4�lata, 
zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście 4-10 lat), Teens Club (powyżej 10�lat), animacje. 

  ok. 4� km od centrum FALIRAKI, 
ok.� 200� m od drogi lokalnej, ok. 1� km od aquapar-
ku, ok.� 2� km od Term Kallithea, ok. 7� km od Zatoki 
Anthony’ego Quinna, ok.� 11� km od miasta Rodos, 
ok.� 10�km od lotniska na Rodos, przystanek autobu-
sowy ok.�50�m od hotelu. 

HOTEL:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

POŁOŻENIE: 

standardowy:

deluxe z wido-
kiem na morze rodzinny family studio

2

 HOTEL AMADA COLOSSOS RESORT   ✪✪✪✪✪�
 RHOCOLO

 GRECJA /  RODOS ,    Faliraki

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3749 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 402 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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 HOTEL BLUE SEA BEACH RESORT   ✪✪✪✪�
 RHOBSEA

 GRECJA /  RODOS ,    Faliraki

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2849 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 855 opinii klientów

 Położony na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy, głównego budynku), dojście przez teren hotelu 
oferuje wysoką jakość usług i�dobrą obsługę. Do dys- lub przejście przez ulicę (pokoje w�części annex do 
pozycji są 3�baseny, kort tenisowy i�centrum wellness. 150�m zależnie od zakwaterowania), serwis plażowy, 
Na terenie hotelu znajdują się 2�restauracje i�kilka ba- tawerna. 
rów, Goście mogą również korzystać z� bezpłatnego 
dostępu do internetu. Dla osób z� dziećmi przygo-    czterogwiazdkowy, sezonowo odnawiany,    foteliki i�menu w�restauracj i, opiekun-
towano komfortowe pokoje, natomiast kameralna 450 pokoi, do 4� pięter, 3� windy, budynek główny, ka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, basen, brodzik, po-
część annex z� pokojami standardowymi i� osobnym 2�budynki boczne oraz trzygwiazdkowa część Blue kój i�plac zabaw, miniklub, animacje. 
basenem przypadnie do gustu parom. Idealne miej- Sea Annex oddzielona ruchliwą ulicą od budynku 
sce dla osób chcących korzystać z� rozrywek w� cen- głównego, restauracja w� budynku głównym, ta-    all inclusive. 
trum Faliraki, ale jednocześnie spędzić wakacje blisko werna na plaży, 3�bary, internet bezprzewodowy. 
piaszczystej plaży. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.   : 2-os. (możli-

wość 1�lub 2�dostawek dla dzieci; łóżko piętrowe), ok. 
  ok. 2� km od centrum FALIRAKI, ok. 17 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewo-
13� km od miasta Rodos, ok. 12� km od lotniska na dowy, telewizor, lodówka, sejf, balkon lub taras; do-
Rodos, przystanek autobusowy ok. 30�m od hotelu. stępny również pokój  .

  Faliraki, publiczna, piaszczysta, łagodne    3�baseny, w�tym 1�w�części 
zejście do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna annex, kort tenisowy, animacje, centrum wellness 
Flaga, bezpośrednio przy hotelu (50� m od recepcj i z�krytym basenem. 

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

 standardowy w� części annex

superiorw�budynku głównym  

część annex

basen w części annex

pokój standardowy w części annex
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 Przyjemnie położony w�spokojnej okolicy, jednocze-    publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodne 
śnie blisko centrum malowniczej, turystycznej miej- zejście do morza, ok. 500 m od hotelu, przejście 
scowości Kolymbia ze sklepami i�lokalnymi tawerna- przez drogę lokalną, serwis plażowy. 
mi. Elegancki i�zadbany, jest doskonałym wyborem 
na wypoczynek z�rodziną, czy wypad z�przyjaciółmi.    czterogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
Hotel składa się z� budynków w� niskiej zabudowie, w� 2019 r., 112 pokoi, 3� budynki, do 3� pięter, winda, 
otoczonych zielonym ogrodem, do wyboru są po- przestronne lobby, całodobowa recepcja, restauracja, 
koje standardowe lub rodzinne, które pomieszczą 2�bary, internet bezprzewodowy, punkt internetowy. 
nawet 4� osoby. Wolny czas naj lepiej spędzić tu na 
leżaku przy basenie i�barze, serwującym orzeźwiają-    �2-os. (możliwość 1�dostawki), 
ce napoje. Dzieci miło spędzą czas na zacienionym ok. 20 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-
placu zabaw, na którym mogą szaleć do woli. W�ho- wodowy, telewizja satelitarna, polski program, lodów-
telu popularna formuła all inclusive i� bezpłatny in- ka, balkon lub taras; dostęny również pokój . 
ternet bezprzewodowy! Blisko stąd do plaży, ideal-
nej zarówno dla leniuchów, jak i�amatorów sportów    basen, kort tenisowy. 
wodnych. W�2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za 
najwyższą jakość świadczonych usług.    foteliki w�restauracji, łóżeczko dla dziec-

ka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, plac zabaw. 
   ok. 200 m od centrum miejscowości 
KOLYMBIA, ok. 30 km od miasta Rodos, ok. 25� km    all inclusive. 
od lotniska na Rodos, przystanek autobusowy 
ok.�200�m od hotelu. 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

POŁOŻENIE:
WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL NIRIIDES   ✪✪✪✪�
 RHONIRI

 GRECJA /  RODOS ,    Kolymbia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2469 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy

5,2 / 6  z 533 opinii klientów
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 Wymarzona propozycja na aktywne, rodzinne wa- częścią hotelową, piaszczysto-żwirowa, łagodne 
kacje. Hotel zaprasza miłośników wspólnej zabawy, zejście do� morza, duża głębokość blisko brzegu, 
dorosłych i�dzieciaki, dla których największą frajdą ok.�200 m od hotelu, serwis plażowy. 
jest świetnie zorganizowany pobyt i�bycie w�ruchu 
od rana do wieczora. Profesjonalni animatorzy    czterogwiazdkowy, częściowo wyremon-
troszczą się o� dobre humory Gości, są tutaj także towany w 2021 i 2022 r., 270 pokoi, 3�piętra, winda,    foteliki i�menu w�restauracj i, basen ze 
świetne warunki do zadbania o� kondycję � zycz- przestronne lobby, całodobowa recepcja, 2� restau- zjeżdżalniami, brodzik, plac i�pokój zabaw, miniklub 
ną: korty tenisowe, minigolf, siatkówka. Hotel leży racje: główna i�à la carte, 2�bary, w�tym obok basenu, (4-12 lat), animacje. 
niedaleko plaży, gdzie na Gości czekają turkusowe, internet bezprzewodowy. 
idealnie czyste morze i� bezpłatne parasole i� leża-    all inclusive. 
ki. Hotel znany jest z� dobrego poziomu formuły    � 2-os. (możliwość 2� dosta-
all inclusive – potrawy z� bogatych bufetów są nie wek), ok. 22-26 m�, wyremontowany, klimatyzo-
tylko smaczne, ale także pięknie zaprezentowane. wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
W 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą satelitarna, lodówka, sejf, zestaw do kawy/herbaty, 
jakość świadczonych usług. balkon lub taras, widok na ogród. 

   ok. 1,8� km od centrum AFANDU,    basen, basen kryty, kort 
ok.� 6,4� km od Faliraki, ok. 18 km od miasta Rodos, tenisowy, minigolf, animacje, am� teatr, dyskoteka, 
ok. 22�km od lotniska na Rodos, przystanek autobu- centrum wellness; ok. 2� km od hotelu 18-dołkowe 
sowy ok. 200 m od hotelu. pole golfowe w� Afandu, sporty wodne na plaży 

(oferta zewnętrzna).
   Afandou Beach, publiczna z� wydzieloną 

HOTEL:
DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

standardowy:

 HOTEL BLUE SEA HOLIDAY VILLAGE �EX. LIPPIA RESORT & SPA�   ✪✪✪✪�
 RHOLIPP

 GRECJA /  RODOS ,    Afandu

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2949 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy

5,1 / 6 ze 263 opinii klientów
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PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

Położony na łagodnym wzgórzu z�pięknym widokiem,  Vlicha, publiczna, piaszczysto-żwirowa, ła-  foteliki i� menu dla dzieci w� restaura-
przy skalistej zatoce, w� odległości krótkiego spaceru godne zejście do morza, wyróżniona certy� katem Błę- cjach, opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, basen, 
od jednej z� najpiękniejszych plaż na wyspie – Vlicha. kitna Flaga, ok. 200 m od hotelu, serwis plażowy. park wodny z�3�zjeżdżalniami, brodzik, plac i�pokój za-
Spokojna okolica i� liczne udogodnienia dla dzieci baw, miniklub, animacje.
sprzyjają wypoczynkowi w� gronie rodziny. Najmłod-  pięciogwiazdkowy, częściowo odnowio-
szych Gości ucieszy zwłaszcza park wodny z� 6� zjeż- ny w� 2016 r., 387 pokoi, kilka budynków, 3-6� pięter,  all inclusive.
dżalniami i�zabawy prowadzone przez sympatycznych 4�windy, 5�restauracji, 3�bary, internet bezprzewodowy 
animatorów. Hotel jest doceniany także za pyszną w�miejscach ogólnodostępnych.
i� różnorodną kuchnię oraz stanowi dobrą bazę wypa-
dową do zwiedzania okolicy – niedaleko znajduje się   2-os., ok. 22 m�, klimatyzowa-
jedna z�największych atrakcj i wyspy – miasteczko Lin- ny, łazienka, telewizja satelitarna, polskie programy, lo-
dos, a�do centrum pobliskiego Kalathos można wybrać dówka, sejf, balkon lub taras; dostępne również pokoje 
się pieszo na popołudniowy spacer.  i� .

 na wzgórzu, przy zatoce Vlicha, ok. 1�km  2�baseny, park wodny z�3�zjeż-
od centrum KALATHOS, ok. 4�km od Lindos, ok. 43 km dżalniami, kort tenisowy, animacje, centrum wellness; 
od Rodos, ok. 48 km od lotniska w�Rodos. sporty wodne.

standardowy:

superior rodzinny

HOTEL LINDOS ROYAL   ✪✪✪✪✪�
 RHOLIRO

 GRECJA /  RODOS ,    Kalathos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2729 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój rodzinny
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

WYŻYWIENIE:

Klimatyczny i� stylowy, położony blisko plaży w� spo-  Vlicha, publiczna, piaszczysto-żwirowa, ła-
kojnej i�malowniczej zatoce Vlicha, zaprasza na urlop godne zejście do morza, wyróżniona certy� katem 
we dwoje lub w� gronie znajomych. W� hotelu ele- Błękitna Flaga, ok. 300 m od hotelu, serwis plażowy.
ganckie wnętrza i�pokoje urządzone w�greckim stylu, 
kilka restauracj i serwujących kuchnię świata, kawiar-  pięciogwiazdkowy, odnowiony w� 2014 
nie i� bary – do wyboru, do koloru! Piękne widoki na i� 2017� r., 187 pokoi, budynek główny, 9� budynków, 
morze i� góry, atrakcje w� okolicy i� łatwy dojazd do 3� piętra, 2� windy, 5� restauracj i, 2� kawiarnie, 2� bary, 
słynnego Lindos to dodatkowy atut dla wszystkich, internet bezprzewodowy.
którzy lubią spędzać czas również poza resortem. Po 
dniu pełnym wrażeń polecamy wizytę w� stre� e spa   2-os., ok. 22-25 m�, w� bu-
Thalia, gdzie można się umówić m.in. na relaksujący dynku bocznym, klimatyzowany, łazienka, internet 
masaż. Na aktywnych czeka bogata oferta sportowa, bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 
na leniuchów taras z� leżakami przy basenie, a� na lu- minibar, balkon lub taras; dostępny również pokój 
biących dobrą zabawę hotelowe animacje – zaplanuj  .
czas tak, jak lubisz i�pozwól sobie na wakacyjny chill!

 2� basen, w� tym kryty, kort 
 na wzgórzu, przy zatoce Vlicha, tenisowy, animacje, strefa spa Thalia; sporty wodne.

ok.�1,5�km od centrum KALATHOS, ok. 4,5�km od Lindos, 
ok. 43 km od Rodos, ok. 49 km od lotniska w�Rodos.  all inclusive.

standardowy:

junior suite

HOTEL LINDOS VILLAGE RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 RHOVILL

 GRECJA /  RODOS ,    Kalathos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3859 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

Całkowicie odnowiony, położony na 45 tys. m�,  publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagod-
nowoczesny i� elegancki, z� rewelacyj nym wido- ne zejście do morza, zalecane obuwie ochronne, 
kiem na Morze Śródziemne, przyciąga nie tylko ok.�150 m od hotelu, serwis plażowy.
malowniczymi krajobrazami i� kosmopolityczną 
atmosferą, ale również eleganckimi wnętrzami  pięciogwiazdkowy, całkowicie odnowiony 
i� szerokim wyborem restauracj i tematycznych, w�2021/22 r., 503 pokoje, 4�budynki, do 3�pięter, win-
serwujących dania z� różnych stron świata. O� do- dy, 5�restauracj i, 4�bary, internet bezprzewodowy.
bre samopoczucie Gości i� beztroski pobyt dba 
tutaj zawsze uśmiechnięta i� pomocna obsługa,   2-os. (możliwość 1�dostaw-
a�bogata oferta sportowo-rekreacyj na i�przestron- ki – sofa), ok. 22-25 m�, klimatyzowany, łazienka, 
ne, wygodne pokoje sprawiają, że jest to miejsce internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, 
idealne na  wypoczynek. Tylko kilka zestaw do kawy/herbaty, menu poduszkowe, ma-  premium all inclusive.
kroków stąd do plaży, a� okolica pełna jest miejsc terace ortopedyczne, minibar, balkon lub taras; do-
wartych zobaczenia – słynne Termy Kallithea, roz- stępne również pokoje: standardowy z� widokiem 
rywkowe Faliraki oraz stolica wyspy, miasto Ro- na morze, standardowy z� dzielonym basenem, 
dos. Prezentowany materiał gra� czny przedstawia  i�  z�dzielonym basenem.
wizualizację obiektu.

 2� baseny, kort tenisowy, 
 na niewielkim wniesieniu, ok. 500 m centrum � tness, animacje, centrum Wellness & SPA, 

od centrum KALLITHEA, ok. 8� km od centrum mia- sporty wodne.
sta Rodos, ok. 10 km od Faliraki, ok. 20 km od lotni-
ska na Rodos.  opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 

2�lat, basen dla dzieci z�Aqua Splash, animacje.

standardowy:

rodzinny

ro-
dzinny rodzinny

 HOTEL HELEA FAMILY BEACH RESORT �EX. AMILIA MARE�   ✪✪✪✪✪�
 RHOELEA

 GRECJA /  RODOS ,    Kolymbia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3579 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy
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Wyjątkowa atmosfera małej, greckiej wyspy, ciekawe zabytki, niezmiennie słoneczny klimat i wybrzeże, 
które jest jedną wielką plażą – Kos to miejsce wręcz konieczne do odwiedzenia!

Kos

Lambi

Tigaki Psalidi

Marmari
Mastichari

Zia

Kefalos

Asklepiej on

847

TURCJA
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Kos

Pserimos

Kalymnos

OJCZYZNA HIPOKRATESA

MIASTO KOS

Romantyczna, pełna pogodnych, wakacyjnych klimatów wyspa archipelagu Dodekanezu 
zawdzięcza sławę Hipokratesowi, uważanemu za ojca medycyny. Od wieków przyciągała 
kuracjuszy, którzy korzystali z najnowszych zdobyczy medycyny w  legendarnym Asklepiejo-
nie, miejscu, gdzie kult boski łączono z nauką i troską o zdrowie.

Pełna życia stolica wyspy lubiana przez turystów za gościnność, świetne knajpki, nocne klu-
by oraz ładną, nadmorską promenadę. Warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne, zobaczyć 
najstarszy w  Europie platan, przy którym ponoć wykładał sam Hipokrates. Plażową dzielnicą 
stolicy jest Lambi z  ładną plażą, znakomitymi warunkami do uprawiania sportów wodnych, 
sympatycznymi restauracjami, tawernami i kawiarniami.

Ponad 100 km wybrzeża i ok. 20 plaż o  różnych fakturach piasku to nie lada gratka dla pla-
żowiczów i wielbicieli sportów wodnych. Plaże na Kos uważane są za jedne z  najlepszych 
na  greckich wyspach, do tych najbardziej znanych należą: Mastichari z  wydmami, długa 
na 10 km Tigaki z niskimi wydmami, szeroka Marmari i Agios Stefanos – wizytówka Kos.

DŁUGIE WYBRZEŻE

KOS
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ZWIEDZAJ KOS

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

Zachód słońca w Zia 

Dookoła wyspy 

Nissyros

Rejs Egejski 

– malownicza 
miejscowość w górach z przepięknym 
widokiem na wyspę i pięknymi zachodami 
słońca

– miasto Kos, wioska Zia, 
położone na wzgórzu Kefalos, przetwórnia 
miodu tymiankowego, wytwórnia oliwy 

 – rejs na wyspę z aktywnym 
kraterem hydrotermalnym, malownicze 
Mandraki, klasztor Panagia Spiliani

– mała rybacka wyspa 
Pserimos, Kalymnos z przetwórnią gąbek, 

Polska-Kos – ok. 2 godz. 45 min.

Czas polski plus 1 godz.

z oliwek

Plati

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Pachnąca cytrynami i oliwkami, porośnięta palmami i lasami Z miasta Kos można nie tylko podziwiać tureckie wybrze-
sosnowymi wyspa uważana jest za najżyźniejszą z wszyst- że, kursują stąd promy do znanego, turystycznego kurortu 
kich wysp Dodekanezu. Pomimo napływu masowej turysty- Bodrum, a  rejs trwa zaledwie godzinę. Warto skorzystać 
ki nadal można tu odnaleźć zatopione w zieleni, urokliwe, z takiej możliwości i poświęcić jeden dzień na zwiedzenie 
górskie wioski, w  których czas się zatrzymał, a  głównym słynnego miasta z zamkiem św. Piotra i  bazarem pełnym 
źródłem dochodu jest uprawa roli i hodowla bydła. orientalnych pamiątek i lokalnych przysmaków. 

Według mieszkańców najpiękniejsze i niezapomniane za- Z Kos, podobnie jak z całej Grecji, warto przywieźć lokalne 
chody słońca można podziwiać w  wiosce Zia położonej smakołyki, takie jak syrop cynamonowy i migdałowy, miód 
na zboczu góry Dikeos, z pięknym widokiem na północne tymiankowy, kandyzowane słodkie pomidory czy kotiko 
wybrzeże wyspy. Na miejscu warto spróbować przysma- tiri – lokalny ser kozi w  czerwonym winie. Samo wino 
ków lokalnej kuchni lub zajrzeć do kolorowych sklepików oczywiście też warto zabrać ze sobą do domowej kolekcji, 
z greckimi specjałami. szczególnie słynną Retsinę. Na miejscu koniecznie trzeba 

spróbować tradycyjnie pieczonej jagnięciny z ziemniakami.

W  okolicy Kefalos znajduje się najlepsza baza wind-
surfi ngu na Kos, aby popływać na skuterach wodnych   od lipca do sierpnia na Kos odbywają się imprezy upa-
czy uprawiać kitesurfi ng najlepiej wybrać się na plaże miętniające działalność Hipokratesa
Marmari i  Mastichari. Dla miłośników gór wyspa oferuje   wyspa jest na tyle niewielka, że można ją objechać 
fantastyczne tereny wspinaczkowe (skały, jaskinie i groty), samochodem w jeden dzień
a  dla osób, które kochają rower doskonale przygotowa-

  jedną z  głównych atrakcj i na Kos są gorące źródła, 
ne trasy wzdłuż wybrzeża. Cała rodzina może się wybrać 

m.in. Embros Therma 
do  aquaparku Lido – nowoczesnego parku wodnego 
o  powierzchni ok. 75 tys. m², z  mnóstwem atrakcji nie   przy słonym jeziorze Alikes przechadzają się stada 

tylko dla najmłodszych. fl amingów

ZIELONO MI TURECKIE KLIMATY

ZACHÓD SŁOŃCA W ZIA SMACZNE KĄSKI

AKTYWNIE Z RODZINĄ
WARTO WIEDZIEĆ
✔

✔

✔

✔
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 Zachwyca rozmachem i� nowoczesnością, luksuso- łagodne zejście do morza, ok. 75� m od hotelu, ser-    menu i foteliki w� restauracj i, łó-
wy, pięknie zaprojektowany resort na rozległym wis plażowy. żeczko dla dziecka do 2� lat, 2�baseny, zjeżdżalnie, 
terenie, w�olbrzymim wypielęgnowanym ogrodzie. piracki statek, plac zabaw, miniklub (4-12 lat), 
Centralnym miejscem jest fantastyczny basen, je-    pięciogwiazdkowy, całkowicie odnowiony animacje. 
den z� największych w� Grecj i, ze wspaniale wkom- w�2016�r., łącznie 455 pokoi, budynek główny, 1�piętro 
ponowanymi mostkami, barami i�słonecznymi tara- i�6�budynków bocznych, 1-2�piętra, 6�restauracji, w�tym    all inclusive. 
sami. Imponujące lobby lśni marmurami, podobają główna, snack bar, 6�barów, internet bezprzewodowy. 
się hotelowe restauracje i�bary z�oryginalnym i�mod-
nym dizajnem. Ucztą dla ciała jest ekskluzywne ho-     2-os. (możliwość 1� lub 
telowe spa z�kuszącą listą zabiegów. W�2021�r. hotel 2� dostawek – łóżko piętrowe), ok. 18-25 m�, klima-
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad- tyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, 
czonych usług. zestaw do kawy/herbaty, łącze internetowe, sejf, 

balkon lub taras; dostępny również pokój . 
  ok. 900� m od LAMBI, ok. 2,5� km 
od�miasta Kos, ok. 28�km od lotniska w� Kos, przy-    3� baseny, hydromasaż, 
stanek autobusowy przed hotelem. 2�korty tenisowe, aquapark. 

  Lambi Beach, publiczna, kamienisto-żwirowa,    Apivita & Votsalo: kryty basen, siłownia, jacuzzi, 
2�sauny, zabiegi na twarz i�ciało. 

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: SPA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL BLUE LAGOON RESORT   ✪✪✪✪✪�
 KGSLAGO

 GRECJA /  KOS ,    Lambi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2739 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 1985 opinii klientów

pokój standardowy
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 Część należąca do kompleksu Blue Lagoon, z� któ-   Lambi Beach, publiczna, żwirowo-kamieni-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
rego zaplecza rekreacyj no-sportowego mogą ko- sta, łagodne zejście do morza, ok. 150�m od hotelu, dziecka do 2� lat, brodzik, basen, 2�zjeżdżalnie, plac 
rzystać Goście. Na terenie kompleksu jest mnóstwo serwis plażowy. zabaw, miniklub (4-12 lat, w� Blue Lagoon Resort), 
atrakcj i: oryginalnie zaprojektowany basen, jeden animacje. 
z�największych w�Grecj i, eleganckie restauracje, eks-    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
kluzywne centrum spa i�wiele więcej – do�wszyst- w�2016�r., 205 pokoi, 3�budynki, do 3�pięter, 3�windy,    all inclusive. 
kich można wygodnie dojechać hotelowym melek- 2�restauracje, w tym przy basenie, 4�bary, w tym przy 
sem. Garden Satellite to kolorowe budynki o�niskiej basenie, restauracje i� bary kompleksu Blue Lagoon 
zabudowie z� wygodnymi, utrzymanymi w� jasnej Resort, internet bezprzewodowy. 
barwie pokojami, ładnie wkomponowane w�zieleń 
otoczenia. Idealny na pełen relaks na leżaku lub     2-os. (możliwość 1�lub 2�dosta-
wodne szaleństwa w� promieniach greckiego słoń- wek dla dzieci – łóżko piętrowe), ok. 18-25 m�, klimaty-
ca. W�2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyż- zowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, zestaw 
szą jakość świadczonych usług. do kawy/herbaty, sejf, balkon lub taras, widok na ogród. 

  ok. 800� m od LAMBI, ok. 2,5� km    2� baseny, aquapark, ani-
od�miasta Kos, ok. 28�km od lotniska w�Kos, przysta- macje; oferta sportowo-rekreacyjna i� centrum spa 
nek autobusowy ok. 200�m od hotelu. kompleksu Blue Lagoon Resort. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL BLUE LAGOON GARDEN SATELLITE   ✪✪✪✪✪�
 KGSGARD

 GRECJA /  KOS ,    Lambi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 1400 opinii klientów
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 Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. Poło-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2010 
żony w�okolicy urokliwej miejscowości Masticha- i�2018�r., 311 pokoi, budynek główny z�kilkunastoma 
ri, w�przepięknym, zielonym ogrodzie, składa się bungalowami, 2� piętra, restauracja, 3� bary, w tym 
z� budynku głównego i� kilkunastu bungalowów. przy basenie, internet bezprzewodowy. 
W� nich znajdują się komfortowo wyposażone 
pokoje standardowe i� przestronne pokoje ro-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
dzinne, które pomieszczą nawet 5� osób. Hotel ki), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
proponuje szeroki wachlarz aktywności sporto- przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 
wych nad basenami i� na przepięknej, piaszczy- balkon lub taras, widok na ogród lub basen; dostęp-
stej plaży. Do dyspozycj i Gości są 3� bary oraz ny również pokój . 
restauracja oferująca dania kuchni greckiej i�mię-
dzynarodowej .    2� baseny, kort tenisowy, 

animacje; spa w�siostrzanym hotelu Gaia Palace. 
  ok. 5� km od centrum MASTICHARI, 
ok. 15� km od lotniska w� Kos, przystanek autobuso-    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
wy ok. 800�m od hotelu. dla dziecka do 2�lat, basen, animacje, plac i�pokój za-

baw, miniklub (4-12 lat). 
  Mastichari, publiczna, piaszczysta, łagodne 
zejście do morza, ok. 100� m od hotelu, serwis pla-    all inclusive. 
żowy; bar. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 
DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL GAIA ROYAL   ✪✪✪✪�
 KGSGARO

 GRECJA /  KOS ,    Mastichari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2289 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 ii klientówz 1280 opin

pokój standardowy
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 Otoczony pięknym ogrodem z�palmami i�trawnika-   Lambi, piaszczysto-żwirowa, łagodne zej-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
mi, w�plażowej dzielnicy miasta Kos, zapewnia wy- ście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw, animacje. 
godne, beztroskie wakacje. Do klimatycznej stolicy plażowy. 
wyspy z� restauracjami, barami i� nocnym życiem    all inclusive. 
można dojść spacerem lub skorzystać z�dogodne-    czterogwiazdkowy, odnowiony na przeło-
go połączenia autobusowego. Zadbane baseny, mie 2007�r., 510 pokoi, łącznie 8�budynków do�4�pięter 
duży, ładny ogród i�morze na wyciągnięcie ręki za- i� 116 bungalowów, 3�windy (w� budynku głównym), 
chęcają do aktywnego wypoczynku i� korzystania 2� restauracje, w tym główna, 3� bary, w�tym przy ba-
w� pełni ze słonecznych wakacj i we wspaniałym, senie, internet bezprzewodowy, punkt internetowy. 
wyspiarskim klimacie. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-
  w� centrum LAMBI, ok. 2� km od cen- ki), ok. 20 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sa-
trum miasta Kos, ok. 20� km od aquaparku Lido, telitarna, lodówka, sejf, balkon lub taras; dostępny 
ok.�30� km od lotniska w� Kos, przystanek autobuso- również pokój . 
wy ok. 10�m od hotelu. 

   basen, kort tenisowy, ani-
macje, masaże. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL ATLANTIS   ✪✪✪✪�
 KGSATLA

 GRECJA /  KOS ,    Lambi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2159 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy

5,0 / 6 z 658 opinii klientów
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 Rozległy i� zadbany, leży przy samej plaży, w� wy- łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, 
pielęgnowanym ogrodzie, niedaleko malowniczej serwis plażowy. 
wioski Mastichari, z� małym portem rybackim i�ta-
wernami, słynącymi z� owoców morza. Warto też    czterogwiazdkowy, odświeżony w� 2009� r., 
przespacerować się do niedalekich ruin bazyliki 330 pokoi, 56 budynków, 1-2� piętra, 2� restauracje, 
Agios Ioannis z�V w. Na amatorów współczesnych w�tym główna, 3� bary, w�tym na plaży, internet bez-
rozrywek czeka świetny basen hotelowy o�wymia- przewodowy, punkt internetowy. 
rach prawie olimpijskich i� dużo atrakcj i sporto-
wych. Goście doceniają smaczne posiłki w�ramach     2-os. (możliwość 1�dostawki), 
all inclusive, nienaganną czystość i�świetny serwis. ok. 17 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sateli-
Ładne wnętrza utrzymane są w�jasnej kolorysty- tarna, lodówka, balkon lub taras; dostępny również 
ce i� dyskretnie ozdobione rzeźbami o� antycznej pokój . 
tematyce.  

   basen, kort tenisowy, siłow-
  ok. 2� km od centrum MASTICHARI, nia, animacje. 
ok. 7� km od lotniska w� Kos, przystanek autobuso-
wy ok. 2�km od hotelu, bus hotelowy do aquaparku    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
Lido. dziecka do 2� lat, basen, plac zabaw, miniklub 

(4-12�lat), animacje. 
  Mastichari, publiczna, piaszczysto-kamieni-
sta (w�części plaży, przy brzegu są skały – falochron),    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL EUROVILLAGE ACHILLEAS   ✪✪✪✪�
 KGSEURO

 GRECJA /  KOS ,    Mastichari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2179 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 384 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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 Nowoczesny, zbudowany w� stylu nawiązującym   Mastichari, publiczna, piaszczysta, łagodne    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
do tradycyjnej architektury oferuje wysoki poziom zejście do morza, ok. 250� m od hotelu, serwis pla- dziecka do 2�lat, 2�brodziki, 2�place zabaw. 
serwisu i�dobrą jakość usług. Położony jest niedale- żowy. 
ko miejscowości Mastichari z�tawernami i� sklepami,    all inclusive. 
i�zaledwie 250�m od piaszczystej plaży. Goście mogą    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2014� r., 
korzystać z� basenów, dla najmłodszych przygoto- 216 pokoi, budynek główny i� bungalowy, 1� piętro, 
wano 2� place zabaw i� brodziki. Wygodne pokoje 2� restauracje, w tym à la carte, snack bar, 2� bary, 
wyposażone zostały we wszystkie udogodnienia po- w�tym na dachu, internet bezprzewodowy w�lobby. 
trzebne do komfortowego pobytu, do wyboru są�po-
koje standardowe lub przestronne pokoje rodzinne.     2-os. (możliwość 1�dostaw-
Na� miejscu jest restauracja i� kilka barów, objętych ki; sofa), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, lodów-
formułą all inclusive. W�2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL ka, sejf, zestaw do kawy/herbaty, balkon lub taras; 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. dostępny również pokój . 

  ok. 2,5� km od centrum MASTICHARI,    2�baseny, animacje. 
ok. 22�km od miasta Kos, ok. 7�km od lotniska w�Kos, 
bus do Kos i�Mastichari. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL KOUROS PALACE   ✪✪✪✪ �✪
 KGSKOUR

 GRECJA /  KOS ,    Mastichari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 ii klientówz 451 opin

pokój standardowy
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
POŁOŻENIE:

WYŻYWIENIE:

Znakomite miejsce na wakacje pełne wrażeń  Lambi, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 
i� atrakcj i! Nowoczesny hotel położony blisko pla- łagodne zejście do morza, ok. 100 m od hotelu.
ży oraz niedaleko tętniącej życiem miejscowości 
z� knaj pkami, klubami i� tawernami. To świetny  czterogwiazdkowy, 150 pokoi, budynek 
wybór nie tylko dla osób poszukujących rozryw- główny i�6�bocznych budynków, 1�piętro, restauracja, 
ki przez całą dobę, ale także dla rodzin z� dziećmi, 2�bary, w�tym przy basenie, internet bezprzewodowy.
które znajdą tutaj sporo atrakcj i. Naj młodsi mogą 
pobawić się w� miniklubie oraz spędzić niezapo-  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
mniane chwile podczas animacj i. Na Gości czekają ki – sofa), ok. 24 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
również zadbane i� przytulnie urządzone pokoje net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodów-
oraz restauracja serwująca dania kuchni greckiej ka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon, taras lub 
i� międzynarodowej. Dużą zaletą hotelu jest nie- ogródek; dostępny również pokój� .
wielka odległość od stolicy wyspy – miasta Kos, 
które przyciąga swoim niepowtarzalnym klimatem  basen, animacje.
i�licznymi zabytkami.

 foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
 ok. 2,5� km od LAMBI, ok. 3� km ko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część w� base-

od� miasta Kos, ok. 23 km od lotniska w� Kos, przy- nie, plac zabaw, miniklub (4-14 lat), animacje.
stanek autobusowy ok. 100 m od hotelu.

 all inclusive.

standardowy:

rodzinny

HOTEL LAMBI RESORT   ✪✪✪✪ �✪
 KGSLAMB

 GRECJA /  KOS ,    Lambi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 118 opinii klientów

pokój standardowy
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PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

Zaprojektowany w� nowoczesnym stylu, przezna-  Psalidi, publiczna, piaszczysto-kamienista,  basen, jacuzzi.
czony tylko dla dorosłych Gości, jest doskonałą łagodne zejście do morza, zalecane obuwie ochron-
propozycją na spokoj ne wakacje we dwoje. Ofe- ne, ok. 650 m od hotelu, przejście przez ulicę.  all inclusive.
ruje bardzo dobry serwis i� wysoką jakość usług, 
na miejscu jest basen z�tarasem słonecznym, bary  czterogwiazdkowy, odnowiony w�2018 r., 
i�restauracje serwujące doskonałą grecką i�włoską 82 pokoje, kompleks 4� budynków 3-piętrowych, 
kuchnię. Goście mają do dyspozycj i komfortowe 2�restauracje, w�tym à la carte, 2�bary, w�tym przy 
pokoje, wyposażone we wszystkie niezbędne basenie, internet bezprzewodowy.
udogodnienia. Niedaleko jest do plaży, warto 
również wybrać się do Psalidi z� lokalnymi tawer-  � 2-os. (możliwość 1� do-
nami i�sklepami oraz do stolicy wyspy, miasta Kos. stawki), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-

net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, zestaw 
 ok. 3� km od centrum PSALIDI, do kawy/herbaty, mała lodówka, żelazko i� deska 

ok.� 7� km od miasta Kos, ok. 40 km od lotniska do prasowania oraz menu poduszkowe, sejf, bal-
w�Kos. kon lub taras; dostępny również pokój .

standardowy:

superior

HOTEL HARMONY CREST RESORT & SPA   ✪✪✪✪�
 KGSHARM

 GRECJA /  KOS ,    Psalidi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2749 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy
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Wielkie, greckie wakacje! Otoczony śródziemno- pośrednio przy hotelu, dojście przez teren hotelu 
morskim ogrodem i�położony w�spokoj nej okolicy, lub chodnikiem przy hotelu, serwis plażowy.
bezpośrednio przy piaszczystej plaży to świet-  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
na propozycja wypoczynku zarówno dla par, jak  czterogwiazdkowy, częściowo odnowio- dziecka do 2� lat, brodzik, pokój i�plac zabaw, mini-
i� rodzin z� dziećmi. Przestronne, wygodne pokoje, ny w�2021 r., 276 pokoi, budynek główny i�budynki klub (4-12 lat), animacje.
bardzo dobry serwis, a�także pyszna, urozmaicona z� pokojami, 3� piętra, 2� restauracje, w�tym główna, 
kuchnia zwracają uwagę Gości. Hotel oferuje rów- 3�bary, w�tym przy basenie, internet bezprzewodo-  all inclusive.
nież mnóstwo sportowych atrakcj i i�animacje, któ- wy; na terenie hotelu występują schody i� różnice 
re nie pozwolą ani na chwilę nudy. Do dyspozycj i poziomów.
baseny z�parasolami i�leżakami oraz brodzik. Warto 
wybrać się do historycznego miasta Kos i� klima-  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
tycznych tawern z�lokalnymi przysmakami. ki – rozkładana sofa), ok. 22 m�, klimatyzowany, 

łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sate-
 ok. 4� km od centrum MASTICHARI, litarna, lodówka, sejf, balkon lub taras; dostępne 

ok. 18 km od miasta Kos, ok. 8�km od lotniska w�Kos, również pokoje: 
przystanek autobusowy ok. 300 m od hotelu. ,   i�  .

 Troulos, publiczna, wydzielona część ho-  2� baseny, 2� korty teniso-
telowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bez- we, siłownia, pokój do gry w�karty, animacje.

DLA DZIECI:
HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

standardowy z�widokiem na mo-
rze junior suite superior bungalow

HOTEL SMY KOS BEACH & SPLASH   ✪✪✪✪�
 KGSPRIN

 GRECJA /  KOS ,    Mastichari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2549 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 75 opinii klientów

junior suite

pokój superior bungalow
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:
DLA DZIECI:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

Elegancki i�zadbany, położony w�dzielnicy hotelo-  czterogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
wej, jest wspaniałym miejscem na wakacje z�dzieć- w� 2021 r., 306 pokoi, 13 budynków, 2� piętra, 4� re-
mi. Na miejscu wiele atrakcj i, w� tym przestronne stauracje, w�tym à la carte, Taverna, 5�barów, w�tym 
baseny, bogata oferta sportowo-rekreacyj na, mi- przy plaży, kawiarnia, internet bezprzewodowy.
niklub oraz plac i� sala zabaw dla dzieci. Pobliska 
piaszczysta plaża jest zarówno relaksującą przysta-  �2-os. (możliwość dostawki 
nią, jak i� idealnym miejscem na aktywny wypoczy- dla os. dorosłej i� dziecka lub 2� dzieci – łóżko pię-
nek. Przy basenach jest mnóstwo miejsca, aby od- trowe), ok. 20-25 m�, klimatyzowany, łazienka, te-
prężyć się na leżaku i� korzystać ze słońca. Atutem lewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon lub taras, 
hotelu jest przyjazna, domowa atmosfera, dzięki widok na ogród; dostępne również pokoje: 
której Goście mogą czuć się jak u� siebie, a� nowo-  i� .
cześnie urządzone pokoje oraz profesjonalna ob-
sługa gwarantują najwyższy poziom komfortu  5� baseny, 2� zjeżdżalnie, 
wypoczynku. kort tenisowy, minigolf, sala � tness, am� teatr, ani-

macje; windsur� ng, kajaki.
 ok. 100 m od centrum MARMARI, 

ok.� 15 km od miasta Kos, ok. 16 km od lotniska  menu w� restauracj i, łóżeczko dla 
w�Kos, przystanek autobusowy ok. 50 m od hotelu. dziecka do 2�lat, 3�baseny, pokój i�plac zabaw, mini-

klub (2-12 lat), animacje.
 Marmari, hotelowa, piaszczysta, łagodne zej-

ście do morza, ok. 200 m od hotelu, serwis plażowy.  all inclusive.

standardowy:

supe-
rior rodzinny

HOTEL ATLANTICA MARMARI BEACH   ✪✪✪✪�
 KGSMARM

 GRECJA /  KOS ,    Marmari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3249 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój rodzinny

71



Wybierz się na wspaniałe, greckie wakacje z� najbliż- nych, 2�piętra, 3�restauracje, w�tym główna, 2�bary, 
szymi!  W�ofercie: piękne widoki i�cenne wspomnie- w�tym przy plaży, internet bezprzewodowy na te-
nia. Pyszna kuchnia podbije podniebienia smakoszy renie całego hotelu.
– do wyboru smaki Grecj i, Włoch i�Azj i, a�eleganckie, 
komfortowe pokoje idealnie nadadzą się na po-  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
obiednią sjestę. Plaża tuż przy hotelu i�bar z�orzeźwia- ki), ok. 28 m�, klimatyzowany, łazienka oddzielona 
jącymi napojami to świetne połączenie, niezmiennie szklanymi, przesuwnymi drzwiami, internet bez-
zapewniające odpowiedni poziom nawodnienia przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, ze-
i�zadowolenia. Żagle na maszt, kierunek Kos! staw do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon, widok 

na ogród; dostępny również pokój .
 ok. 1�km od centrum KARDAMENY, 

ok.� 35 km od miasta Kos, ok. 9� km od lotniska  2� baseny, kort tenisowy, 
w�Kos, przystanek autobusowy ok. 1�km od hotelu. siłownia, am� teatr, animacje, centrum wellness 

z�basenem krytym. 
 Kardamena, publiczna, piaszczysto-żwiro-

wa, bezpośrednio przy hotelu, przejście przez ulicę,  foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
łagodne zejście do morza, serwis plażowy. ko dla dziecka do 2�lat, brodzik, animacje.

 pięciogwiazdkowy, regularnie odnawiany,  all inclusive. 
200 pokoi, budynek główny i� 17 budynków bocz-

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:
DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

HOTEL ATLANTICA MIKRI POLI PARK   ✪✪✪✪✪�
 KGSCARD

 GRECJA /  KOS ,    Kardamena

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2649 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 34 opinii klientów

pokój standardowy
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

POŁOŻENIE:

WYŻYWIENIE:
PLAŻA:

Idealna propozycja na aktywne, rodzinne wakacje  czterogwiazdkowy, regularnie odnawia-
na pachnącej cytrynami i�oliwkami wyspie Kos. Oto- ny, 341 pokoi, budynek główny i�22 budynki bocz-
czony śródziemnomorskim ogrodem, atrakcyjnie ne, 1� piętro, 4� restauracje: główna i� 3� à la carte, 
położony tuż przy pięknej plaży Marmari, kusi nie 5�barów, w�tym na plaży, internet bezprzewodowy.
tylko wielbicieli słodkiego lenistwa na leżaku. Bardzo 
dobrze czują się tutaj wszyscy, którzy lubią spędzać  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
czas aktywnie – w� hotelu jest kompleks basenów, ki), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
wodny plac zabaw i�bogata oferta sportowa. W�ciągu bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 
dnia dla dzieciaków przygotowano zajęcia w� mini- sejf, minibar, balkon lub taras, widok na ogród; do-
klubie, a�wieczorami cała rodzina będzie się świetnie stępny również pokój .
bawić podczas animacj i. Szeroki wybór restauracj i 
i�barów to gwarancja niezapomnianych, kulinarnych  3� baseny, pokój � tness, 
wrażeń, a� komfortowe, nowocześnie urządzone po- am� teatr, animacje, 4�korty tenisowe.
koje zapraszają do relaksu nawet 4-os. rodziny. 
Łatwo można się stąd dostać do słynnego miasta  foteliki i� menu w restauracj i, łóżecz-
Kos, do�którego kursuje autobus z�okolic hotelu. ko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część w� ba-

senach, basen Splash z� wodnym placem zabaw 
 ok. 1� km od centrum MARMARI, i� 3� zjeżdżalniami, plac i� pokój zabaw, miniklub 

ok.� 15 km od miasta Kos, ok. 15 km od lotniska (4-12 lat), animacje.
w�Kos, przystanek autobusowy ok. 300 m od hotelu.

 all inclusive.
 Marmari, publiczna, piaszczysta, łagodne 

zejście do morza, ok. 50 m od hotelu, serwis plażowy.

standardowy:

rodzinny

HOTEL ATLANTICA HOLIDAY VILLAGE   ✪✪✪✪ �✪
 KGSHOLI

 GRECJA /  KOS ,    Marmari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2849 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 35 opinii klientów

pokój rodzinny
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Kryształowo czyste, błękitne Morze Jońskie, romantyczny Canal d’Amour, pachnące plantacje cytryn 
i pomarańczy, otoczenie zieleni, lokalne tawerny z doskonałą kuchnią i pełna zabytków stolica wyspy. 

Wakacje na Korfu to raj dla zmysłów!
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Barbati

Dassia

Gouvia

Benitses

Moratikia

Lefkimi

906

576

Sidari
Roda 

Korfu

8 km

ALFABET KORFU

A jak Agios Spirydon i Acharavi – malownicze kurorty z widokiem na Albanię, idealne na ro-

dzinny wypoczynek. B jak Benitses i  Barbati, 2  niewielkie, pięknie położone miejscowości 

– pierwsza otoczona zielonymi wzgórzami, druga leżąca u stóp najwyższej góry wyspy – Pan-

tokratora. C jak Canal d’Amour, czyli piękne formacje skalne, klify i malownicze plaże w Sidari 

– turystycznej miejscowości na północy wyspy. D jak Dasia – wakacyjny kurort z tawernami 

serwującymi typowo greckie potrawy, doskonałe miejsce na spokojny wypoczynek. E jak ele-

gancja miasta Korfu, stolicy wyspy ze starówką wpisaną na listę UNESCO. F jak fantastyczne 

Mesongi i  Moraitika. G jak Gouvia – spokojne miasteczko z dużą mariną. H jak Hellada i jej 

wspaniałe zabytki, których na Korfu nie brakuje.

Piękne, głównie piaszczysto-żwirowe plaże i mieniące się wszystkimi odcieniami błękitu Morze 

Jońskie zachwycą każdego! Dla rodzin z dziećmi świetnie sprawdzi się piaszczysta plaża w Agios 

Spirydon, położona w 2 zatokach. Bezpieczny wypoczynek gwarantują plaże Roda Beach i Bar-

bati wyróżnione Błękitną Flagą. Łagodnie schodzące do morza Dassia, Moraitika i Sidari Beach 

to doskonałe miejsca na relaks w promieniach greckiego słońca. Na spacery polecamy Acharavi 

– piaszczysto-żwirową, jedną z  najdłuższych na Korfu, a miłośnicy sportów wodnych powinni 

wybrać się na Nissaki idealną do uprawiania windsurfi ngu i nurkowania.

NURKOWANIE, PLAŻOWANIE…

KORFU
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ZWIEDZAJ KORFU

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

Korfu City Tour 

Dookoła wyspy

Błęktina Laguna & Parga

Rejs na Paxos-Antipaxos – 

– stolica wyspy z piękną, 
zabytkową starówką 

 – wszystko, co trzeba 
zobaczyć na Korfu i zachwycające widoki

na Błękitną Lagunę, imponujące morskie 
jaskinie i okazja do kąpieli w morzu

słońce, 
morska bryza, orzeźwiająca kąpiel

Polska-Korfu – ok. 2 godz. 15 min.

Czas polski plus 1 godz.

 – rejs 

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

i  pomarańczowy, ale także marmolady, syropy, galaretki 

Zwana inaczej Kerkyrą stolica wyspy to jej największe mia- czy kandyzowane owoce. Kolejnym pomysłem na pamiąt-

sto i  centrum życia towarzyskiego. Wąskie, brukowane kę z Korfu są wyroby z drewna oliwnego. W warsztatach 

uliczki, domy z charakterystycznymi okiennicami, tawerny „olive-wood workshops” rzeźbi się ozdobne miseczki, de-

i  sklepiki sprawiają, że miasto ma niesamowity klimat. ski, sztućce, biżuterię, a  na życzenie również imiona czy 

Warto zobaczyć znajdujące się na cyplu, wpisane w cało- inicjały. Typowo „greckim” upominkiem będą oliwki pod 

ści na listę UNESCO Stare Miasto z zamkiem Angelokastro każdą postacią – pasty, oliwy czy świeże, zerwane prosto 

oddzielonym fosą od stałego lądu i  placem podzielonym z drzewa.

na dwie, pełne zieleni i  rzymskich budowli części – Ano 
Plateja i Kato Plateja. Kilka kroków od starego miasta znaj-

Tutejszych specjałów próżno szukać w  innych częściach 
dują się piękne Weneckie Ogrody. Najbardziej reprezen-

Grecji. Rządy rzymskie, bizantyjskie i weneckie na trwałe 
tacyjną częścią miasta jest elegancka aleja Liston, pełna 

wpisały się w  kulturę i  kuchnię Korfu. Koniecznie spró-
kawiarni, sklepów i  restauracji. Na życzenie Napoleona 

bujcie pastisady – mięsa koguta duszonego w  sosie 
aleja miała przypominać paryską Rue de Rivoli. Pasjonaci 

pomidorowym, z dodatkiem goździków i cynamonu, aro-
historii powinni wybrać się do Muzeum Archeologiczne-

matycznego sofrito, czyli wołowiny lub cielęciny z sosem 
go z  bogatą kolekcją starożytnych monet i  eksponatów, 

z wina, pietruszki i czosnku oraz bourdeto – ryby w sosie 
m.in. frontonem świątyni Artemidy z umieszczoną pośrod-

z  pomidorów i ostrej papryki. Znakomitą przystawką bę-
ku rzeźbą Gorgony z VI w. p.n.e.

dzie horta – gotowane, jadalne trawy, skropione sokiem 
z cytryny i oliwą z oliwek. W upalne, letnie dni warto się-

Oryginalnym prezentem będzie kumkwat, a  konkretnie gnąć po tzi-tzim birra – bezalkoholowe piwo imbirowe, 

przetwory z  tego egzotycznego, sprowadzonego z  Chin smakiem przypomina lemoniadę z  imbirem, doskonale 

w XIX w. owocu. Popularne są zwłaszcza likiery – biały orzeźwia i zaspokaja pragnienie.

SŁOŃCE I NAPOLEON

UGRYŹ KORFU

PREZENT Z PODRÓŻY
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 Roz legły kompleks bungalowów położony -żwirowa, łagodne zej ście do morza, ok. 50� m 
na� wzgórzu, skąd rozpościera się malowniczy wi- od�hotelu, serwis plażowy. 
dok na zatokę. Otoczone pięknym oliwnym gajem 
niskie budynki zbudowane w� kolonialnym stylu    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2016� r., 
sprawiają, że panuje tu kameralna atmosfera. Kom- remont pokoi w�2015�r., 333 pokoje, budynek głów-
fortowe, stylowe pokoje zachwycają dbałością ny i� bungalowy, 2� piętra, 2� windy, 3� restauracje, 
o� detale, a� przestronne pokoje rodzinne ucieszą w� tym główna, 5� barów, w� tym na plaży, internet 
spragnionych odpoczynku Gości podróżujących bezprzewodowy. 
z� dziećmi. Z� myślą o� naj młodszych przygotowa-
no moc atrakcj i, a� dorosłych na relaks zaprasza     2-os. (możliwość 1�dostawki    all inclusive. 
fantastycznie zaprojektowany basen typu in� nity, – sofa), ok. 19-25 m�, klimatyzowany, łazienka, tele-
z� którego można podziwiać błękitne morze. Ca- wizja satelitarna, zestaw do kawy/herbaty, lodówka, 
łości dopełnia doskonała kuchnia. W� 2021� r. hotel sejf, balkon lub taras, widok na ogród; dostępny 
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad- również pokój . 
czonych usług. 

   2� baseny, kort tenisowy, 
  na wzgórzu, ok. 2,5�km od BENITSES, animacje, centrum wellness. 
ok. 10� km od miasta Korfu, ok. 8� km od lotniska 
na�Korfu, przystanek autobusowy obok hotelu.    foteliki i�menu w�restauracj i, opiekun-

ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, plac i�po-
  Perama Beach, publiczna, piaszczysto- kój zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 

HOTEL:

POKÓJ: WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

standardowy:

rodzinny

 HOTEL AEOLOS BEACH RESORT   ✪✪✪✪ �✪
 CFUAEOL

 GRECJA /  KORFU ,    Benitses

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3159 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 1076 opinii klientów

pokój standardowy
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 HOTEL MAREBLUE BEACH   ✪✪✪✪ �✪
 CFUBLUE

 GRECJA /  KORFU ,   Agios Spirydon

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2979 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 1458 opinii klientów

  w� miejscowości AGIOS SPIRYDON,    2� baseny, kort tenisowy, 
ok. 8�km od Kassiopi, ok. 5�km od Acharavi, ok.�35�km animacje. 
od miasta Korfu, ok. 36�km od lotniska na Korfu, bus 
hotelowy (Acharavi, Kassiopi, Korfu, Sidari).    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 

dla dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, miniklub 
  Agios Spirydon, w�2�zatoczkach, publiczna, (4-12 lat), animacje. 
piaszczysta, ok. 80�m od hotelu, serwis plażowy. 

   all inclusive. 
   czterogwiazdkowy, odnowiony w�2019�r., 381 

 Jeżeli marzysz o�radosnych, aktywnych i�relaksujących pokoi, 17 budynków, 1-2� piętra, 2� restauracje, w�tym 
wakacjach, tutaj spełnisz swoje marzenia, bo to jest à �a carte, pizzeria, 2�bary, w�tym przy basenie, internet 
hotel dla Ciebie! Świetnie wkomponowany w� krajo- bezprzewodowy w�lobby, kawiarenka internetowa. 
braz, w�ogromnym ogrodzie, z�cudownym widokiem 
na morze i� leżącą na przeciwległym brzegu Albanię.     2-os. (możliwość 1�dostawki), 
Nowoczesny i�zadbany, oferuje wysoki poziom usług 25 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, 
i�urządzone ze smakiem pokoje, a�wyśmienita kuchnia lodówka, sejf, zestaw do kawy/herbaty, balkon lub 
oraz bogaty program rozrywkowy są gwarancją uda- taras, widok na basen, ogród lub morze; dostępne 
nego wypoczynku. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL również pokoje:  i� . 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. 

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ: standardowy:

rodzinny superior

pokój standardowy

77



 Położony w� spokoj nej okolicy, blisko pięknej   Agios Georgios, publiczna, piaszczysta,    basen, siłownia. 

plaży i� centrum turystycznej miejscowości Agios długa, łagodne zejście do morza, ok. 200� m od ho-

Georgios Pagon jest idealny na kameralny wypo- telu, dojście ścieżką lub dojazd hotelowym busem,    all inclusive. 

czynek w� malowniczym otoczeniu. Do dyspozy- serwis plażowy. 

cj i Gości jest basen, siłownia, restauracja i� 2� bary 

oraz bar i� restauracja w� naj nowszej części – New    czterogwiazdkowy, 2� części: Porto 

Wing. Goście mogą miło spędzić czas także pod- Demo Boutique, otwarta w� 2018 r., 75� pokoi, 

czas wieczorów tematycznych z� grecką muzyką 4� budynki, 1� piętro, restauracja, 2� bary, w�tym przy 

na żywo. Hotel jest doskonałą bazą wypadową basenie, internet bezprzewodowy i�najnowsza część 

do zwiedzenia wyspy. Goście Porto Demo mogą Porto Demo Boutique New Wing, otwarta w�2019 r., 

korzystać z� udogodnień siostrzanego hotelu 55 pokoi, 3�budynki, 1 piętro, restauracja, bar. 

St. �George Palace.  

    2-os. (możliwość 1�dostaw-

  ok. 300� m od centrum AGIOS GEOR- ki; sofa), ok. 20 m , klimatyzowany, łazienka, inter-

GIOS PAGON, ok.�35� km od lotniska na� Korfu, przy- net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 

stanek autobusowy ok. 100�m od hotelu. zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub ogródek; 

dostępny również  . 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

standardowy:

junior suite

2

HOTEL PORTO DEMO    ✪✪✪✪�
 CFUPORR

 GRECJA /  KORFU ,   Agios Georgios Pagon

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2529 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,5 / 6 ii klientówz 207 opin

pokój standardowy
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 Grecki raj na wyciągnięcie ręki! Położony u� pod- jazd hotelowym busem na główną plażę w� Barbati 

nóża Pantokratora – najwyższej góry na Korfu, jest (ok.�500�m od hotelu). 

doskonałą propozycją dla miłośników estetycz-

nych wrażeń. W� tym hotelu nowoczesny dizaj n    czterogwiazdkowy, nowoczesny i� stylowy, 

spotyka się z�wyspiarską tradycją, a�jasne wnętrza zbudowany w� 2018� r., 95 pokoi, 1� budynek główny, 

i�komfortowe pokoje przypadną do gustu Gościom 3�piętra, część aneks – 7�budynków, 2-3�piętra, winda 

marzącym o� błogim spokoj u z� dala od hałasu w�budynku głównym, restauracja, 2�bary, w�tym przy 

wielkiego miasta. Basen in� nity, z� którego rozta- basenie, internet bezprzewodowy. 

cza się niesamowity widok na morze to naj moc-

niejszy atut tego miejsca. Amatorom aktywnego     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

wypoczynku spodoba się również oferta atrakcj i stawek dla dzieci; łóżko piętrowe lub rozkładana 

sportowych z� tenisem stołowym, bilardem i� salą sofa), ok. 25 m , klimatyzowany, łazienka, internet 

� tness do dyspozycj i.�Orzeźwiające, kolorowe drin- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 

ki w�barze na�panoramicznym tarasie z� Helladą na zestaw do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon lub 

horyzoncie to obowiązkowy punkt wypoczynku taras, widok na ogród; dostępne również pokoje

i�naj lepsze zwieńczenie dnia.  . 

  na wzgórzu, ok. 500� m od BARBATI,    basen, sala � tness, anima-

ok. 20�km od lotniska na Korfu, przystanek autobu- cje, muzyka na żywo, wieczór grecki i�lekcje gotowa-

sowy ok. 100�m od hotelu. nia, centrum wellness. 

  Barbati, publiczna, żwirowo-kamienista,    foteliki w�restauracji, łożeczko dla dziec-

łagodne zejście do morza, blisko brzegu głęboka ka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, animacje.  

woda, ok. 200� m od hotelu, przejście przez ulicę 

i� zejście po stromym zboczu, serwis plażowy, do-    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

 
z�frontalnym i�bocznym widokiem na morze

2

 HOTEL GOLDEN MARE   ✪✪✪✪�
 CFUGOLM

 GRECJA /  KORFU ,    Barbati

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2769 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 288 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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 Położony w� północnej części wyspy, z�dala od ha-   Agnos, publiczna, piaszczysto-kamienista,    3�baseny. 
łaśliwych, wakacyj nych kurortów, blisko 2� urokli- łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy hote-
wych plaż z�bezpłatnym serwisem. Otoczony ziele- lu, przejście przez ulicę; Astrakeri, publiczna, piasz-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
nią, składa się z�12 budynków w�niskiej zabudowie. czysta, łagodne zejście do morza, ok. 150�m od� ho- dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
Na miejscu wszystko, co potrzebne do beztroskie- telu; na plażach serwis plażowy. 
go wypoczynku: wygodne pokoje, 3� baseny, bro-    all inclusive. 
dzik, restauracje i�bary. Hotel słynie z� rodzinnej at-    trzygwiazdkowy, odnowiony w�2018�r., 400 
mosfery i�miłej obsługi, do urokliwego miasteczka pokoi, 12 budynków, do 2�pięter, 2�windy w�budyn-
z�centrum i�długą, piaszczystą plażą można wygod- ku głównym, 2� restauracje, w tym główna, 2� bary, 
nie dojechać hotelowym busem. w�tym przy basenie, internet bezprzewodowy. 

  w�Agnos, ok. 1,4� km od Astrakeri,     2-os. (możliwość 1� dostawki), 
ok. 2,5� km od centrum miej scowości RODA, ok. 17-20 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizor, 
ok. 38� km od lotniska na Korfu, bus hotelowy lodówka, balkon lub taras; dostępny również pokój 
do miejscowości Roda, przystanek autobusowy . 
ok.� 1�km od hotelu. 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POŁOŻENIE: POKÓJ: superior:

rodzinny

 HOTEL ANGELA BEACH   ✪✪✪✪�
 CFUANGE

 GRECJA /  KORFU ,    Roda

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2469 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 820 opinii klientów

pokój rodzinny
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 Typowo wakacyj ny kompleks, położony bez-   Moraitika, publiczna, żwirowa, łagodne    2� baseny, 3� zjeżdżalnie, 
pośrednio przy piaszczystej plaży to doskonały zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 3� korty tenisowe, animacje, centrum spa; sporty 
pomysł na rodzinne wakacje. Idealny dla rodzin plażowy, bar objęty all inclusive. wodne, centrum nurkowe. 
z� dziećmi, oferuje bogate zaplecze sportowo-
-rekreacyj ne i� popularną formułę all inclusive.    trzygwiazdkowy, odnowiony w� 2018� r.,    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
Świetne baseny dla dorosłych i� dzieci ze zjeż- 967 pokoi, 8� budynków i� kilkanaście bungalo- dziecka do 2�lat, 2�brodziki, miniaquapark, basen ze 
dżalniami zapewnią rozrywkę na cały dzień. wów, w� budynku Riverside znajdują się pokoje zjeżdżalnią i�grzybki wodne, pokój i�plac zabaw, mi-
Dla naj młodszych przygotowano miniklub pro- superior i� rodzinny superior o� podwyższonym niklub (4-12 lat), animacje. 
wadzony przez profesjonalnych animatorów. standardzie, 2-5� pięter, winda w� budynku głów-
W� restauracjach serwowane są smaczne posiłki nym i� budynku Riverside, 2 restauracje, w tym    all inclusive. 
kuchni międzynarodowej, na miejscu znajdu- główna, bar przy plaży, internet bezprzewodowy 
je się również kilka barów, w� tym bar na plaży. w�lobby, punkt internetowy. 
Do�dyspozycj i Gości jest także boisko wielofunk-
cyj ne i�kort tenisowy.     2-os. (możliwość 1�dostaw-

ki), ok. 19 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
  ok. 300� m od centrum MORAITIKA, satelitarna, lodówka, internet bezprzewodowy, bal-
ok. 500�m od Messonghi, ok. 22�km od miasta Korfu, kon lub taras, widok na ogród lub basen; dostępne 
ok. 21�km od lotniska na Korfu, przystanek autobu- również pokoje: , , 
sowy przy hotelu. i� . 

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

standardowy:

rodzinny superior rodzinny supe-
rior comfort family

 HOTEL MESSONGHI BEACH HOLIDAY RESORT   ✪✪✪ �✪
 CFUMESS

 GRECJA /  KORFU ,    Moraitika

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2139 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 z 2587 opinii klientów

pokój superior

81



 Położony wśród śródziemnomorskiej roślinności    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2018� r.,    all inclusive. 
zapewnia komfort i� wypoczynek na wysokim po- 124 pokoje, 3�piętra, restauracja, 2�bary,  w tym przy 
ziomie oraz pozwala w� pełni poczuć klimat grec- basenie. 
kich wakacj i. To doskonała baza wypadowa dla 
tych, którzy lubią zwiedzać okolicę we własnym     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
rytmie. Do dyspozycj i Gości duży basen, ciekawe stawek dla dzieci; łóżko piętrowe), ok. 25 m�, klima-
animacje oraz smaczna kuchnia. Polecany zarówno tyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, 
na rodzinne wakacje, jak i�wypad we dwoje. sejf, balkon lub taras, widok na ogród, góry lub ba-

sen; dostępny również pokój . 
  na wzniesieniu, w� dzielnicy hotelo-
wej, w� miejscowości DASSIA, ok. 12� km od miasta    basen, kort tenisowy, ani-
Korfu, ok. 12� km od lotniska na Korfu, przystanek macje. 
autobusowy przy hotelu. 

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
  Dasia, publiczna, piaszczysto-żwirowa, ła- dziecka do 2� lat, wydzielona część w� basenie, plac 
godne zejście do morza, ok. 250�m od hotelu, serwis i�pokój zabaw, animacje. 
plażowy. 

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

standardowy:

rodzinny

 HOTEL MAGNA GRAECIA   ✪✪✪✪�
 CFUMAGN

 GRECJA /  KORFU ,    Dassia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1989 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 z 1073 opinii klientów

pokój standardowy
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

Położony na wzgórzu, otoczony gajami oliwny-  Nissaki, publiczna, żwirowo-kamienista, 
mi, tuż przy plaży z�bajecznym widokiem na�mo- łagodne i�kamieniste zejście do morza, bezpośred-
rze, zaprasza na wyjątkowy urlop na greckiej nio przy hotelu, serwis plażowy.
wyspie. Elegancki i� komfortowy, przeznaczony 
dla dorosłych Gości, zachwyca pięknymi wnę-  czterogwiazdkowy, odnowiony w�2016 r., 
trzami i� nowocześnie urządzonymi pokojami. 284 pokoje, 1�budynek, 11 pięter, 4�windy, 2�restau-
Życie w� hotelu toczy się przy 2� basenach z� ja- racje, w� tym główna, 2� bary, w� tym przy basenie, 
cuzzi, na miejscu organizowane są również cie- internet bezprzewodowy.
kawe animacje. To świetny wybór dla aktywnych 
wczasowiczów – oprócz szerokiej oferty sporto-  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
wej w� hotelu dostępne są również sporty wod- ki – sofa), ok. 22-25 m�, klimatyzowany, łazienka, 
ne na� plaży! Warto zwiedzić urokliwą okolicę, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, ze-
a�po�dniu pełnym wrażeń zarezerwować relaksu- staw do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon lub ta-
jący masaż w�centrum spa. ras; dostępny również pokój .

 na wzgórzu, ok. 3� km od centrum  2� baseny, jacuzzi, kort te-
NISSAKI, ok. 27 km od miasta Korfu, ok. 15 km nisowy, siłownia, animacje, centrum spa; sporty 
od�najwyższego szczytu wyspy – góry Pantokrator, wodne na plaży.
ok. 27 km od lotniska na Korfu, przystanek autobu-
sowy ok. 600 m od hotelu, bus hotelowy do Korfu.  all inclusive.

standardowy:

standardowy swim-up

HOTEL ATLANTICA NISSAKI BEACH   ✪✪✪✪✪�
 CFUATLA

 GRECJA /  KORFU ,    Nissaki

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3359 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy
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Najbardziej zielona z wysp egejskich zachwyca pięknymi plażami, wąskimi uliczkami i śladami starożytnej 

architektury. Przepiękne górskie krajobrazy przeplatane winnicami i gajami oliwnymi, znakomita kuchnia 

i gościnni mieszkańcy sprawiają, że wakacje na Samos na długo pozostaną w pamięci.

S a m o s

5 km

Vathi

Karlovassi
Kokkari

Votsalakia

Pythagorion
TURCJA

M o r z e

E g e j s k i e

Pirgos   

1150

ZNAJDŹ SWOJE MIEJSCE

IDZIEMY NA PLAŻĘ!

Najpopularniejszy kurort na wyspie – Kokkari – leży niedaleko od stolicy wyspy, co czyni go do-
skonałą bazą wypadową do zwiedzania miasta Samos. W Votsalakia swoje miejsce odnajdą 
miłośnicy przyrody i amatorzy pełnego relaksu, a spokojny wypoczynek z zachwycającym wi-
dokiem na tureckie wybrzeże oferuje Zatoka Kereli. Malowniczym portem, sklepikami, barami 
i tawernami zachwyci Pythagorion. Ci, którzy chcieliby połączyć wypoczynek ze zwiedzaniem 
powinni wybrać Karlovassi z  dzielnicą Paleo Karlovassi, ze starą zabudową i wąskimi ulicz-
kami, w  okolicy znajdziemy też piękne wodospady i  liczne bizantyjskie kościółki. Karlovassi 
to także znakomita baza wypadowa do zwiedzania zachodniej części Samos.

Greckie słońce, intensywnie błękitne morze i plaże – piaszczyste, żwirowe i piaszczysto-żwi-
rowe, otoczone soczystą zielenią. Najpopularniejsza z nich to Karlovassi. Psili Amos i Glicorisa 
to idealny wybór dla rodzin z dziećmi, obie wyróżnione Błękitną Flagą. Amatorzy nadmorskich 
spacerów powinni wybrać długą, kamienistą Mykali. W  pięknych zatokach, niedaleko Kok-
kari znajduje się piaszczysta Lemonakia i żwirowa Tsamadou – jedna z najpiękniejszych plaż 
na wyspie.

SAMOS
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ZWIEDZAJ SAMOS

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

Island Tour

Kapitański Piknik

Patmos

 – klasztor Timios Stavros, 

urokliwe miasteczka czy punkt widokowy 

na Koutsi

 – rejs wzdłuż 

południowego wybrzeża, malownicze 

zatoki z pięknymi, dzikimi plażami oraz 

krystaliczną turkusową wodą

 – egejska Jerozolima i cel 

pielgrzymek zarówno katolików, jak 

i wyznawców prawosławia

Polska-Samos – ok. 3 godz.

Czas polski plus 1 godz.

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

zobaczyć ruiny rzymskich łaźni i Tunel Eupalinosa – ponad 
Samos słynie ze słodkich win – muszkatów i doskonałych, kilometrowy akwedukt, którego część jest udostępniona 
świeżych pomarańczy. W tawernie warto spróbować do- dla zwiedzających. O Pitagorasie pamiętają też miejscowi 
mates – zapiekanych pomidorów nadziewanych ryżem, rzemieślnicy. Garncarze z wioski Koumaradei specjalizują 
rodzynkami i  duszoną jagnięciną i  melitzanes – duszo- się w  produkcji „kubka Pitagorasa”, wymyślonego przez 
nych, nadziewanych bakłażanów. Smacznego! uczonego z Samos, który stał się jedną z najpopularniej-

szych pamiątek z wyspy. Czym wyróżnia się pitagorejskie 
naczynie? Inaczej zwane „kielichem sprawiedliwości” na-

Mieszkańcy Samos potrafi ą cieszyć się życiem! Nie jest czynie można napełnić tylko do pewnego poziomu, jeśli 
to  trudne w  miejscu, gdzie słońce świeci przez prawie go przekroczymy, cały napój „ucieka” z  kubka otworem 
okrągły rok, można zanurzyć się w lazurowym, krystalicz- umieszczonym w dnie. 
nie czystym morzu, odpocząć na pięknych plażach i  de-
lektować się znakomitym winem. To właśnie na Samos 
urodził się Epikur, twórca fi lozofi i poszukiwania w  życiu To właśnie na Samos miała urodzić się Hera, która spędzi-
szczęścia, a mieszkańcy wyspy pielęgnują dzieło wybitne- ła tu też swój 300-letni (!) miesiąc miodowy z Zeusem. Na 

wyspie znajdziemy miejsca upamiętniające mityczną bogi-go rodaka, odpoczywając w swoich wiklinowych fotelach, 
nie spiesząc się i korzystając z uroków życia. nię. W VI w. p.n.e. na Samos wzniesiono Herajon, świą-

tynię poświęconą Herze, która była czterokrotnie większa 
od Partenonu w Atenach i stanowiła jedno z najważniej-

To właśnie tutaj na świat przyszedł ten słynny matema- szych miejsc kultu w starożytnej Grecj i. Dzisiaj, w miejscu 
tyk. Pitagoras ma na wyspie pomnik, jaskinię nazwaną potężnej świątyni odnajdziemy jej ruiny – kolumnę, kilka 
na swą cześć, a  nawet miasto – miejscowość, w  któ- zniszczonych posągów oraz stanowisko archeologiczne 
rej podobno się urodził, nosi nazwę Pythagorion i  jest obejmujące pozostałości Wielkiego Ołtarza, Hekatombe-
dawną stolicą Samos. Warto odwiedzić to malownicze onu i Świętej Drogi.
miasteczko wpisane na listę UNESCO. Koniecznie trzeba 

KALÍ ÓREXI!

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA

BOSKA WYSPA

OJCZYZNA PITAGORASA
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 Przyjazny dla rodzin z�dziećmi, świetnie położony, ok. 26� km od miasta Samos, ok. 34� km od lotni- . 

elegancki i�zadbany. Hotel ma typową dla Samos ska na Samos, przystanek autobusowy ok. 1,5� km 

architekturę, jasne budynki idealnie komponują od�hotelu.    foteliki w� restauracj i, brodzik, pokój 

się z�zielonym ogrodem, z�basenem i�brodzikiem i�plac zabaw, miniklub (4-10 lat). 

dla dzieci. Goście doceniają hotelową kuchnię   Karlovassi, publiczna, żwirkowa, łagodne 

i� smaczne potrawy z� lokalnych produktów, moż- zejście do morza, ok. 30�m od hotelu, przejście przez    all inclusive. 

na tu skosztować wina z� winnicy gospodarzy. ulicę, serwis plażowy. 

Dla lubiących zadbać o�formę jest kort tenisowy, 

można także potrenować na siłowni. Bardzo do-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2008� r., 

brze czują się tu dzieciaki: zabawy w� miniklubie 130 pokoi, 1�budynek, 3�piętra, 2�windy, restauracja, 

i plac zabaw to dodatkowy atut greckich waka- 2 bary, internet bezprzewodowy w�miejscach ogól-

cj i. Do typowej dla Samos plaży wystarczy tylko nodostępnych. 

przejść przez ulicę. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-

  ok. 1,5�km od centrum KARLOVASSI, ki), ok. 18 m , klimatyzowany, łazienka, internet bez-

ok. 1,5�km od Muzeum Folkloru, ok. 1,5�km od Mu- przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, balkon; 

zeum Garbarni, ok. 3�km od wodospadów Potami, dostępny również pokój . 

   basen, kort tenisowy, siłowniaSPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

standardowy:

rodzinny

2

 HOTEL SAMAINA INN   ✪✪✪✪�
 SMISAMA

 GRECJA /  SAMOS ,    Karlovassi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3659 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 524 opinii klientów

pokój standardowy
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  Mykali, publiczna, kamienista, zaleca-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
ne obuwie ochronne, bezpośrednio przy hotelu, dziecka do 2�lat, brodzik. 
serwis plażowy; Psili Amos, publiczna, piaszczysta, 

 Bajkowo położony przy plaży Mykali, słynącej z� kry- ok.�2�km od hotelu.    all inclusive. 
stalicznie czystego morza o� intensywnie turkuso-
wym kolorze i� pięknych widoków na góry Turcj i,    trzygwiazdkowy, częściowo odnowiony 
oferuje znakomite warunki do spędzenia udanych w�2008�r., 56 pokoi, 2�budynki, 3�piętra, restauracja, 
wakacj i z�rodziną lub w�gronie przyjaciół. Kameralny, bar, internet bezprzewodowy w�miejscach ogólno-
prowadzony przez rodzinę, jest bardzo zadbany, ma dostępnych. 
prosto urządzone, czyste pokoje. Do�dyspozycji Go-
ści jest basen, a�dla najmłodszych turystów – brodzik.     2-os. (możliwość 1�dostaw-

ki), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sa-
  ok. 10�km od PYTHAGORION, ok.�12�km telitarna, lodówka, balkon. 
od Samos, ok. 14�km od lotniska na Samos, bus hote-
lowy do centrum Pythagorion.    basen. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL SAINT NICHOLAS   ✪✪✪�
 SMINICO

 GRECJA /  SAMOS ,    Pythagorion

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2719 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 ze 101 opinii klientów
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 Idealne miejsce na oderwanie się od codziennej   Lemonakia, publiczna, żwirowa, ok.�700�m    łóżeczko dla dziecka do 2�lat, brodzik. 
rutyny. Hotel jest przepięknie położony na wzgórzu od hotelu; Tsamadou, publiczna, żwirowa, ok. 1� km 
nad Kokkari, skąd roztaczają się fantastyczne wido- od hotelu; na plażach serwis plażowy, bus hotelowy    śniadania i�obiadokolacje (bufet). 
ki na miasteczko, zatokę i� plaże. Utrzymane w� tra- na plażę. 
dycyjnym stylu niskie budynki hotelowe otoczone 
są�wypielęgnowanym ogrodem z�basenem i�brodzi-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2008� r., 
kiem dla dzieci. Do plaż i�centrum miasteczka można 108 pokoi, 1� budynek, 7� bungalowów, 2� piętra, re-
dojechać bezpłatnym hotelowym busem lub zejść stauracja, 2� bary, w tym przy basenie, internet bez-
na skróty ścieżką. Hotel jest ładnie i�elegancko urzą- przewodowy, punkt internetowy. 
dzony, a�Goście doceniają sympatyczną atmosferę. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-
  w� spokojnym miejscu, na wzgórzu, ki), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
ok. 1,5� km od centrum KOKKARI, ok. 10� km od Mu- przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 
zeum Wina i� Muzeum Archeologicznego w� Samos, balkon, taras lub ogródek. 
ok. 10� km od miasta Samos, ok. 26� km od lotniska 
na�Samos, bus hotelowy do centrum Kokkari i�na�pla-    basen, sauna, jacuzzi; cen-
żę, przystanek autobusowy ok. 500 m od hotelu. trum windsur� ngowe. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL ARION   ✪✪✪✪�
 SMIARIO

 GRECJA /  SAMOS ,    Kokkari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2439 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 83 opinii klientów
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PLAŻA:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

Położony na wzgórzu z� przepięknym widokiem  publiczna, żwirowa, strome zejście do 
na zatokę Kerveli i� tureckie wybrzeże, w� jednym morza, ok. 50 m od hotelu, dojście ścieżką i�zejście 
z� naj bardziej malowniczych i� spokoj nych miejsc po�schodach, serwis plażowy.
na wyspie. Niewielki, złożony z� 6� budynków hotel 
gwarantuje kameralną, a� dzięki przemiłej obsłu-  trzygwiazdkowy, zbudowany w� 2007 r., 
dze również rodzinną atmosferę. Dzięki profesjo- 62� pokoje, 6� budynków, 1-2� piętra, winda w� bu-
nalnemu, certy� kowanemu centrum nurkowemu dynku głównym, lobby, restauracja, bar, internet 
to doskonałe miejsce do uprawiania tego sportu, bezprzewodowy w� miejscach ogólnodostępnych; 
zarówno dla profesjonalistów, jak i�dla tych, którzy występują różnice poziomów, schody.
dopiero rozpoczynają przygodę z� nurkowaniem.  śniadania i�obiadokolacje (bufet).
Podwodne krajobrazy zapierają dech. Wieczorami  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
przyjemnie usiąść na tarasie otoczonym cyprysami ki), ok. 18 m�, łazienka, telewizja satelitarna, lodów-
i� drzewkami oliwkowymi, delektować się zacho- ka, sejf, internet bezprzewodowy, ręcznik plażowy, 
dem słońca, zapachem greckich ziół i� przepyszny- balkon lub taras, widok na ogród; dostępny rów-
mi koktaj lami. Wymarzone miejsce na romantycz- nież pokój .
ne wakacje we dwoje.

 basen, wypożyczalnia rowe-
 w� ZATOCE KERVELI, na wzgórzu, rów, centrum nurkowe.

ok.� 10 km od centrum miasta Samos, ok. 18 km od 
lotniska na Samos, bus hotelowy do Samos.  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2�lat, brodzik.

standardowy:

superior

HOTEL KERVELI VILLAGE   ✪✪✪ �✪
 SMIKERV

 GRECJA /  SAMOS ,  Zatoka Kerveli 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 14 opinii klientów

pokój standardowy
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Th a s s o s

Kavala

Thassos (Limenas)

Keramoti

Panagia

Chrissi Almoudia

Skala Potamia

Limenaria
Pefkari

Potos

Ipsarion

1204

40 km

e
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o
M

   T r a c k i e

Nazywana Zielonym Diamentem Morza Egejskiego, zach yw ca wszystkimi odcieniami błękitu i zieleni, łagodne 

wzgórza pokryte sosnowymi lasami malowniczo schodzą do morza, a srebrzyste gaje od wieków dają 

wspaniałą oliwę. 

PRAWDZIWA GRECJA

MIASTO THASSOS 

Thassos jest najdalej na północ wysuniętą wyspą Grecji, leży tylko 12 km na południe od stałe-
go lądu, jest nieduża, ma nieco ponad 100 km w obwodzie i zachwyca różnorodnością krajo-
brazów. Żyje się tu ciągle według tradycyjnych greckich zwyczajów, bez pośpiechu, ciesząc się 
każdą chwilą. W maleńkich wioskach w głębi wyspy czas zatrzymał się dawno temu. W takich 
miejscach na centralnym placu znajduje się przeważnie jedna tawerna, kapliczka, staruszkowie 
siedzą przed domami, obserwując okolicę, a koty snują się leniwie w poszukiwaniu cienia.

Stolicą wyspy jest miasto Thassos nazywane Limenas, są tu malownicze zaułki, kręte uliczki 
i nadmorska promenada, czynne do późna tawerny, ciekawe Muzeum Archeologiczne i wyko-
paliska starożytnego Thassos.

Jedno z najładniejszych miast północnej Grecji, zbudowane kaskadowo na zboczu góry z pięk-
nym widokiem na morze i wyspę Thassos. Na ulicach historia miesza się z  nowoczesnością, 
są tu wąskie, brukowane uliczki, tradycyjne domy, muzea i kościoły, liczne sklepy i nowoczesny 
port. Miasto znane jest z najstarszej dzielnicy – Kastro z twierdzą i zabytkami z czasów tureckich.

KAVALA

THASSOS
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ZWIEDZAJ THASSOS

PRZELOT

TRANSFER

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

›�

Dookoła wyspy Thassos

Jeep Safari 

Żeglowanie wokół Thassos

Rejs statkiem

Beach Safari 

 – doskonała 

okazja do poznania w ciągu jednego dnia 

najpiękniejszych zakątków wyspy i jej 

historii

– poznaj dzikie oblicze 

Thassos

 – piękne 

widoki, relaks na jachcie i czas na kąpiel

 – wakacyjny dzień pełen 

słońca, relaksu i wspaniałej zabawy

– niezapomniana wyprawa 

jeepami na najbardziej niezwykłe plaże 

na Thassos

Polska-Kavala – ok. 2 godz.

Keramoti – Limenas (prom) – ok. 40 min.

Czas polski plus 1 godz.

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Piękne plaże wyspy są łatwo dostępne i  nawet w czasie ...trzeba odwiedzić pełną życia Limenarię z  licznymi skle-
krótkiego urlopu można poznać te najsłynniejsze i  małe, pami i  tawernami, nadmorską promenadą i  piaszczystą 
schowane w zatokach. Najbardziej znane to: śnieżnobiała plażą. Ważne punkty na mapie Thassos to półwysep Aliki 
Marmurowa Plaża, ukryta w najdzikszej części wybrzeża, z antycznymi świątyniami i  kopalnią marmurów, klasztor 
Golden Beach na wschodnim wybrzeżu, ze złotym pia- Michała Archanioła ze słynną relikwią – fragmentem 
skiem, krystalicznie czystą wodą, idealna na romantyczne gwoździa z  krzyża Chrystusa oraz malownicze górskie 
zachody słońca, rajska plaża Paradise z białym piaskiem, miasteczko Panagia z  labiryntem brukowanych uliczek 
najpiękniejsza na wyspie, otoczona piniami, położona i  kamiennych, białych domków oraz źródełkiem miłości. 
w  zatoce z  turkusowym morzem i  widokiem na wyspę Warto też odwiedzić dawną stolicę wyspy – Theologos, 
Kinira. Na południowo-zachodnim wybrzeżu w  pobliżu wioskę położoną na zboczu góry, słynącą z pięknych wi-
miasteczka Limenaria znajduje się długa i  szeroka plaża doków oraz tradycyjnych domów z kamiennymi dachami.
Tripiti, popularne są: łagodnie schodząca do morza Psili 
Ammos – idealna na rodzinny wypoczynek, Saliara – pla-

W  centralnej części wyspy wznoszą się góry z  najwyż-ża z drobnych kawałeczków białego marmuru i słynne Ali-
szym szczytem Ipsarion o  wysokości 1204 m n.p.m., ki – dwie bliźniacze plaże po obu stronach niewielkiego 
gdzie można dotrzeć pieszo lub jeepem, są tu doskonałe półwyspu.
tereny do sprawdzenia swoich umiejętności na górskich 
bezdrożach. Świetne warunki do jazdy rowerem górskim 

Doskonała okazja do poznania greckiej kuchni, naj lepiej oraz do uprawiania windsurfi ngu i  nurkowania, przycią-
przy tradycyjnej muzyce i tańcu – syrtaki, czyli popularnej gają licznych pasjonatów sportów wodnych. Popularnym 
zorbie. Kulinarna przygoda na Thassos nie obejdzie się sposobem na poznanie wyspy jest rejs statkiem wzdłuż 
bez wspaniałej oliwy, świeżych ryb, słynnych miodów pi- wybrzeża, podczas którego można podziwiać piękne kra-
niowych, kandyzowanych owoców i orzechów, bouyour- jobrazy Szmaragdowej Wyspy.
di – lokalnych serów zapiekanych z pomidorami, papryką 
i oliwą oraz katsikaki – specjalności Theologos. 

WYSPA PLAŻ KONIECZNIE… 

WIECZÓR W TAWERNIE

POZA UTARTYMI SZLAKAMI
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 Kameralne, czarujące miejsce, tuż przy j ednej 
z� naj bardziej znanych plaż na wyspie – piasz-
czystej Pachis, otoczone zielonym lasem so-
snowym, to prawdziwa oaza spokoj u. Hotel 
renomowanej sieci Sentido został urządzony 
z�dbałością o� każdy szczegół, rozpieszcza Gości 
świetną jakością obsługi i� pyszną, grecką kuch-
nią. Tu chce się wracać! 

   czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2017 r., 
55 pokoi, 2� budynki, 1� piętro, winda, 2� restauracje: 
główna i�à la carte, 2�bary, w�tym przy plaży, internet 
bezprzewodowy. 

   �2-os. (możliwość 1�dostaw-
ki), ok. 22 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sa-
telitarna, lodówka, sejf, balkon. 

  ok. 1,5� km od SKALA RACHONI,   basen, basen kryty, siłow-
ok.�9�km od Limenas, ok. 28 km od lotniska w�Kavali nia, raz w� tygodniu wieczór grecki, centrum well-
(transfer autokarem i�promem), przystanek autobu- ness. 
sowy bezpośrednio przy hotelu. 

  foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
   Pachis, publiczna, piaszczysta, łagodne dla dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście 
przez teren hotelu, serwis plażowy.    śniadania i�obiadokolacje (bufet). 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

HOTEL SENTIDO THASSOS IMPERIAL   ✪✪✪✪ �✪
 KVASENT

 GRECJA /  THASSOS ,  Skala Rachoni 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2849 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 29 opinii klientów
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 Położony przy samej plaży, w� romantycznej scenerii,   Ilio Mare, hotelowa, piaszczysta, łagodne    foteliki i� menu w� restauracj i, opie-
jest idealnym miejscem na wakacje we dwoje. Ele- zejście do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna kunka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, pokój 
ganckie pokoje urządzone w� naturalnych kolorach Flaga, bezpośrednio przy hotelu, przejście przez ho- zabaw. 
wyposażone są we wszystkie potrzebne udogod- telowy ogród, serwis plażowy. 
nienia. Restauracje serwują doskonałe dania kuchni    śniadania i�obiadokolacje (bufet). 
greckiej i� śródziemnomorskiej, na miejscu jest bar    pięciogwiazdkowy, odnowiony w� 2005� r., 
na�plaży i�swim-up przy basenie. Dla aktywnych przy- 137 pokoi, 5�budynków, 2�piętra, winda, 2�restaura-
gotowano kort tenisowy i� siłownię, można wypoży- cje: główna i�à la carte, gourmet, 3�bary, w�tym swim-
czyć rowery, a� także zrelaksować się podczas zajęć -up i�przy plaży, internet bezprzewodowy. 
jogi o� zachodzie słońca. Blisko jest do Skala Prinos 
z�tawernami i�sklepami, skąd można wybrać się pro-     2-os., ok. 22 m , klimatyzo-
mem do�pięknej Kavali.  wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 

satelitarna, sejf, minibar, balkon; dostępny również 
  ok. 1,5� km od centrum SKALA PRI-  . 
NOS, skąd odpływają promy do Kavali, ok. 43� km 
od�lotniska w�Kavali (transfer autokarem i�promem).    basen, kort tenisowy, joga, 

jazda konna, centrum wellness. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

junior suite

2

 HOTEL ILIO MARE   ✪✪✪✪✪�
 KVAILIO

 GRECJA /  THASSOS ,   Skala Prinos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2889 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 74 opinii klientów

junior suite
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 Nowoczesny wystrój w� stylu minimalistycznym,    czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2010� r., 
eleganckie pokoje, centrum wellness – hotel, 160 pokoi, łącznie 13 budynków: budynek główny 
który spełni oczekiwania nawet naj bardziej wy- i�bungalowy, 1�piętro, 4�windy, 3�restauracje, w tym 
magających Gości. Niskie, jasne budynki o� pro- à la carte, 3�bary, w tym przy plaży, internet bezprze-
stej, estetycznej architekturze położone są na za- wodowy. 
dbanym terenie, gdzie znajdują się także baseny 
i�brodzik. Hotel leży bezpośrednio przy prywatnej     2-os. (możliwość 1� dostawki), 
plaży z� bezpłatnymi parasolami i� leżakami, która ok.� 24 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
łagodnie schodzi do morza. Gustownie urządzo- przewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 
ne pokoje są wyposażone we wszystkie wygody. balkon; dostępny również  . 
W 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą 
jakość świadczonych usług.    2�baseny, hydromasaż, kry-

ty basen, animacje, centrum wellness. 
  na północnym zachodzie wyspy, 
ok.�900� m od centrum SKALA PRINOS, ok. 43� km    menu i foteliki w�restauracj i, opiekun-
od�lotniska w�Kavali (transfer autokarem i�promem), ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, plac i�po-

kój zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. przystanek autobusowy obok hotelu. 

  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do    all inclusive. 
morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 
DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

superior:

junior suite

 HOTEL ALEA & SUITES   ✪✪✪✪ �✪
 KVAALEA

 GRECJA /  THASSOS ,   Skala Prinos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 352 opinii klientów

pokój superior
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 Nowoczesny, jest idealnym miejscem na pełne re- z�naj piękniejszych na wyspie, publiczna, piaszczy-
laksu greckie wakacje. Położony na wzgórzu z� rewe- sta, łagodne zejście do morza, ok. 2�km od hotelu, 
lacyjnym widokiem na morze i� wybrzeże, spodoba hotelowy bus, serwis plażowy. 
się wielbicielom ciszy i�spokoju. Świetnie zaprojekto-
wany basen i�taras słoneczny połączony z�barem sta-    czterogwiazdkowy, 45 pokoi, 1�budynek, 
nowią centrum hotelowego życia. Zadbane pokoje 2� piętra, 2� windy, restauracja, bar, internet bez-
są funkcjonalnie wyposażone, urządzone w�jasnych, przewodowy, punkt internetowy. 
pastelowych kolorach i� gwarantują wygodny wypo-
czynek .  W 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za naj-     2-os. (możliwość 1� lub 
wyższą jakość świadczonych usług. 2�dostawek dla dzieci), ok. 21 m�, klimatyzowany, 

łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sate-
  w� rejonie Astris, ok. 7� km do PO- litarna, lodówka, sejf, balkon. 
TOS, ok. 10�km od Limenarii, ok. 70�km od lotniska 
w� Kavali (transfer autokarem i� promem), przysta-    basen, kort tenisowy, 
nek autobusowy obok hotelu. centrum wellness, animacj e. 

  Kalami, publiczna, piaszczysto-kamieni-    łóżeczko dla dziecka do 2� lat, bro-
sta, mała, łagodne, miejscami kamieniste zejście dzik, plac i�pokój zabaw, animacje. 
do morza, zalecane obuwie ochronne, ok. 300� m 
od hotelu, serwis plażowy; Psili Ammos, jedna    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

 HOTEL AEOLIS THASSOS PALACE   ✪✪✪✪�
 KVAAEOL

 GRECJA /  THASSOS ,    Potos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2769 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 426 opinii klientów
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 Zbudowany w� tradycyj nym stylu, typowym dla 
wysp greckich, jest położony na wzgórzu, w�otocze-
niu gaju oliwnego. Z�terenu basenu roztacza się pa-
norama wybrzeża i� Morza Egejskiego. Blisko hotelu 
jest mała, kameralna plaża, do której można dojść 
spacerem przez porośnięte śródziemnomorską ro-
ślinnością wzgórze. Zadbane pokoje są komfortowe 
i� ładnie wyposażone. Goście korzystają ze wszyst-    trzygwiazdkowy, pokoje odświeżone w�2011�r., 
kich udogodnień sąsiedniego, siostrzanego hotelu 54 pokoje, 3�budynki – bungalowy, 2�piętra, hol, restau-
Aeolis Thassos Palace. Polecany szukającym spokoju racja, bar, internet bezprzewodowy, punkt internetowy. 
i�relaksu z�dala od zgiełku miasta.  

mała, łagodne, miejscami kamieniste zejście do mo-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
rza, zalecane obuwie ochronne, ok. 300�m od hote- dziecka do 2� lat, animacje (w� hotelu Aeolis Thassos 
lu, dojście do plaży stromą ścieżką, serwis plażowy; Palace). 
Psili Ammos, jedna z� najładniejszych na wyspie, 
publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza,    all inclusive. 
ok.�2�km od hotelu, bus hotelowy, serwis plażowy. 

    2-os. (możliwość 1�dostawki), 
  w� rejonie Astris, ok. 7� km do POTOS, ok. 18 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-
ok. 10�km od Limenarii, ok. 70�km od lotniska w�Ka- wodowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon. 
vali (transfer autokarem i� promem), przystanek au-
tobusowy obok hotelu.    basen, kort tenisowy, cen-

trum wellness, animacje (w� hotelu Aeolis Thassos 
  Kalami, publiczna, piaszczysto-kamienista, Palace). 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: 

HOTEL:

standardowy:

 HOTEL AERIA   ✪✪✪ �✪
 KVAAERI

 GRECJA /  THASSOS ,    Potos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2659 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 442 opinii klientów
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 Uważany za jeden z� naj lepszych hoteli na Thassos,    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2006� r., 
od� lat zbiera świetne recenzje za znakomity poziom 200 pokoi, budynek główny i� parterowe lub piętro-
i�doskonałe warunki do wypoczynku. Położony nad sa- we budynki boczne, restauracja, tawerna à la carte, 
mym morzem, w�otoczeniu zieleni, jest wymarzonym 3� bary, w tym przy basenie, internet bezprzewodo-
miejscem na całkowity relaks i�beztroski wypoczynek. wy, punkt internetowy. 
Goście doceniają wyśmienitą i� urozmaiconą kuchnię 
z� lokalnymi specjałami oraz profesjonalne spa. Ele-
gancki i�zadbany w�każdym calu oferuje komfortowe 
pokoje w�ładnych, niedużych budynkach. Z� polskich 
biur tylko w� ofercie ITAKI! W 2021 r. hotel otrzymał 
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. 

   2�baseny, 2�korty tenisowe, 
  na południu wyspy, ok. 500�m od cen- centrum spa. 
trum POTOS, ok. 50� km od stolicy wyspy Limenas, 
ok. 65� km od lotniska w� Kavali (transfer autokarem    foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
i�promem), przystanek autobusowy obok hotelu. ko dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, 

brodzik, plac zabaw, miniklub (5-12 lat). 
  publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagod-
ne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu,    śniadania i� obiadokolacje (bufet) 
ok.�50�m od recepcj i, pomosty, serwis plażowy, bar. lub śniadania, obiady i kolacje (bufet). 

    2-os. (możliwość 1� lub 2� dosta-
wek), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
przewodowy, telewizja satelitarna, sejf, minibar, balkon lub 
taras, widok na ogród; dostępny również pokój . 

HOTEL:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

POKÓJ: standardowy:

deluxe

 HOTEL ALEXANDRA BEACH THASSOS SPA RESORT   ✪✪✪✪ �✪
 KVAALEB

 GRECJA /  THASSOS ,    Potos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3029 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 z 266 opinii klientów

pokój deluxe
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 Kameralny i�nowoczesny, z�jednej strony otoczony    trzygwiazdkowy, zbudowany w� 2018 r., 
zielonymi wzgórzami, a�z�drugiej turkusowymi wo- 23�pokoje, 1�budynek, 1�piętro, w�sąsiednim hotelu 
dami morza, jest idealnym miejscem na spokoj ny Rachoni Resort (ok. 100 m od Rachoni Imperial): 
wypoczynek. Jasne pokoje z�balkonami lub tarasa- restauracja, bar przy basenie, internet bezprzewo-
mi, piaszczysta plaża tuż przy hotelu i� popularna dowy.  
formuła all inclusive zapewnią beztroskie wakacje 
w�promieniach greckiego słońca. W�hotelu dostęp-
ny jest bezpłatny internet bezprzewodowy. 

  ok. 500 m od centrum SKALA RACHO-
NI, ok. 12 km od stolicy wyspy – Limenas, ok. 40�km 
od lotniska w�Kavali (transfer autokarem i�promem), 
przystanek autobusowy ok. 150 m od hotelu.    basen. 

   foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
dla dziecka do 2�lat. 

   all inclusive. 

    2-os. (możliwość 1�dostawki 
– łóżko pojedyncze lub sofa), ok. 20 m�, klimatyzo-
wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
satelitarna, lodówka, sejf, balkon; dostępny również 
pokój . 

chys, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 
ok. 2�km od hotelu, dojście drogą lokalną, serwis plażowy

  Rachoni, hotelowa, piaszczysta, łagodne zej-
ście do morza, ok. 20 m od hotelu, serwis plażowy; Pa-

. 

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ :

PLAŻA: 

 HOTEL RACHONI IMPERIAL   ✪✪✪�
 KVARAHH

 GRECJA /  THASSOS ,   Skala Rachoni

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2649 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,9 / 6 z 53 opinii klientów

standardowy:

rodzinny

pokój standardowy
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 Położony przy j ednej z� najładniej szych plaż    pięciogwiazdkowy, regularnie odnawiany, 
na� Thassos – Tripiti, oferuje świetne warunki po- 70 pokoi, 1� budynek, 4� piętra, 2�windy, restauracja, 
bytu i� profesjonalny serwis. Eleganckie pokoje są tawerna à la carte, 2�bary, w tym przy basenie, inter-
funkcjonalnie wyposażone, przestronne i� bardzo net bezprzewodowy. 
zadbane, w� każdym jest internet bezprzewodo-
wy i� widok na morze! Z� terenu basenów można     2-os. (możliwość 1�lub 2�dostawek 
bezpośrednio wejść na plażę, gdzie jest tawerna dla dzieci), ok. 28 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
serwująca przysmaki kuchni greckiej . Blisko jest net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 
do Limenarii, gdzie warto wybrać się na wycieczkę sejf, balkon, boczny lub frontalny widok na morze; 
w�poszukiwaniu pamiątek oraz skosztować potraw dostępny również pokój . 
w�lokalnych tawernach. 

   basen, kort tenisowy, cen-
  ok. 3� km od centrum LIMENARII, trum spa z krytym basenem. 
ok.�55� km od lotniska w� Kavali (transfer autokarem 
i�promem), przystanek autobusowy obok hotelu.    foteliki w� restauracjach, łóżeczko dla 

dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
  Tripiti, publiczna, piaszczysta, w�zatoce, ła-
godne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu,    śniadania i�obiadokolacje (bufet). 
serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

superior:

deluxe

 HOTEL BLUE DREAM PALACE   ✪✪✪✪✪�
 KVADREA

 GRECJA /  THASSOS ,    Limenaria

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2449 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 ze 199 opinii klientów

pokój superior
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 Piękne wnętrza urządzone z� dbałością o� każdy    czterogwiazdkowy, zbudowany w� 1992 r., 
detal, malownicze położenie na wzgórzu i� nowo- odnowiony w�2017 i�2018 r., 102 pokoje w� 10 bun-
czesne, komfortowe pokoje – ten hotel ma styl! galowach, 1�piętro, winda, restauracja, bar, internet 
Kameralne bungalowy zatopione w� zieleni i� oto- bezprzewodowy. 
czony drzewami basen pozwalają na pełen relaks, 
a� w� hotelowej restauracj i czekają dania lokalnej     2-os. (możliwość 1� dostawki dla 
kuchni. Dla wygody Gości po terenie hotelu kur- os. dorosłej lub 2�dostawek dla dzieci – łóżka poje-
sują meleksy. To idealne miejsce na wielkie greckie dyncze), ok. 22 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
wakacje na Szmaragdowej Wyspie Thassos! net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodów-

ka, sejf, balkon lub taras; dostępny również pokój 
  na wzgórzu, przy drodze lokalnej, . 
ok. 3� km od centrum LIMENARII, ok. 36 km od sto-
licy wyspy Limenas, ok. 70 km od lotniska w� Kavali    basen, siłownia (w� hotelu 
(transfer autokarem i�promem), przystanek autobu- Blue Dream Palace), kort tenisowy, bilard. 
sowy ok. 30 m od hotelu. 

   foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
  Tripiti, publiczna, piaszczysta, łagodne ko dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, 
zejście do morza, ok. 200 m od hotelu (zależnie od plac zabaw. 
miejsca zakwaterowania), dojście drogą lokalną, 
serwis plażowy.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

superior:

rodzinny

 HOTEL ZOE   ✪✪✪✪��
 KVAZOEH

 GRECJA /  THASSOS ,    Limenaria

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2319 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 z 66 opinii klientów

pokój rodzinny
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 Położony tarasowo na wzgórzu, w�spokojnej, malow-    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2016� r., 
niczej zatoce z�piaszczystą plażą to nowoczesny kom- 172 pokoje, 14 budynków położonych tarasowo 
pleks hotelowy wyposażony we wszystkie niezbędne na wzgórzu, 1� piętro, winda, restauracja główna 
udogodnienia. Oferuje serwis na wysokim poziomie, i� à la carte, 3� bary, w� tym przy basenie i� na plaży, 
eleganckie wnętrza oraz dużo atrakcji dla dzieci: ani- internet bezprzewodowy, na terenie hotelu wystę-
macje, miniklub, basen. Luksusowe pokoje urządzone pują schody i�różnice poziomów. 
są ze smakiem i�wykończone z�dbałością o�detale. War-
to wybrać się na słynną plażę Aliki, uznawaną za jedną     2-os. (możliwość 1� lub 2� do-
z�najpiękniejszych na wyspie. W 2021 r. hotel otrzymał stawek dla dzieci), ok. 28 m�, klimatyzowany, łazienka, 
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lo-

dówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon 
  na wzgórzu, ok. 20� km od centrum lub taras, widok na ogród lub boczny widok na morze. 
SKALA POTAMIA, ok. 45� km od lotniska w� Kavali 
(transfer autokarem i�promem), przystanek autobu-    basen, siłownia, animacje, 
sowy ok. 200�m od hotelu. centrum spa. 

  Agios Ioannis, hotelowa, piaszczysta, łagodne    foteliki w� restauracjach, łóżeczko dla 
zejście do morza, w�wodzie miejscami skały, zalecane dziecka do 2�lat, basen, pokój i�plac zabaw, miniklub 
obuwie ochronne, pomost, bezpośrednio przy hotelu, (4-10 lat), animacje. 
serwis plażowy; Aliki, jedna z�najpiękniejszych na Thas-
sos, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza,    śniadania i� obiadokolacje (bufet) 
ok. 2�km od hotelu, dojście drogą, serwis plażowy. lub all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

 HOTEL THASSOS GRAND RESORT   ✪✪✪✪✪�
 KVAGRAD

 GRECJA /  THASSOS ,   Skala Potamia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3079 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6 ze 130 opinii klientów
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MITYCZNA ATLANTYDA?

BIEL, BŁĘKIT I�KADRY MARZEŃ

Najsłynniejsza wyspa archipelagu Cyklad fascynuje tajemniczą przeszłością. Uważana za 
mityczną Atlantydę, była kwitnącym ośrodkiem kultury minojskiej, kiedy potężny wybuch 
wulkanu ok. 1600 r. p.n.e. na zawsze zmienił jej oblicze. Środkowa część wyspy zniknęła, 
a� puste miejsce wypełniło morze – tak powstała słynna kaldera, uważana za największą 
na�świecie. Santorini liczy 76 km�, ma długość 18 km, szerokość 2-6�km i�składa się z�Thery, 
głównej wyspy w�kształcie podkowy, mniejszych: Therasii i�Aspronisi oraz 2�wysepek w�kal-
derze: Palea Kameni i�Nea Kameni, z�kraterem wulkanu.

Stolicą wyspy jest Fira, przyczepiona do klifu, kolorowa, oblegana przez turystów, z�mnó-
stwem sklepików i� eleganckich butików. Pastelowe domki „skafta” zwrócone w� stronę 
morza, zbudowane są z� lokalnych materiałów, często wchodzą w�głąb skały i�w�rzeczywi-
stości są dużo większe, niż wyglądają z�zewnątrz. Równie malownicza jest Oia na północy 
wyspy, mniejsza, ale tak samo zatłoczona, znana jako idealne miejsce do podziwiania słyn-
nych zachodów słońca – bohaterka pocztówek i� niezliczonych zdjęć z� białymi domkami 
o�niebieskich dachach na tle wulkanicznych skał. Przepiękne Imerovigli to kolej na wioska 
z�widokiem na kalderę, zbudowana na skraj u przepaści, na�kli� e jeszcze wyższym niż Fira. 
Kiedyś był to najważniejszy punkt wartowniczy, gdzie wypatrywano łodzi pirackich, dzisiaj 
jest tu kilka hoteli i�parę tawern.

SANTORINI
Słońce i lawa, białe domki jak kostki cukru, niebieskie kopuły kościółków, słynna kaldera wulkanu i zjawiskowe 

zachody słońca o niepowtarzalnej palecie barw tworzą fantastyczne pejzaże Santorini, w którym zakochać się można 
od�pierwszego wejrzenia.
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ZWIEDZAJ SANTORINI 

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

Wulkan, gorące źródła, Tirasia i�rejs 
tradycyjną łodzią wzdłuż wybrzeży Oia

Wyspy wulkaniczne o�zachodzie słońca

Mesa Gonia i�tradycje Santorini

Całe Santorini w�zasięgu wzroku

 

 

 – wizyta 

 – 

– wulkaniczne wyspy i kąpiel w gorących 
źródłach

– rejs tradycyjną łodzią i malownicze widoki

w winnicach i degustacja tradycyjnego wina

w drodze na Profi tis Ilias – wizyta w Akrotiri, 
słynna Czerwona Plaża, najwyższy szczyt 
Santorini i zachód słońca w Oia

Polska-Santorini – ok. 3 godz.

Czas polski plus 1 godz.

i�luksusowe butiki są uwielbiane przez celebrytów, któ-
rzy pokochali wyspę i�przybywają tu często, by stylowo 

Ulubionym miejscem plażowiczów jest Kamari, z� du- wypoczywać i� pozować do wyjątkowych zdjęć. Wszy-
żym wyborem hoteli, nadmorską promenadą i� mnó- scy, którzy przyjeżdżają tu tylko na kilka intensywnych 
stwem restauracj i, barów, dyskotek i� sklepów. Dobrze godzin aby zobaczyć wyspę, obiecują sobie, że wrócą 
zagospodarowana, ciemna, wulkaniczna plaża ma po- tu na dłużej .
nad 2� km długości i�można tu uprawiać wiele sportów 
wodnych. Warto zobaczyć bizantyjski kościół Panagia 

Wspaniały klimat gwarantuje pogodne, słoneczne 
Episkopi i�odwiedzić jedną z�okolicznych winiarni, pro-

lato i� łagodną zimę. Żyzna, wulkaniczna ziemia daje 
dukujących vinsanto i� pyszne białe wina wytrawne. 

produkty do wyśmienitej lokalnej kuchni. Słynne z�wa-
Kolej ną typową wakacyj ną miejscowością z�najdłuższą 

lorów smakowych są santoryńskie drobne pomidory, 
na wyspie czarną wulkaniczną plażą, barami i�tawerna-

z� których przyrządza się tomatokeftedes – smażone 
mi jest Perissa. Od Kamari oddziela ją wyrastający z�mo-
rza na wysokość 350 m skalny klif Mesa Vouno, na któ-

placki z� dodatkiem ziół, bobu drobnego jak groch 
i�oryginalnych białych bakłażanów. Koniecznie spróbuj 

rym znajdują się ruiny starożytnej Thiry. Przedłużeniem 
znakomitych ryb i� owoców morza. Doceniane są� tak-

plaży Perissa jest mniej zatłoczona plaża Perivolos.
że miejscowe wina, naj bardziej popularne to mocne, 
słodkie vinsanto, z� suszonych na słońcu winogron. 

Na wyspie pośród turystów możesz spotkać prawdzi- Na� całej wyspie są setki miejsc, mniej i� bardziej ele-
we gwiazdy! Santorini to synonim luksusowych waka- ganckich, gdzie można delektować się pysznymi potra-
cj i w�wymarzonej scenerii. Baseny z�widokiem na mo- wami w�niepowtarzalnej scenerii – piękne widoki będą 
rze, serwis na najwyższym poziomie, kameralne hotele naj lepszą przyprawą!

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

WULKANICZNE PLAŻE, KLIMATYCZNE 
TAWERNY

SANTORINI NA TALERZU

GWIAZDY NA CYKLADACH
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

Komfort, luksus i� cykladzka gościnność! Położony  pięciogwiazdkowy, zbudowany w�2017�r., 
w� popularnym wśród turystów Kamari z� fanta- 7� budynków, 170 pokoi, 2� piętra, 3� restauracj e, 
styczną, ciemną, wulkaniczną plażą jest świet- w�tym 2�à la carte, bar przy basenie, internet bez-
ną opcją na niezapomniane greckie wakacje we przewodowy.
dwoje lub w� gronie przyjaciół. Wygodny pobyt 
zapewnią nowoczesne, przestronne i� eleganckie   2-os., ok. 22 m�, klimatyzo-
pokoje urządzone w� jasnych barwach. Idealnym wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
miejscem na relaks w�ciągu dnia jest basen z�tara- satelitarna, sejf, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, 
sem słonecznym, skąd można podziwiać wspaniały balkon lub taras, widok na ogród lub basen; do-
widok na�morze. To także świetna baza wypadowa stępne również pokoje:  i� . 
do�zwiedzania najciekawszych zakątków wyspy.

 basen, jacuzzi, centrum 
 ok. 200 m od centrum KAMARI, ok.�7�km � tness, centrum wellness & spa.

od Firy, 10 km od portu, ok. 4�km od lotniska na Santo-
rini, przystanek autobusowy ok. 150 m od hotelu.  foteliki w�restauracj i. 

 Kamari, publiczna, wydzielona część ho-  śniadania (bufet) lub śniadania 
telowa, piaszczysto-żwirowa, czarny, wulkaniczny i�obiadokolacje (bufet lub serwowane).
piasek, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.

standardowy:

studio suite

HOTEL COSTA GRAND RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 JTRGRAN

 GRECJA /  SANTORINI ,    Kamari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2769 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,8 / 6 z 18 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:

WYŻYWIENIE:

Cudowny, kameralny hotel dla dorosłych, który łą-  Kamari, publiczna, piaszczysto-żwirowa, 
czy lokalną architekturę z�prostotą i�elegancją. Po- czarny, wulkaniczny piasek, ok. 150 m od hotelu, 
znaj, co to grecka gościnność i�wypocznij w� spo- serwis plażowy.
koj nym miejscu, w� pobliżu czarnej, piaszczystej 
plaży i� niedaleko atrakcyj nego centrum Kamari.  czterogwiazdkowy, w� lokalnym stylu, 
Do dyspozycj i Gości jest 40 stylowych, minimali- 40�pokoi, 2�piętra, restauracja z�tarasem, bar, inter-
stycznie urządzonych pokoi, a�także 2� piękne ba- net bezprzewodowy.
seny z� tarasami do opalania i� barem. Na pyszne 
dania zaprasza hotelowa restauracja specjalizu-   2-os. (możliwość 1�dostaw-
jąca się w� kuchni greckiej i� śródziemnomorskiej, ki), ok. 23 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
bazująca na lokalnych składnikach. To wymarzo- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 
ne miejsce na podróż poślubną, rocznicę ślubu zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub taras; do-
i� każdą inną okazję, aby spędzić czas we dwoje stępny również pokój .
lub w�gronie przyjaciół – tutaj można zapomnieć 
o�całym świecie i�poczuć się wyjątkowo!  2�baseny, centrum � tness, 

centrum spa w�siostrzanym hotelu Costa Grand Re-
 ok. 450 m od centrum KAMARI, sort & Spa.

ok.�8�km od Firy, ok. 20 km od Oia, ok. 3�km od lot-
niska na Santorini.  śniadania (bufet).

standardowy:

superior

HOTEL STROGILI   ✪✪✪✪�
 JTRSTRO

 GRECJA /  SANTORIN I,    Kamari

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2719 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 z 2 opinii klientów

pokój standardowy
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THE MAJESTIC HOTEL SANTORINI   ✪✪✪✪✪�
 JTRMAJE

 GRECJA /  SANTORIN I,    Fira

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 1 opinii klientów

Cudowne położenie, przy wjeździe do kultowej Firy, czarny, wulkaniczny piasek, ok. 6� km od hotelu; 
z�widokiem na kalderę i�Morze Egejskie, profesjonal- Czerwona Plaża, ok. 8� km od hotelu; Biała Plaża, 
ny serwis i�piękne, jasne wnętrza to wizytówka luksu- ok.�8�km od hotelu; na plażach serwis plażowy.
sowego hotelu na Santorini. Zaprojektowany w�lokal-
nym stylu, z� dizajnerskimi pokojami wyposażonymi  pięciogwiazdkowy, 61 pokoi, 2� piętra, 
tak, aby zapewnić komfort i�prywatność, oraz idealną 3�restauracje, w�tym główna, bar, internet bezprze-
strefą relaksu z�3�basenami i�centrum spa ma wszyst- wodowy.
ko, co potrzebne do prawdziwego odpoczynku 
w�wyjątkowym otoczeniu. Tylko kilka kroków stąd do   2-os (możliwość 1�dostaw-
centrum ze sklepami i�lokalnymi tawernami – poleca- ki), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, wanna 
my zwiedzić całą wyspę, malownicze zakątki są tu na z�jacuzzi, internet bezprzewodowy, telewizja sateli-
każdym kroku! Idealny wybór na romantyczny wypo- tarna, sejf, czaj nik, minibar, balkon lub taras, widok 
czynek we dwoje oraz wymarzoną podróż poślubną, na�ogród; dostępny również pokój .
polecamy również na komfortowy urlop z�rodziną.

 3� baseny, centrum Maje-
 na kli� e, ok. 500 m od centrum FIRY, stic Spa z�siłownią.

ok. 16 km od Oia, ok. 7�km od lotniska na Santorini.
 plac i�sala zabaw.

 Monolith, piaszczysto-żwirowa, ok. 4� km 
od hotelu; Kamari, publiczna, piaszczysto-żwirowa,  śniadania (bufet).

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

maisonette

pokój standardowy
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Jeden z� pierwszych hoteli w� Perissie, oczarowuje czarny wulkaniczny piasek, łagodne zejście do mo-
piękną architekturą w� cykladzkim stylu i� prawdzi- rza, ok. 50 m od hotelu, serwis plażowy.
wie grecką gościnnością. Kameralny, położony 
w� spokoj nej okolicy, a� zarazem blisko centrum  czterogwiazdkowy, zbudowany w� cy-
kurortu oferuje eleganckie pokoje wyposażone kladzkim stylu, całkowicie odnowiony w� 2018 r., 
we�wszystko, co jest potrzebne do komfortowego 35� pokoi, restauracja, bar, internet bezprzewodo-
wypoczynku. Świetny wybór na relaksujące wa- wy, kącik internetowy.
kacje – do dyspozycj i Gości jest basen, a� od plaży 
dzieli hotel tylko parę kroków.  �2-os., ok. 21 m�, w�rustykal-

nym stylu, dźwiękoszczelny, klimatyzowany, łazien-
 ok. 500 m od centrum miejscowości ka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 

PERISSA, ok. 1,5�km od starożytnej Thiry, ok. 15 km sejf, zestaw do kawy/herbaty, balkon lub taras; do-
od Firy – stolicy wyspy, ok. 26 km od Oia, ok. 14 km stępny również pokój .
od lotniska na Santorini.

 basen.
 Perissa, publiczna, piaszczysto-kamienista, 

 śniadania (bufet).

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I�ROZRYWKA:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

superior

HOTEL KOUROS VILLAGE   ✪✪✪✪�
 JTRKOUR

 GRECJA /  SANTORIN I,    Perissa

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2459 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 3 opinii klientów

pokój standardowy
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Piękne, zczyste plaże, pachnące lasy p oraz krystalicznie czyste morze – to wszystko na pias iniowe 

„trójpalczastym” półwyspie, popularnym miejscu wypoczynku turystów z całej Europy.
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Te r maj s ka

Ouranopolis

Ormos Panagias

Sani

Pefkochori
Possidi

Afitos

Saloniki

25 km

KASSANDRA

SITHONIA

ATHOS

Najbardziej rozwinięta turystycznie część półwyspu, słynie z  pięknych krajobrazów, piaszczy-

stych plaż i  cichych zakątków. Są tu idealne miejsca dla plażowiczów i  miłośników waka-

cyjnych rozrywek, jak Sani ze złotymi plażami i  luksusowymi hotelami, Pefkochori z  licznymi 

tawernami, gdzie kwitnie życie nocne, a na plaży znajdują sie wypożyczalnie sprzętu wodnego 

i centra nurkowe, Kriopigi – mała tradycyjna wioska otoczona zielonymi wzgórzami i gajami 

oliwnymi czy Afi tos – doskonałe miejsce na spokojny wypoczynek z rodziną. 

Zielony i dziki półwysep znany z malowniczych zatok, małych portów, piaszczystych i żwiro-

wych plaż oraz słynnych wytwórni miodu w Nikiti. Są tu idealne miejsca na spokojny wypo-

czynek z przyrodą w tle, jak małe, urokliwe miejscowości położone nad zatoką Toroneos, jak 

Metamorfosi i Neos Marmaras. 

Trzeci palec Chalkidiki słynie przede wszystkim z  tajemniczego państwa mnichów prawo-

sławnych. Athos ma jednak do zaoferowania również wiele malowniczych i atrakcyjnych dla 

turystów miejsc, jak znajdujące się na początku półwyspu Ouranoupoli, nazywane ostatnim 

świeckim miastem na Athos, które zachowało swój wyjątkowy, grecki klimat, są tu urocze 

tawerny i piękne, piaszczyste plaże.

CHALKIDIKI
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ZWIEDZAJ CHALKIDIKI

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

Meteory – mistyczny zespół klasztorów 

i wizyta w pracowni bizantyjskiej sztuki 

hagiograficznej 

 – „drugi palec” półwyspu 

Chalkidiki 

 – Teokratyczna Republika 

Mnichów i zespoły klasztorne

Polska – Saloniki – ok. 2 godz.

Czas polski plus 1 godz.

Sithonia

Rejs na Athos

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Jedna z największych atrakcji w Grecji – zespół prawosław- Miasto zostało założone w 316 r. p.n.e. przez króla Kas-
nych klasztorów na szczytach stromych i  niedostępnych sandrosa i  nazwane imieniem jego żony Thessaloniki. 
Meteorów wpisany na listę UNESCO. Niezwykłe formy Obecnie to stolica regionu Macedonia, najbardziej euro-
skalne ukształtowane miliony lat temu, położone w dolinie pejskie i  eleganckie miasto Grecji ze wspaniałymi zabyt-
rzeki Pinios wznoszą się nawet na wysokość 400 m. Na- kami z  czasów rzymskich, wczesnochrześcijańskich i  tu-
zwa meteora to w dosłownym znaczeniu „skały zawieszo- reckich. Saloniki słyną z bezcennych mozaik w kościołach, 
ne w powietrzu”. Od XIV w. na szczytach skał zbudowano atrakcyjnych muzeów, a także przypominającego oriental-
kilkadziesiąt budynków, z  których do dzisiaj przetrwało ne bazary targu Modiano. To właśnie tutaj znajduje się 
kilkanaście. Obecnie można zwiedzać dwa spośród sze- drugi co do wielkości port, który łączy Europę z  krajami 
ściu czynnych klasztorów. Meteory są również popularnym Wschodu. Obowiązkowe punkty na mapie miasta to stara 
celem pasjonatów wspinaczki skałkowej, warto wybrać się dzielnica miasta – Kastro, Bazylika św. Demetriusza, Biała 
też to warsztatu wyrobu ikon, gdzie można zapoznać się Wieża oraz Plac Arystotelesa.
z procesem ich powstawania – czyli „pisania”.

Największa tajemnica wschodniego półwyspu Chalkidiki
Różnorodność Chalkidiki odnaleźć można w  specjałach – Teokratyczna Republika Mnichów. Obecnie na półwyspie 
kuchni regionalnej . Oprócz słynnej fety, którą dodaje się znajduje się 20 klasztorów – 17 greckich oraz po jednym 
do wielu dań, od sałatek po zapiekanki i  fenomenalnej serbskim, bułgarskim i  rosyjskim. W  czasach świetno-
greckiej oliwy, to właśnie świeże owoce morza i  ryby ści Athos zamieszkiwało 20 tys. mnichów, dziś jest ich 
jak np. doskonałe małże podawane w  sosie pomidoro- ok. 1700, a  drugie tyle stanowią świeccy pomocnicy. 
wo-paprykowym są specjalnością Chalkidiki. Koniecznie W  1060  r. cesarz bizantyjski Konstanty Monomachos 
trzeba spróbować doskonałych miodów, głównie pinio- ustanowił dekret, na mocy którego zakazał wstępu na 
wych oraz retsiny – lokalnego wina z żywicą z sosnowych teren republiki kobietom, od tej pory granicy autonomii 
lasów Siviri. mnichów nie przekroczyła ani jedna kobieta.

TAJEMNICZE METEORY SALONIKI

REPUBLIKA MNICHÓW
FETA I OLIWA
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 Elegancki i� komfortowy, oferuje wypoczynek na publiczna, piaszczysto-kamienista, łagodne zejście 
wysokim poziomie! Kameralny, położony w�spo- do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, 
koj nej okolicy, idealnej na ucieczkę od zgiełku ok. 4�km od hotelu, serwis plażowy. 
miasta. Plaża z� bezpłatnym serwisem, basen 
w� wypielęgnowanym ogrodzie i� hotelowy bus     pięciogwiazdkowy, odnowiony w�2015�r., 
do centrum Nea Skioni – to tylko część udogod- 115 pokoi, 4 budynki, 2�piętra, winda, 1�restaura-
nień, jakie oferuje swoim Klientom. Nowoczesne cja, 2�bary, w�tym przy basenie, internet bezprze-
pokoje standardowe gwarantują wygodny po- wodowy. 
byt dla całej rodziny. W� 2021� r. hotel otrzymał 
ŻAGIEL ITAKI za� najwyższą jakość świadczonych     2-os. (możliwość 1�lub 2�dostawek),    ultra all inclusive. 
usług. ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-

wodowy, telewizja satelitarna, minibar, sejf, balkon. 
  ok. 4� km od centrum NEA SKIONI, 
przy drodze lokalnej, ok. 110 km od lotniska w�Sa-     basen, siłownia, siatków-
lonikach, bus hotelowy do centrum Nea Skioni, ka, animacje, 2� korty tenisowe, centrum spa z� kry-

tym basenem i�jacuzzi. przystanek autobusowy ok. 20 m od hotelu. 

   hotelowa, piaszczysto-kamienista, łagod-    foteliki i� menu w� restauracj i, opie-
ne zejście do morza, ok. 30 m od hotelu, dojście kunka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, brodzik, pokój 
hotelową ścieżką, serwis plażowy, część leżaków zabaw, animacje, miniklub (4-12 lat). 
znajduje się na trawniku przy plaży; Nea Skioni, 

HOTEL:

POKÓJ: WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

superior:

 HOTEL XENIOS ANASTASIA RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 SKGANAS

 GRECJA /  CHALKIDIKI ,   Nea Skioni

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2769 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 ze 129 opinii klientów
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 Przyjemny, kameralny hotel w� spokoj nym miej-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2008 
scu. Przepięknie położony tuż przy plaży, nad tur- i� 2016 r., 72 pokoje, 8� budynków, restauracja, 
kusowym morzem, jednocześnie blisko centrum bistro przy plaży, bar, internet bezprzewodowy 
Possidi z� kilkoma sklepami, tawernami i� barami. w�lobby. 
Znakomite miejsce na relaksujące greckie wakacje 
w� luźnej atmosferze. Na miejscu basen, wygodne     2-os. (możliwość 1� lub 2�dosta-
pokoje i�popularna formuła all inclusive. wek), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 

satelitarna, lodówka, sejf, balkon. 
  ok. 100 m od centrum POSSIDI, 
ok.�5�km od Kalandra, ok. 100 km od lotniska w�Sa-    basen, siłownia, sauna. 
lonikach. 

   foteliki i� menu w� restauracj i, łó-
  publiczna, piaszczysto-żwirkowa, łagod- żeczko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część 
ne zejście do morza, ok. 30 m od hotelu, przej- w�basenie. 
ście przez drogę (małe natężenie ruchu), serwis 
plażowy.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

superior:

 HOTEL XENIOS POSSIDI PARADISE   ✪✪✪✪�
 SKGPOSS

 GRECJA /  CHALKIDIKI ,    Possidi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2619 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 ze 179 opinii klientów
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 Kameralny i� zadbany, położony w� odległości krótkie-   Possidi, publiczna, piaszczysto-żwirkowa,    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

go spaceru od centrum Possidi z� kilkoma tawernami, łagodne zejście do morza, ok. 20 m od hotelu, przej- dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie. 

barami i�sklepikami. Otoczony jest wypielęgnowanym ście przez ulicę (małe natężenie ruchu), serwis pla-

ogrodem, gdzie do dyspozycji Gości jest ładny basen żowy.    all inclusive. 

i� bar. Praktycznie urządzone pokoje wyposażone są 

w�podstawowe wygody potrzebne do udanego wypo-    trzygwiazdkowy, odnowiony w� 2011 r., 

czynku. Atutem hotelu jest bezpłatny serwis plażowy 67� pokoi, 3� budynki, 2� piętra, restauracja, tawerna 

oraz smaczne i�urozmaicone posiłki w�ramach formuły przy plaży, bar, internet bezprzewodowy w lobby. 

all inclusive. Znakomite miejsce zarówno na wakacje 

z�rodziną, jak i�wypoczynek w�gronie przyjaciół.     2-os. (możliwość 1� lub 2� dosta-

wek), ok. 25 m , klimatyzowany, łazienka, telewizja 

  w� centrum małej miej scowości satelitarna, sejf, lodówka, balkon lub taras. 

POSSIDI, ok. 15 min. spacerem od świątyni Po-

sejdona i� 150-letniej latarni morskiej, ok. 100 km    basen. 

od� lotniska w�Salonikach, przystanek autobusowy 

ok.�150�m od hotelu. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

superior:
2

 HOTEL XENIOS DOLPHIN BEACH   ✪✪✪�
 SKGDOLP

 GRECJA /  CHALKIDIKI ,    Possidi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2279 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,8 / 6 ze 176 opinii klientów
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 Położony w�spokoj nej okolicy, otoczony zielony- hotelowy, serwis plażowy; Golden Beach, publicz-
mi wzgórzami, ma charakterystyczną białą zabu- na, piaszczysta, ok. 1,3� km od hotelu, dojście ulicą 
dowę. Blisko jest stąd do złotej zatoki Toranaios. i�drogą polną, serwis plażowy. 
Na plażę Glarokavos można wygodnie dojechać 
bezpłatnym hotelowym busem. Zadbane poko-    trzygwiazdkowy, odnowiony w� 2012 r., 
je są urządzone w�jasnych kolorach. Na miej scu 92� pokoje, budynek główny – 2� piętra, restauracja, 
jest basen i� bar, a� w� wysokim sezonie raz w� ty- bar przy basenie, internet bezprzewodowy w�lobby. 
godniu wieczór grecki. W 2021 r. hotel otrzymał 
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych     2-os. (możliwość 1� lub 2� dosta-
usług. wek), ok. 27 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizor, 

lodówka, aneks kuchenny, balkon lub taras. 
  ok. 3� km od centrum miejscowości 
PEFKOCHORI, ok. 110 km od lotniska w�Salonikach,    basen, siłownia. 
przystanek autobusowy przed hotelem. 

   łóżeczko dla dziecka do 2�lat, brodzik. 
  Glarokavos, publiczna, piaszczysto-żwiro-
wa, ok. 800� m od hotelu, dojście drogą polną, bus    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

superior:

 HOTEL XENIOS PORT MARINA   ✪✪✪ �✪
 SKGPORT

 GRECJA /  CHALKIDIKI ,    Pefkochori

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2319 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 257 opinii klientów
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M o r z e  Ś r ó d z i e m n e 100 km

Alanya

Efez

Kusadasi

Didyma

Bodrum
Antalya Belek

Kemer Side

Finike

 

TURCJA
Przepiękne plaże, nieskończony wybór hoteli, aquaparki, baseny, mnóstwo atrakcji dla całej rodziny,  

naj lepsze all inclusive na świecie i dużo wspaniałych miejsc do odkrycia. Zapraszamy do Turcj i!

NA RIWIERZE 

KUSADASI I DIDYMA

BODRUM

Idealny klimat, znane kurorty i  piękne okolice. Belek otaczają gęste lasy piniowe, wśród 
których ukryte są szerokie, piaszczyste plaże i  liczne pola golfowe. Kemer zachwyci majesta-
tycznymi górami Taurus i  urokliwymi plażami w zatokach. Side to słynne antyczne centrum 
i znany kurort. Warto odwiedzić plażę Incekum ze wspaniałym, delikatnym piaskiem. W tęt-
niącej życiem Alanyi warto wybrać się na jedną z  najpopularniejszych plaż Riwiery – plażę 
Kleopatry. Idealne na spokojny wypoczynek jest Finike, które słynie z pięknych piaszczystych 
plaż i urokliwych zatok.

Sprzyjające wiatry, wysepki i zatoki oraz dwa miasteczka wodne dla najmłodszych: Kusadasi 
kusi atrakcjami dla małych i dużych. W centrum znajdziemy urokliwe tawerny i  restauracje. 
Dla szukających spokoju idealnym wyborem będzie Didyma – długie, piaszczyste plaże, błę-
kitne morze i  port jachtowy z  piękną mariną i  klimatycznymi tawernami. Na plażowiczów 
czeka słynna plaża Altinkum ze złotym piaskiem.

Tu kwitnie życie nocne Turcj i! Bodrum to nie tylko jedno z najpopularniejszych centrów rozryw-
kowych, ale również jedno z  najbardziej ekskluzywnych i  nowoczesnych kurortów w Turcj i. 
Symbolem tego malowniczego miasta jest imponująca twierdza.
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KOMFORT PO TURECKU

WIELKI BAZAR

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Hotele na wysokim poziomie, o  oryginalnej architektu- Tańca brzucha przy orientalnej muzyce, lotu balonem nad 
rze, bogato wyposażone, oferują doskonałe warunki do baśniowym krajobrazem Kapadocji, gdzie w  wulkanicz-
wypoczynku, mają przestronne  pokoje z wszystkimi wy- nym tufi e wiatr, deszcz i mróz ukształtowały stożkowe ko-
godami. Leżą przy pięknych plażach, do dyspozycji Gości miny. Podziwiaj niepowtarzalny widok z  Bramy Hadriana 
są baseny, aquaparki, korty tenisowe, siłownie, zabiegi na góry Taurus.
w  hotelowych spa i  animacje. Na najmłodszych czeka 
wspaniała zabawa w miniklubach. 

Targuj się na tureckim bazarze! Najpopularniejszymi zaku-
pami są: oko proroka, amulet chroniący przed złośliwym 

Najlepsze all inclusive znajdziesz właśnie w Turcj i! Restau- i  zazdrosnym spojrzeniem, aromatyczne przyprawy do-
racje tematyczne serwujące dania z całego świata, a także skonałej jakości: kmin, szafran, mielona papryka, bakalie 
potrawy narodowe to standard w tureckich hotelach. Ho- i słynna turecka wódka raki – anyżówka zwana jest mle-
telowe bufety kuszą pysznymi, pięknie zaprezentowanymi kiem lwa, bo mętnieje po zmieszaniu z wodą.
daniami, a  bary kolorowymi drinkami. Między posiłkami 
serwowane są smaczne przekąski.

Podawany na ponad 200 rodzajów kebab to nie jedyny 
turecki smakołyk. Popularne są też Köfte – mięsne pulpeci-

Turecka łaźnia, czyli hammam ma długą tradycję. Warto ki, Pide – „turecka pizza”, płaski chlebek z serem, mięsem 
przynajmniej raz, najlepiej na początku wakacji, skorzy- i warzywami. Narodowym napojem Turków jest herbata: 
stać z  kąpieli i masażu w tradycyjnej lub hotelowej łaźni. tradycyjna, czarna, ale także miętowa czy jabłkowa. Pije 
W tradycyjnym hammamie kobiety i  mężczyźni kąpią się się też kawę po turecku gotowaną na ogniu w specjalnym 
osobno, w  hotelach łaźnie są wspólne. Rozgrzewanie naczyniu – cezve. Bardzo popularne są niewiarygodnie 
ciała w oparach eterycznych olejków, a  następnie masaż słodkie łakocie, jak baklava czy chałwa, której odmian jest 
szorstką rękawicą to nie tylko oczyszczenie skóry, ale także nieskończenie wiele.
chwila relaksu i odprężenia.

KONIECZNIE SPRÓBUJ!

ALL INCLUSIVE

KEBAB I KAWA PO TURECKU

HAMMAM DLA CIAŁA I DUSZY

ZWIEDZAJ TURCJĘ
›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

Łaźnia turecka – hammam 

Stambuł w 1 dzień samolotem! 

Jeep Safari 

Pamukkale 

Efez  

Aquarium  i delfinarium 

Zielony Kanion 

– wizyta 

w tradycyjnej łaźni

– Błękitny Meczet, Topkapi, Hipodrom

– niezwykła przyroda Turcji, 

przejażdżka samochodami 4x4

– niezwykłe formacje 

skalne i księżycowe krajobrazy

– spacer po słynnych wapiennych 

tarasach i starożytne miasto Hierapolis

– najlepiej zachowane starożytne 

miasto w Turcji

– podróż przez 

morza i oceany całego świata

– relaksujący rejs statkiem 

po Szmaragdowym Jeziorze w okolicach 

Manavgatu, piękne widoki, wodospady 

i bijące źródełka

Polska – Turcja – ok. 3 godz.

Czas polski plus 1 godz.

Kapadocja (2 dni) 

.....................................................................

.....................................................................

PRZELOT

CZAS LOKALNY
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 HOTEL PINE BAY   ✪✪✪✪✪�
 ADBPINB

 TURCJA ,    Kusadasi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju

5,1 / 6 z 1359 opinii klientów

pokój standardowy

 Uznawany za jeden z�naj lepszych hoteli w�rejonie nio przy hotelu, z�własnym portem jachtowym, ser- dżalniami, kryty basen, korty tenisowe, łaźnia turec-
Kusadasi, oferuje bardzo wysoki standard obsługi, wis plażowy, bar objęty all inclusive. ka, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi, animacje; sporty 
przepiękne położenie, rewelacyj ny aquapark oraz wodne, nurkowanie. 
wyśmienitą kuchnię. Położony przy własnej zato-    pierwszej klasy wioska turystyczna ozna-
ce, w� pięknym ogrodzie z� piaszczystą plażą, za- czona certy� katem ISO 9001-2000, częściowo od-    foteliki i� menu w� restauracj i, opie-
pewnia bogaty program animacj i oraz możliwość nowiona w� 2014� r., składa się z� części hotelowej kunka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, 4�brodziki, plac 
uprawiania różnych sportów, co sprawia, że jest odpowiadającej standardowi pięciu gwiazdek oraz zabaw, miniklub. 
to idealne miejsce zarówno dla rodzin z� dziećmi, z�kompleksu jednopiętrowych bungalowów, położo-
jak i� osób aktywnych, poszukujących obiektów nych tarasowo na niewielkim wzgórzu, w�hotelu 313    all inclusive 24h. 
z�dobrze rozwiniętą infrastrukturą. W�2021 r. hotel pokoi, w�bungalowach – 328 pokoi, 9�pięter, 3�windy, 
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad- 2� restauracje: główna i� à la carte, 9� barów, internet 
czonych usług. bezprzewodowy w�lobby, kawiarenka internetowa. 

  ok. 6�km od centrum KUSADASI, tara-    2-os. (możliwość 1�lub 2�dosta-
sowo przy jednej z� najpiękniejszych zatok w� okoli- wek), ok. 30 m�, klimatyzowany, 2 pomieszczenia, �
cach Kusadasi, ok. 68�km od lotniska w�Izmirze, przy- łazienka, telewizja satelitarna, sejf, minibar, nieduży 
stanek lokalnych minibusów przy hotelu. taras; dostępny również 

 
  hotelowa, piękna, piaszczysta, pomosty, 
wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, bezpośred-    3�baseny, aquapark ze zjeż-

HOTEL:
DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: POKÓJ:

PLAŻA: 
SPORT I�ROZRYWKA:

bungalow: 

pokój standardowy w�czę-
ści hotelowej.
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ROYAL TEOS THERMAL RESORT CLINIC & SPA   ✪✪✪✪✪�
 ADBEUPH

 TURCJA /  KUSADASI ,    Seferihisar

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

Luksusowy, pięciogwiazdkowy kompleks położony zejście do morza, pomost, zalecane obuwie ochron-
na rozległym terenie bezpośrednio przy prywatnej ne, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar 
plaży, oferuje rodzinny wypoczynek w� malowni- objęty all inclusive.
czym i�spokojnym miejscu, z�dala od gwarnych ku-
rortów. Szeroka oferta sportowa i�wiele możliwości 
spędzania wolnego czasu nie pozwoli na nudę ak-
tywnym wczasowiczom. Na Gości czekają baseny, 
w� tym jeden ze zjeżdżalniami, centrum nurkowe 
czy urozmaicone animacje. Po dniu pełnym wra-
żeń maksimum odprężenia zapewnia eleganckie   2-os. (możliwość 1�dostawki), 
centrum spa, a� zawsze pomocna obsługa oraz ok. 25-28 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sate-  all inclusive 24h.
przestronne, komfortowe pokoje, zaprojektowane litarna, zestaw do kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon; 
z� dbałością o� każdy szczegół, sprawiają, że każdy dostępny również pokój .
czuje się tutaj jak w� domu. Atutem hotelu są także 
smaczne i� urozmaicone posiłki serwowane w� ra-  basen główny, basen relak-
mach popularnej formuły all inclusive. sacyjny, basen z� 2� zjeżdżalniami, 2� korty tenisowe, 

animacje, centrum spa z�basenem krytym, kręgielnia; 
 ok. 6,5� km od centrum SEFERIHISAR, sporty wodne, centrum nurkowe.

ok. 60 km od lotniska w� Izmirze, przystanek autobu-
sowy naprzeciwko hotelu.  foteliki i� menu w� restauracj i, opiekun-

ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część 
 hotelowa, piaszczysto-kamienista, łagodne w�basenie, brodzik, miniklub, plac i�pokój, animacje.

 pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2013 r., 
423� pokoje, 1� budynek, 7� pięter, 4� windy, 5� restaura-
cji, w�tym 4�à la carte, m.in. azjatycka i�włoska, 6�barów, 
w�tym na plaży i�przy basenach, internet bezprzewodowy.

HOTEL:

POKÓJ:
WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

PLAŻA:

standardowy:

superior

5,1 / 6 z 200 opinii klientów

pokój standardowy
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:
DLA DZIECI:

PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

Nowoczesny, położony w� spokoj nej okolicy, tuż  pięciogwiazdkowy, zbudowany w�2016 r., 
przy długiej, piaszczystej plaży, idealnie sprawdzi 143 pokoje, 1�budynek, 5�pięter, 2�windy, 3� restau-
się zarówno na wypoczynek z� rodziną, jak i�waka- racje, w�tym 2�à la carte, 2�bary, w�tym przy basenie, 
cje we dwoje czy z�przyjaciółmi. Jeśli lubisz spędzać cukiernia, internet bezprzewodowy.
czas aktywnie, na miejscu czekają baseny, w�tym ze 
zjeżdżalniami, kort tenisowy i�oferta sportów wod-  �2-os. (możliwość 1�dostawki 
nych na plaży. Spragnieni relaksu ucieszą się z�wy- dla dziecka – sofa), ok. 23 m�, klimatyzowany, łazien-
dzielonej dla Gości hotelu części plaży z� bezpłat- ka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 
nym serwisem oraz centrum spa z�ofertą zabiegów zestaw do kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon.
i�masaży. Pyszna hotelowa kuchnia zaspokoi smaki 
największych smakoszy, a�komfortowe pokoje ide-  3� baseny, w�tym 1�ze zjeż-
alnie sprawdzą się na wypoczynek po całym dniu. dżalniami, kort tenisowy, siatkówka plażowa, anima-

cje; centrum spa z�basenem krytym; sporty wodne.
 w� Davutlar, ok. 12 km od centrum 

KUSADASI, ok. 90 km od lotniska w�Izmirze.  foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
ko dla dziecka do 2� lat, basen, zjeżdżalnia, plac za-

 publiczna, wydzielona część hotelowa, piasz- baw, animacje.
czysta, długa, łagodne zejście do morza, bezpośrednio 
przy hotelu, przejście przez ulicę, serwis plażowy.  all inclusive.

standardowy:

HOTEL FLORA GARDEN EPHESUS   ✪✪✪✪✪�
 ADBFLOR

 TURCJA ,    Kusadasi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Rewelacyj nie położony przy pięknej, szerokiej plaży   hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, łagodne    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
z� bezpłatnym serwisem, jest idealny dla wielbicieli zejście do morza, szeroka, bezpośrednio przy hote- dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, mi-
aktywnego wypoczynku. Na miejscu są 2� baseny lu, serwis plażowy. niklub, plac zabaw. 
z�wydzieloną częścią dla dzieci, a�w�pobliżu hotelu 
znajduje się aquapark z� 18 zjeżdżalniami, do� któ-    czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2004� r.,    all inclusive. 
rego Klienci ITAKI mają bezpłatny wstęp. Dzieciom 210 pokoi, 2�budynki, 5�pięter, 2�windy, restauracja, 
spodobają się zajęcia w�miniklubie, a�dorośli mogą 3� bary, internet bezprzewodowy w� lobby i� miej-
zrelaksować się w�hotelowym centrum spa. Po dniu scach ogólnodostępnych. 
pełnym wrażeń, odpoczynek zapewnią przytulne 
i� funkcjonalnie urządzone pokoje. Świetna propo-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
zycja na rodzinne wakacje w�promieniach tureckie- ki), ok. 20 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 

satelitarna, minibar, sejf, balkon; dostępny również go słońca! W 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI 
za�najwyższą jakość świadczonych usług. pokój . 

  ok. 2� km od centrum GUMULDUR-    2� baseny, Yali Castle Aqu-
-OZDERE, ok. 45� km od Kusadasi, ok. 40� km od lot- apark: 3� baseny, w� tym 1� ze sztuczną falą, 18 zjeż-
niska w�Izmirze. dżalni, minigolf, centrum spa; sporty wodne. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL CLUB CACTUS PARADISE   ✪✪✪✪�
 ADBCACT

 TURCJA /  KUSADASI ,    Gumuldur-Ozdere

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 ze 198 opinii klientów

pokój standardowy
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E legancki i� stylowy resort otoczony pięknym ogro-    pięciogwiazdkowy, zbudowany na przeło-
dem zaprasza na rodzinny wypoczynek w� przyjem- mie 2015/2016�r., 660 pokoi, budynek główny i�kilka 
nym dla oka otoczeniu. Rozległy kompleks basenów budynków pobocznych, 5� pięter, 6� wind, 7� restau-
i� 2� aquaparki dla dorosłych i� dzieci będą świetną racj i: główna i�6�à la carte, m.in. azjatycka, 6� barów, 
rozrywką dla amatorów wodnych szaleństw, a�sym- w�tym przy plaży, internet bezprzewodowy w�lobby. 
patyczny zespół animatorów zatroszczy się o�dobry 
nastrój hotelowych Gości. Bogata oferta all inclusive,     2-os. (możliwość 1�lub 2�dostawek 
7�restauracj i i�6�barów ucieszą łasuchów, a�eleganckie dla dzieci), ok. 30 m�, w� budynku głównym, klima-
pokoje zapewnią komfortowy pobyt. Warto wybrać tyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, internet 
się do pobliskiego centrum słynącego ze wspaniałej bezprzewodowy, zestaw do kawy/herbaty, minibar,    ultra all inclusive 24h. 
świątyni Apollina. W  2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL sejf, balkon; dostępne również pokoje: 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.  i�

  ok. 3� km od centrum DIDYMY,    3�baseny, aquapark: 7�zjeż-
ok.�70�km od lotniska�Bodrum-Milas, przystanek au- dżalni, 4� korty tenisowe, animacje, centrum spa; 
tobusowy niedaleko hotelu. sporty wodne. 

  hotelowa, piaszczysto-kamienista, łagod-    foteliki i� menu w� restauracj i, opie-
ne zejście do morza, platforma do opalania, bez- kunka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, aquapark: 
pośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar objęty 4� zjeżdżalnie, brodzik, plac i� pokój zabaw, 2� mini-
all inclusive. kluby (4-8�i�9-14 lat), animacje. 

HOTEL:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

POŁOŻ ENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

 HOTEL AQUASIS DELUXE RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 BJVASIS

 TURCJA ,    Didyma

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 1039 opinii klientów

deluxe:

lake house 
swim up terrace sunset. 

pokój deluxe
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Doskonała propozycja na urlop z� rodziną! No- drogą - przejście do plaży podziemnym tunelem, 
woczesny i� elegancki, położony w� pierwszej linii serwis plażowy; bar.
brzegowej, z�widokiem na góry i�małą wyspę Sapli 
Adasi, zaprasza na wypoczynek w�typowo wakacyj-  pięciogwiazdkowy, 352 pokoje, 1�budynek, 
nej atmosferze. Dużym atutem hotelu jest bogata 5� pięter, 2�windy, 4� restauracje, w�tym 3� à� la� carte, 
infrastruktura – na naj młodszych czekają tu zajęcia 6�barów, cukiernia, internet bezprzewodowy.
w� miniklubie i� profesjonalne animacje, dorosłym 
polecamy zarezerwować czas na wizytę w�spa lub    2-os. (możliwość 
relaks nad basenem. W� hotelu aż 4� restauracje, 1� dostawki dla os. dorosłej lub 2� dzieci – sofa), 
które serwują m.in. przysmaki kuchni włoskiej i�tu- ok.� 30 m�, klimatyzowany, zienka, ła internet 
reckiej, więc każdy odnajdzie tu swoje smaki. Fani bezprzewodowy, telewizja satelitarna, zestaw  ultra all inclusive 24h.
morskich klimatów również nie będą zawiedzeni do� kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon; dostępny 
– naj lepiej oderwać się na chwilę od hotelowych również pokój  .
udogodnień i� skusić na spacer piaszczystym brze-
giem lub wypoczynek w� pięknym otoczeniu lazu-  basen, aquapark z�5�zjeż-
rowego morza! dżalniami, basen kryty, siłownia, animacje, cen-

trum spa.
 ok. 17 km od centrum DIDYMY, 

ok.�65 km od lotniska Bordum-Milas.  foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
dla dziecka do 2� lat, basen, aquapark: wodny plac 

 hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście zabaw, basen kryty, pokój zabaw, miniklub (4 -12 lat), 
do morza, bezpośrednio przy hotelu, oddzielona animacje.

HOTEL:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:
DLA DZIECI:

PLAŻA:

standardowy superior:

rodzinny superior

HOTEL MAXERIA BLUE DIDYMA   ✪✪✪✪✪�
 BJVMAXE

 TURCJA ,    Didyma

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy superior z widokiem na morze
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 Rewelacyj nie położony na rozległym terenie razy dziennie), serwis plażowy; basen,�4�zjeżdżalnie,    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
w� malowniczym otoczeniu wzgórz i� zatoki Ak- bar objęty all inclusive. dziecka do 2� lat, 2� baseny ze zjeżdżalnią, w� tym 
buk, j est wymarzonym miej scem na rodzinne 1�na�plaży, miniklub (4-12 lat), animacje. 
wakacj e. Nowoczesny, oferuj e komfortowy    czterogwiazdkowy, oczekuje na przyzna-
pobyt i� mnóstwo atrakcj i dla dużych i� małych. nie 5� gwiazdki, odnowiony w� 2015� r., 369 pokoi,    all inclusive 24h. 
Na�miej scu są baseny ze zj eżdżalniami, kilka re- 8� budynków, 4� piętra, 8�wind, 4� restauracje, w�tym 
stauracj i i� barów oraz centrum spa, a� do piasz- 2� przy plaży, 4� bary, w� tym przy plaży, kawiarnia, 
czystej plaży z� basenami i� barem obj ętym all internet bezprzewodowy w� miejscach ogólnodo-
inclusive dowozi Gości hotelowy bus. Po aktyw- stępnych. 
nym dniu na odpoczynek zapraszaj ą eleganckie 
i�wygodnie urządzone pokoj e.     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

stawek), ok. 24 m�, klimatyzowany, łazienka, tele-
  ok. 20� km od centrum DIDYMY, wizja satelitarna, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
ok.�80�km od lotniska Bodrum-Milas. sejf, balkon lub taras. 

  publiczna, wydzielona część hotelowa,    basen, 2�zjeżdżalnie, basen 
piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście do morza, na plaży, 4� zjeżdżalnie, siatkówka plażowa, anima-
ok.�1�km�od hotelu, dojazd hotelowym busem (kilka cje, centrum spa.  

DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL RAMADA RESORT AKBUK   ✪✪✪✪✪�
 BJVRAMA

 TURCJA ,    Didyma

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 ze 188 opinii klientów
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HOTEL AZURE BY YELKEN   ✪✪✪✪✪�
 BJVAZUR

 TURCJA /  BODRUM ,    Turgutreis

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

Nowoczesny kompleks z�prywatną plażą, skąd w�cią- Kos, łagodne zejście do morza, pomost do opala-
gu dnia podziwiać można piękny widok na grecką nia, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 
wyspę Kos, a�wieczorami delektować się zapierający-
mi dech zachodami słońca. Goście mają do wyboru  pięciogwiazdkowy, odnowiony w�2020� r., 
eleganckie pokoje z� bocznym widokiem na morze 299 pokoi, 3� piętra, 4� windy, restauracja główna 
lub wygodne pokoje z�dwoma dostawkami dla dzie- i�à�la carte, 4�bary, internet bezprzewodowy.
ci. Na�miejscu panują świetne warunki do uprawiania 
sportów wodnych, jest tu także wiele możliwości spę-   2-os. (możliwość 1�dostaw-
dzania wolnego czasu – baseny, w�tym ze zjeżdżalnia- ki), ok. 25 m�, w�budynku głównym, klimatyzowany, 
mi, miniklub i�ciekawe animacje nie pozwolą na nudę! łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sateli-
Pyszne dania czekają w� hotelowych restauracjach, tarna, sejf, minibar, balkon, boczny widok na� mo-
a�szeroka formuła ultra all inclusive z�napojami serwo- rze; dostępny również .
wanymi przez całą dobę, zadowoli wszystkich tych, 
którzy lubią nocne życie i�zabawę do białego rana.  2�baseny, zjeżdżalnie, kry-

ty basen, kajaki, animacje, centrum spa & wellness. 
 ok. 4� km od centrum TURGUTREIS, 

ok.�22 km od centrum Bodrum, ok. 55 km od lotni-  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
ska Bodrum-Milas. dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, miniklub 

(4-12 lat), animacje.
 hotelowa, piaszczysto-żwirowa, długa 

na� ponad 200 m, z� pięknym widokiem na wyspę  ultra all inclusive 24h.

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:
DLA DZIECI:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

standardowy:

pokój z�2�dostawkami

pokój standardowy
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 Jeden z� naj lepszych hoteli na półwyspie Bodrum,    pięciogwiazdkowy, odnowiony w� 2010� r., 
znany z�bardzo dobrej obsługi i�znakomitej kuchni. 273 pokoje, 15 budynków, 2� piętra, 3� restauracje: 
Stylowe wnętrza, bajeczny widok na Kos i�dbałość główna i� 2�à la carte, m.in. włoska, 5� barów, w�tym 
o� każdy detal zachwycą nawet naj bardziej wyma- przy plaży, internet bezprzewodowy w� miejscach 
gającego Klienta. Położony kaskadowo na niewiel- ogólnodostępnych. 
kim wzgórzu, otoczony roślinnością, jest idealnym 
miejscem na wakacje w� gronie rodziny. Dumą     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
hotelu jest basen z�widokiem na morze i� świetnie stawek), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, telewi-
wyposażone centrum spa. Łatwo można się stąd zja satelitarna, sejf, minibar, balkon, widok na ogród. 
dostać nie tylko do centrum Turgutreis, ale również 
słynnego z�zabytków i�życia nocnego Bodrum.    2�baseny, 2�zjeżdżalnie, ka-

skada, 4�korty tenisowe, centrum � tness z�widokiem 
  ok. 3� km od centrum TURGUTREIS, na morze, minigolf, animacje, centrum spa; sporty 
ok. 18� km od Bodrum, ok. 50� km od lotniska Bo- wodne. 
drum-Milas, przystanek autobusowy ok. 100� m 
od�hotelu.    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2� lat, 2� brodziki, plac i� pokój zabaw, mi-
  2� platformy do opalania: drewniana i�wy- niklub, animacje. 
sypana piaskiem, zejście do wody po schodkach, 
bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.    all inclusive 24h. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

 HOTEL KADIKALE RESORT SPA & WELLNESS   ✪✪✪✪✪�
 BJVKADI

 TURCJA /  BODRUM ,    Turgutreis

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 1129 opinii klientów
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HOTEL BELLAZURE   ✪✪✪✪✪�
 BJVMAVI

 TURCJA /  BODRUM ,    Akyarlar

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 741 opinii klientów

 Nowoczesny i� stylowy, pięknie położony na wzgórzu 
z�zachwycającym widokiem na morze. Atutem hotelu 
są przestronne, pięknie zaaranżowane pokoje i�najwyż-
sza jakość świadczonych usług. Do dyspozycji Gości jest 
ciekawie zaprojektowany duży basen oraz nowoczesne 
centrum spa. Kameralna atmosfera i�romantyczna sce-
neria czynią hotel idealnym miejscem na romantyczne 
wakacje we dwoje. W  2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. 

   czterogwiazdkowy, 179 pokoi, 2�budynki, 4�pię-
tra, winda, restauracja, 3�bary, w�tym przy plaży, internet 
bezprzewodowy w�miejscach ogólnodostępnych. 

    2-os. (możliwość 1�dostawki), 
ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sateli-
tarna, zestaw do kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon. 

   2� baseny, animacje, cen-
trum spa. 

  na wzgórzu, w�AKYARLAR, ok. 8� km 
od centrum Turgutreis, ok. 21� km od centrum Bo-    foteliki w� restauracj i, opiekunka, 
drum, ok. 60�km od lotniska Bodrum-Milas, przysta- łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, 
nek autobusowy ok. 15�m od hotelu. miniklub (4-12 lat), animacje. 

  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście    all inclusive. 
do�morza, ok. 100�m od hotelu, serwis plażowy, bar 
objęty all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 
DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:
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 Położony w� samym centrum miejscowości Gum-   hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne 
bet, słynącej z�szalonego życia nocnego. Komfor- zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
towy i� bardzo stylowy, wyposażony we wszystko, plażowy.    all inclusive. 
co potrzebne do udanego wypoczynku, chwa-
lony za doskonałą jakość obsługi. Przepięknie    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
zaprojektowany basen w� palmowym ogrodzie w�2018�r., 176 pokoi w�11 dwupiętrowych budynkach, 
zapewnia pełen relaks przed wieczorną zabawą. 2� restauracje: główna i� à la carte przy plaży, 3� bary, 
Hotel przeznaczony wyłącznie dla dorosłych Go- w�tym przy plaży, internet bezprzewodowy w�lobby. 
ści, jest idealny dla osób chcących w� pełni sko-
rzystać z� licznych atrakcj i słynnego tureckiego     2-os, ok.�20 m�, klimatyzowany, 
kurortu. łazienka, minibar, sejf, balkon. 

  w�centrum GUMBET, ok. 2�km do cen-    basen, centrum spa; sporty 
trum Bodrum, ok. 45�km od lotniska Bodrum-Milas, wodne. 
przystanek autobusowy przy hotelu. 

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

superior:

VERY CHIC HOTEL   ✪✪✪✪✪�
 BJVMAGN

 TURCJA /  BODRUM ,    Gumbet

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 335 opinii klientów
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   2� baseny, w� tym jeden 
z�2�zjeżdżalniami, kort tenisowy, animacje, centrum 
spa. 

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, miniklub 

 Położony w�spokoj nej i�niezwykle urokliwej okolicy, Bodrum-Milas, przystanek autobusowy naprze- (4-12�lat), animacje. 
swoją nazwę zawdzięcza mitycznej Bendis – bogi- ciwko hotelu. 
ni Traków. Hotel otoczony jest zielonym ogrodem,    all inclusive. 
zadbane budynki o� niskiej zabudowie nazwane    publiczna, piaszczysta, łagodne zejście 
są�imionami greckich bóstw: Zeus, Artemis, Apollo, do� morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, 
Posejdon, Afrodyta, Atena i�Eros. Stylowo zaprojek- ok. 100�m od hotelu, serwis plażowy. 
towany, urządzony w�biało-niebieskiej kolorystyce, 
charakterystycznej dla rejonu Bodrum, zaprasza    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2011� r., 
na�beztroskie wakacje w�„boskim” otoczeniu. Blisko 166 pokoi, 7�budynków, 2�piętra, restauracja, 3�bary, 
stąd do piaszczystej plaży z� pięknym widokiem internet bezprzewodowy. 
na�wyspę Kos – idealnej zarówno dla wielbicieli le-
nistwa na leżaku, jak i�amatorów sur� ngu.     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

stawek), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, telewi-
   ok. 6� km od centrum TURGUTREIS, zja satelitarna, sejf, minibar, balkon. 
ok. 24� km od Bodrum, ok. 55� km od lotniska 

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

standardowy:

 HOTEL BENDIS BEACH   ✪✪✪✪ �✪
 BJVBEND

 TURCJA /  BODRUM ,    Turgutreis

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2099 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,8 / 6 z 592 opinii klientów
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 Dogodnie położony, blisko plaży i� centrum miej-    trzygwiazdkowy, odnowiony w� 2014� r., 
scowości. Zadbany kompleks hotelowy otoczony 81�pokoi, 11 budynków, 2�piętra, restauracja, 2�bary, 
zielonym ogrodem i� kwiatami oferuje przestron- internet bezprzewodowy w� miejscach ogólnodo-
ne, ładnie utrzymane pokoje, 2� baseny, brodzik stępnych. 
i� plac zabaw dla dzieci. Chwalona przez Gości ob-
sługa i�smaczne posiłki wprowadzają w�iście waka-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
cyj ny nastrój . Warto też wybrać się do pobliskich ki), ok. 25 m�, klimatyzacja, łazienka, telewizja sateli-
restauracj i i� kafejek, żeby skosztować lokalnych tarna, lodówka, balkon. 
smakołyków. 

   2�baseny, 1�zjeżdżalnia, ani-
  ok. 1�km od centrum BITEZ, ok. 45�km macje. 
od lotniska Bodrum-Milas, przy hotelu przystanek 
autobusowy.    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
  publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodne 
zejście do morza, ok. 250� m od hotelu, serwis pla-    all inclusive. 
żowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

standardowy:

 HOTEL CLUB PALOMA FAMILY   ✪✪✪✪�
 BJVPALB

 TURCJA /  BODRUM ,    Bitez

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,9 / 6 z 305 opinii klientów

pokój standardowy
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 Elegancki i� nowoczesny hotel o� znakomitym    hotelowa, piaszczysta, łagodne zej ście    foteliki w� restauracjach, opiekunka, 
standardzie j est wymarzonym miej scem na ro- do� morza, transfer łodzią (ok. 5� min.), serwis pla- łóżeczko dla dziecka do 2�lat, basen, zjeżdżalnie, kry-
dzinne wakacj e. Położony na rozległym terenie, żowy, bar objęty all inclusive. ty brodzik, animacje, miniklub, plac i�pokój zabaw. 
blisko prywatnej plaży, oferuj e swoim Gościom 
komfortowe i� przestronne pokoj e wyposażone    pięciogwiazdkowy, zbudowany 2016� r.,    ultra all inclusive 24h. 
we wszystkie wygody. Na miej scu szeroki wybór 674 pokoje, 3�budynki, 7�pięter, 9�wind, 8�restauracj i, 
barów i� restauracj i, w� których spróbować moż- w�tym 6�à la carte, m.in. włoska i�azjatycka, 9�barów, 
na m.in. specjałów kuchni włoskiej i� greckiej . internet bezprzewodowy. 
Do�dyspozycj i Gości są baseny, aquapark i�centrum 
spa & wellness, dla naj młodszych przygotowano     2-os. (możliwość 1�dostawki 
miniklub, plac i�pokój zabaw. Hotel chętnie wybie- dla os. dorosłej lub 2�dostawek dla dzieci), ok. 36 m�, 
rany, zyskuje bardzo przychylne opinie Klientów. klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za� najwyższą minibar, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon, do-

stępny również pokój jakość świadczonych usług. . 

   w� dzielnicy Lara-Kundu, ok. 25� km    3�baseny, aquapark –�6�zjeż-
od�centrum ANTALYI, przy drodze lokalnej, ok.�15�km dżalni, siłownia, animacje, centrum spa & wellness 
od lotniska w�Antalyi. z�basenem krytym. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL TRENDY LARA   ✪✪✪✪✪�
 AYTTREL

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Antalya

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 224 opinii klientów

pokój standardowy z bocznym widokiem na morze
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Położony w�spokojnej okolicy, blisko hotelowej plaży łagodne zejście do morza, ok. 400 m od hotelu, dojazd 
zaprasza na pełen zabawy i�uśmiechu rodzinny wypo- hotelowym busem, serwis plażowy; bar objęty all in-
czynek! Moc atrakcj i na miejscu sprawia, że tutaj nie clusive.
ma czasu na nudę: świetne baseny, aquapark, mini-
zjeżdżalnie dla najmłodszych, miniklub i� wesołe ani-
macje to sposób na aktywne wakacje. Po dniu pełnym 
wrażeń komfortowy odpoczynek zapewnią przestron-
ne pokoje, które zostały wyposażone we wszystkie 
niezbędne udogodnienia. Na Gości czeka także szero-
ki wybór barów i�restauracji oraz popularna formuła all 
inclusive z�przekąskami w�ciągu dnia i�napojami 24h!

 hotelowa, piaszczysto-żwirowa, długość 
ok.� 500 m, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, 

 foteliki i� menu w� restauracji, łóżecz-
ko dla dziecka do 2� lat, aquapark: zjeżdżalnie, ba-
sen z� wodnym placem zabaw, brodzik w� centrum 
wellness, miniklub (4-12 lat), klub dla nastolatków 

 pięciogwiazdkowy, częściowo odnowio- (13-17�lat), minikino, animacje.
ny w� 2019 r., 720 pokoi, 13 budynków (8� budynków 
5-piętrowych i�5�budynków 2-piętrowych), 4�restaura-  ultra all inclusive 24h.
cje, w�tym 3�à la carte, m.in. włoska, 6� barów, w�tym 
przy basenie i� na plaży, cukiernia, internet bezprze-
wodowy.

 � 2-os. (możliwość 1� dostawki 
 w� dzielnicy hotelowej Bogazkent, dla os. dorosłej – łóżko pojedyncze lub 2� dla dzieci 

ok.� 12 km od centrum BELEK, ok. 15 km od miejsco- – sofa), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
wości Serik, ok. 40 km od lotniska w�Antalyi, przysta- satelitarna, minibar, sejf, balkon.
nek autobusowy ok. 300 m od hotelu.

 baseny, aquapark: basen, 
zjeżdżalnie, kort tenisowy, animacje, centrum well-
ness z�basenem krytym.

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:
PLAŻA:

standardowy:

HOTEL CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 AYTCRYP

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Belek

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

DLA DZIECI:

Hotel należący do znanej, prestiżowej sieci hote-  pięciogwiazdkowy, odnowiony w�2012 r., dziecka do 2� lat, brodzik, miniklub (4-12 lat), klub 
lowej Crystal, gwarantującej wysoką jakość usług 552 pokoje, 3�budynki, 5�pięter, 6�wind, 5�restaura- dla nastolatków (13-17 lat), minikino, plac zabaw.
i�obsługi. Dogodne położenie na dużym obszarze, cj i, w�tym 4�à la carte, 6�barów, w�tym na plaży i�przy 
w� pięknym egzotycznym ogrodzie, szeroka, piasz- basenie, internet bezprzewodowy w�lobby.  ultra all inclusive 24h.
czysta plaża, atrakcyj ne baseny oraz spokój i� oto-
czenie lasów piniowych sprzyjają rodzinnym wa-  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
kacjom. Chwalony za bardzo bogatą formułę ultra ki dla os. dorosłej – łóżko pojedyncze lub 2�dla dzie-
all�inclusive oraz za profesjonalną i�miłą obsługę. ci – sofa), ok. 23-27 m�, klimatyzowany, łazienka, 

telewizja satelitarna, minibar, sejf, balkon lub taras.
 ok. 7� km od centrum BELEK, w�oto-

czeniu lasów piniowych, w� pięknym egzotycz-  duży basen, aquapark: 
nym ogrodzie, na dużym obszarze (101 000 m�), basen ze zjeżdżalniami, basen dla os. powyżej 
ok.�45� km od centrum Antalyi, ok. 35 km od lotni- 16. roku życia, 5� kortów tenisowych, animacje, 
ska w�Antalyi. centrum � tness, centrum spa z� basenem krytym; 

27-dołkowe pole golfowe Tat Golf ok. 800 m od ho-
 piaszczysta, szeroka, długa na ok. 300 m, telu, sporty wodne.

bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy; bar ob-
jęty all inclusive.  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

standardowy:

HOTEL CRYSTAL TAT BEACH   ✪✪✪✪✪�
 AYTTATB

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Belek

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 84 opinii klientów
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Stylowy, nawiązujący wystrojem do starożytnego ny, 599 pokoi, budynek główny i�40 willi, 3� piętra, 
Rzymu, idealnie sprawdzi się zarówno na rodzinne, 4�windy w�budynku głównym, 4�restauracje, w�tym 
aktywne wakacje, jak i�wyjazd we dwoje. Położony 3� à la carte, m.in. meksykańska, 8� barów, w� tym 
na rozległym terenie, pośród zieleni i� tuż przy sze- na�plaży i�przy basenie, cukiernia, internet bezprze-
rokiej plaży, oferuje komfortowy pobyt i� mnóstwo wodowy w�miejscach ogólnodostępnych.
atrakcj i. Duże baseny, zjeżdżalnie, wodny plac zabaw 
dla dzieci, fantastyczny miniklub, animacje i� uroz-  :�2-os. 
maicona oferta sportowa nie pozwolą na�nudę! Ka- (możliwość 1�dostawki dla dziecka), ok. 25 m�, kli-
lorie uzupełnisz w�jednej z�kilku restauracj i, a�po ak- matyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
tywnym dniu wypoczniesz w�wygodnych pokojach telewizja satelitarna, zestaw do kawy/herbaty, mi-  ultra all inclusive 24h.
wyposażonych we wszystkie udogodnienia. nibar, sejf, balkon; dostępny również pokój�

.
 w�dzielnicy hotelowej Ileribasi, ok.�5�km 

od centrum BELEK, ok. 35 km od lotniska w�Antalyi,  2�baseny, aquapark, 4�zjeż-
przystanek autobusowy naprzeciwko hotelu. dżalnie, 2� korty tenisowe, joga, animacje, centrum 

spa z�basenem krytym.
 hotelowa, piaszczysta, szeroka, łagodne 

zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis  foteliki w� restauracj i, opiekunka, łó-
plażowy; bar objęty all inclusive. żeczko dla dziecka do 2�lat, basen, aquapark: 5�zjeż-

dżalni, miniklub (2-16 lat), minidisco, pokój i� plac 
 pięciogwiazdkowy, regularnie odnawia- zabaw, animacje.

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE:
SPORT I�ROZRYWKA:

PLAŻA:
DLA DZIECI:

HOTEL:

standardowy w�budynku głównym

rodzin-
ny w�budynku głównym

HOTEL CESARS TEMPLE DE LUXE   ✪✪✪✪✪�
 AYTCESA

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Belek

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy w budynku głównym
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HOTEL CRYSTAL PRESTIGE ELITE   ✪✪✪✪✪�
 AYTCRYE

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Kemer

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

Zapraszamy na prawdziwe rodzinne wakacje na� Ri-  pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
wierze Tureckiej ! Znajdziesz tu wszystko, co jest w�2017 r. (pokoje), 589 pokoi, 1� budynek, 4� piętra, 
potrzebne do udanego wypoczynku – fantastycz- 10 wind, 4�restauracj i, w�tym 4�à la carte, m.in. wło-
ny aquapark, prywatną plażę wyróżnioną Błękit- ska, 4�bary, w�tym przy basenie i�na plaży, cukiernia, 
ną Flagą, przestronne, wygodne pokoje, smaczną internet bezprzewodowy.
kuchnię, urozmaicone animacje i�mnóstwo propo-
zycj i na spędzanie wolnego czasu. Całość uzupeł-  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
nia bogata formuła ultra all inclusive z� napojami ki dla os. dorosłej – łóżko pojedyncze lub 2�dosta-
serwowanymi przez 24 godziny na dobę! wek dla dzieci – sofa), ok. 34 m�, klimatyzowany, 

łazienka, internet bezprzewodowy, telewizor, mini-
 w�miej scowości Goynuk, ok. 9�km bar, sejf, balkon.  ultra all inclusive 24h.

od�centrum KEMER, ok. 50 km od lotniska w�Anta-
lyi, ok. 100 m od przystanku lokalnych minibusów;  4� baseny, w�tym z�4�zjeż-
hotel składa się z�2�części: plażowej i�głównej, po- dżalniami i�na plaży, aquapark: basen, 3�zjeżdżalnie, 
łączonych bezpiecznym pomostem nad ulicą, za- kort tenisowy, minigolf, siłownia, animacje, cen-
strzeżonym wyłącznie dla gości hotelu. trum spa z�basenem krytym; sporty wodne.

 hotelowa, szeroka, piaszczysto-żwirowa,  foteliki i�menu w�restauracj i, opiekun-
ok. 200 m od głównego budynku, przejście pomo- ka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, brodzik, aquapark: 
stem nad ulicą, wyróżniona certy� katem Błękitna basen, wodny plac zabaw, miniklub (4-12� lat), klub 
Flaga, serwis plażowy; basen, restauracja i� bar ob- dla nastolatków (13-17 lat), pokój i�plac zabaw, ani-
jęte all inclusive. macje, brodzik kryty w�centrum spa.

standardowy:
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Położony przy plaży, w� pięknym, rozległym ogro- zejście do morza, wyróżniona certy� katem Błękit- powietrzu, animacje, centrum spa z� basenem kry-
dzie z� niesamowitym widokiem na morze z�jednej na Flaga, bezpośrednio przy hotelu, pomost, ser- tym; sporty wodne.
i� na góry z� drugiej strony, jest doceniany przez wis plażowy; bar objety all inclusive.
wielbicieli wypoczynku blisko natury. Komfortowe  opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 
pokoje to idealne rozwiązanie dla rodzin z�dziećmi.  p ię c iogw iaz d kow y,  o d now io ny 2�lat, basen, pokój i�plac zabaw, miniklub (4-12 lat), 
Jednym z� atutów jest także bogata oferta sporto- w�2010/2011 r., 519 pokoi, budynek główny i�bun- animacje.
wo-rekreacyj na: do dyspozycj i 3� baseny, w�tym ze galowy, winda w�budynku głównym, 7�restauracj i, 
zjeżdżalniami, który na pewno spodoba się naj- w�tym 6�à la carte, m.in. meksykańska i�śródziem-  ultra all inclusive 24h.
młodszym. Po aktywnym dniu można zrelaksować nomorska, 5�barów, w�tym na plaży i�przy basenie, 
się w�centrum spa i�spróbować tureckiego hamma- cukiernia, faj ka wodna, internet bezprzewodowy 
mu. To prawdziwy raj dla smakoszy – do� wyboru w�miejscach ogólnodostępnych.
dania kuchni tureckiej, dalekowschodniej, meksy-
kańskiej lub śródziemnomorskiej .

 ok. 2� km od centrum miejscowości 
Tekirova, przy drodze lokalnej, ok. 18 km od KEMER, 
ok. 70 km od lotniska w�Antalyi.

 3� baseny, 3� zjeżdżalnie, 
 hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne 5� kortów tenisowych, joga, minigolf, siłownia na 

 :� 2-os. 
(możliwość 1�dostawki), ok. 24-26 m�, klimatyzowany, 
łazienka, telewizja satelitarna, minibar, sejf, balkon; do-
stępny również pokój� .

DLA DZIECI:
HOT E L:

WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:
PLAŻA:

POKÓJ: standardowy w� budynku głównym

standardowy w�bungalowie

HOTEL ROYAL DIWA TEKIROVA RESORT    �EX. EUPHORIA TEKIROVA�

  Kemer

✪✪✪✪✪�
 AYTTEKI

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2849 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6  z 93 opinii klientów

pokój standardowy w budynku głównym
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  basen, basen relaksacyjny, 
basen z�4�zjeżdżalniami, 2�korty tenisowe, animacje, 
centrum wellness; sporty wodne. 

   menu w� restauracj i, łóżeczko dla 
 Pięciogwiazdkowy kompleks hotelowy zbudowany    hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne dziecka do 2�lat, basen, plac i�pokój zabaw, miniklub 
na kształt tureckiego starego miasta zaprasza na�wy- zejście do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna (4-12 lat), klub dla nastolatków (13-16 lat), animacje. 
jątkowe wakacje! Pięknie położony, w� zielonym Flaga, pomost, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
otoczeniu, z�widokiem na masyw gór Taurus, bezpo- plażowy; bar objęty all inclusive.    ultra all inclusive 24h. 
średnio przy piaszczystej plaży z�molo. Resort jest do-
skonale przystosowany do przyjęcia rodzin z�dziećmi    pięciogwiazdkowy, odnowiony w� 2014� r., 
– oprócz podstawowych udogodnień oferuje 2� klu- 465 pokoi, kilkanaście budynków, 1-3�piętra, restau-
by dla dzieci w� różnych przedziałach wiekowych, racja, 6�barów, w�tym przy basenie, przy plaży i�przy 
basen ze zjeżdżalniami i�animacje dla najmłodszych. aquaparku, internet bezprzewodowy w� miejscach 
Bogata oferta sportowa ucieszy miłośników wypo- ogólnodostępnych. 
czynku w� ruchu, a� centrum spa z� bezpłatną łaźnią 
turecką i� sauną pozwolą odprężyć się po aktywnie     2-os. (możliwość dostaw-
spędzonym dniu. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ki dla 1� os. dorosłej lub dla 2� dzieci), ok. 18-24 m�, 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. klimatyzowany, łazienka, telewizor, minibar, sejf, 

balkon. 
   ok. 2�km od centrum Goynuk, ok. 7�km 
od centrum KEMER, ok. 45�km od lotniska w�Antalyi.  

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

standardowy:

 HOTEL ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB   ✪✪✪✪✪�
 AYTULUS

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Kemer

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 ze 169 opinii klientów
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 Rewelacyj nie położony w� buj nym ogrodzie, bez-    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowio-   foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
pośrednio przy plaży, gwarantuje wspaniały wypo- ny w� 2018� r. (pokoje w� bungalowach), 185 pokoi, ko dla dziecka do 2� lat, basen, plac i� pokój zabaw, 
czynek i�niezapomniane widoki. To doskonałe miej- 3� budynki i� 23 bungalowy, 2� restauracje: główna miniklub (4-12 lat), animacje. 
sce na aktywne, rodzinne wakacje w� spokoj nym i�à la carte, 4�bary, w�tym przy basenie, internet bez-
miejscu. Do dyspozycj i Gości są trzy baseny, w�tym przewodowy, kawiarenka internetowa.    all inclusive. 
basen ze zjeżdżalniami, centrum spa i� kort teni-
sowy. Naj młodsi miło spędzą czas podczas zajęć     2-os. (możli-
w�miniklubie i�na placu zabaw, cała rodzina będzie wość 1�lub 2�dostawek dla dzieci), ok. 20 m�, klimaty-
świetnie bawić się podczas hotelowych animacj i. zowany, łazienka, telewizja satelitarna, minibar, sejf, 

balkon. 
   ok. 500� m od centrum Goynuk, 
ok.�8�km od KEMER, ok. 50�km od lotniska w�Antalyi.    2� baseny, w�tym basen ze 

zjeżdżalniami, kort tenisowy, centrum spa; sporty 
   hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne wodne. 
zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
plażowy.  

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

standardowy w�bungalowie:

 HOTEL CLUB BORAN MARE BEACH   ✪✪✪✪✪�
 AYTMARE

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Kemer

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6 z 94 opinii klientów

136



 Elegancki i�nowoczesny, pięknie położony przy pla-
ży z�bezpłatnym serwisem oferuje wszystko to, cze-
go potrzeba do wakacj i marzeń! Na terenie hotelu 
jest wiele atrakcj i dla dzieci i� dorosłych – 3� baseny, 
w� tym aquapark z� 6� zjeżdżalniami, kort tenisowy, 
miniklub i�wesołe animacje. Bogata formuła ultra all 
inclusive z� napojami serwowanymi przez całą dobę 
i� nocnym bufetem, 7� restauracj i, 5� barów i� cukier-
nia pozwolą przyjemnie uzupełnić kalorie po dniu 
pełnym wrażeń. Chwalony za doskonałą jakość ob-
sługi, wygodne i� komfortowe pokoje, a� także cen-
trum spa, w�którym można się zrelaksować i�zadbać 
o�ciało i�ducha. To miejsce z�niesamowitą, wakacyj ną 
aurą, dzięki czemu każdy czuje się tutaj wyjątkowo! 
W�2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą 
jakość świadczonych usług. 

zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
plażowy, pomost. 

   pięciogwiazdkowy, 460 pokoi, 2�budynki, 
5� pięter, windy, 2� restauracje główne, 5� restaura-
cj i á� la carte, 5� barów, internet bezprzewodowy 
w�lobby. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-
ki dla os. dorosłej lub 2�dostawek dla dzieci – sofa), 
ok.�30 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sateli-
tarna, minibar, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon. 

   2� baseny, aquapark z�6�zjeż -
dżalniami, kort tenisowy, centrum spa; sporty wodne. 

   foteliki i� menu w� restauracjach, łó-
   w�centrum Goynuk, ok. 8�km do cen- żeczko dla dziecka do 2�lat, pokój i�plac zabaw, mini-
trum KEMER, ok. 55�km od lotniska w�Antalyi. klub, minidisco, animacje. 

   hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne    ultra all inclusive 24h. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
POŁOŻENIE:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:

 HOTEL KILIKYA PALACE   ✪✪✪✪✪�
 AYTKILI

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Kemer

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2849 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 210 opinii klientów
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
POŁOŻENIE:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

Położony w� centrum Kemer, spodoba się wszyst-  pięciogwiazdkowy, odnowiony w�2020 r., 
kim tym, którzy pragną mieć atrakcje i�rozrywki tu- 164 pokoje, 1�budynek, 4�piętra, 4�windy,  3�restau-
rystycznej miejscowości na wyciągnięcie ręki. Przy racje, w�tym 2�à la carte, 5�barów, w�tym przy base-
hotelu znajduje się kamienista plaża z� pomostem nie i�przy plaży, internet bezprzewodowy.
i� bezpłatnym serwisem. Blisko jest też do mariny 
skąd można popłynąć w�rejs na piękną plażę w�sta-  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
rożytnym Olympos. Hotel to także dobry wybór ki), ok. 34 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
dla rodzin z� dziećmi – na naj młodszych czeka tu bezprzewodowy, telewizor, zestaw do kawy/her-
brodzik, miniklub, plac i� pokój zabaw, a� na tych baty, minibar, sejf, balkon, widok na morze.
nieco starszych basen ze zjeżdżalniami, siłownia 
i� centrum spa. Do dyspozycj i Gości jest 5� barów  basen z� 2� zjeżdżalniami, 
i�3� restauracje – w�jednej z� nich można podziwiać animacje, centrum spa z�basenem krytym.
malowniczy widok na morze.

 foteliki i� menu w� restauracj i, łó-
 w�centrum KEMER, ok. 60 km od lot- żeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, miniklub 

niska w�Antalyi. (4-12� lat), pokój i� plac zabaw, animacje, brodzik 
w�centrum spa.

 hotelowa, kamienista, kamieniste zejście 
do morza, przejście chodnikiem, serwis plażowy,  ultra all inclusive 24h.
pomost; bar objęty all inclusive.

standardowy:

HOTEL IMPERIAL TURKIZ RESORT   ✪✪✪✪✪�
 AYTIMPT

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Kemer

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2199 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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 Świetny na pobyt z� rodziną, paczką znajomych   hotelowa, piaszczysto-kamienista, łagod-    foteliki i�menu w�restauracj i, opiekun-
lub na wyjazd we dwoje. Obiekt proponuje wy- ne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu (do ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część 
poczynek dla tych, którzy lubią relaks w�spa, od- 100� m, w� zależnosci od zakwaterowania), dojście w�basenach, animacje, plac i�pokój zabaw, miniklub 
poczynek nad basenem lub chcą zasmakować drogą lokalną lub przejście przez ulicę, pomost, ser- (4-12 lat).
włoskiej kuchni i� owoców morza w� hotelowych wis plażowy, bar. 
restauracjach. Jest tu także coś dla aktywniej-  ultra all inclusive. 
szych Gości – siłownia, aquaerobik, siatkówka    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2017� r., 
plażowa. Rozrywkę zapewniają także animacje 440 pokoi, 3� budynki, 4� piętra, 4�windy, 3� restaura-
dla dorosłych i� dzieci, które zaszaleją na basenie cje, w� tym główna, 5� barów, w� tym przy basenie, 
ze zjażdżalniami lub placu i� w� sali zabaw. Warto cukiernia, internet bezprzewodowy. 
też wybrać się do Kemer, które oferuje piękną 
przyrodę i� ruiny starożytnych miast – Phaselis     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
i�Olympos. stawek dla dzieci – łóżko piętrowe), ok. 22-26 m�, kli-

matyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, minibar, 
  w� Beldibi, ok. 4� km od Göynük, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon. 
ok.� 10� km od centrum KEMER, ok. 45� km od lot-
niska w� Antalyi, przystanek autobusowy przed    4� baseny, w� tym ze zjeż-
hotelem. dżalniami, siłownia, animacje, centrum spa z�krytym 

basenem; sporty wodne. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

 WYŻYWIENIE: 
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL DOSINIA LUXURY RESORT   ✪✪✪✪✪�
 AYTDOSI

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Kemer

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 77 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony w�bajecznej okolicy, otoczony gajami cytru-
sowymi, z� pięknym widokiem na góry. Malownicze 
zatoki, łatwy dostęp do gorących, złotych plaż, okolica 
bogata w� pozostałości starożytnych miast, udogod-
nienia i�atrakcje dla dzieci, a�także międzynarodowa at-
mosfera sprawiają, że jest to znakomite miejsce na�wy-
poczynek w� rodzinnym gronie oraz dla spragnionych 
słonecznego i� beztroskiego odpoczynku miłośników 
zwiedzania. Hotel jest doskonałą bazą wypadową 
na�wycieczki w�mniej znane zakątki Riwiery Tureckiej. 

   pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
w�2018�r., 297 pokoi, 2�budynki, 5�pięter, 5�wind, 4�re-
stauracje: główna i�3�à la carte, 5�barów, w�tym na�pla-
ży, internet bezprzewodowy w� miejscach ogólnodo-
stępnych. 

    2-os. (możliwość 1� lub 2�do-    all inclusive 24h. 
stawek – łóżko piętrowe), ok. 32 m�, klimatyzowany, 
łazienka, telewizja satelitarna, sejf, minibar, zestaw 
do�kawy/herbaty, balkon. 

   ok. 4�km od centrum FINIKE, ok.�67�km    basen z�4�zjeżdżalniami, ba-
od Kemer, ok. 128� km od lotniska w�Antalyi, przysta- sen relaksacyjny, 3�korty tenisowe, minigolf, siłownia, 
nek dolmuszy naprzeciwko hotelu. animacje, centrum spa z�basenem krytym. 

   prywatna, piaszczysto-kamienista,    menu i� foteliki w� restauracji, łóżeczko 
ok.� 8000� m�, przejście tunelem, serwis plażowy, dla dziecka do 2�lat, brodzik, basen na plaży, miniklub 
bar objęty all inclusive. (4-12 lat), minidisco, kino, animacje. 

HOTEL:

POKÓJ: WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL PRESA DI FINICA �EX. FUN & SUN CLUB DI FINICA�   ✪✪✪✪✪�
 AYTFINI

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Finike

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 294 opinii klientów

standardowy:
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

Komfortowy hotel należący do prestiżowej sieci  pięciogwiazdkowy, sezonowo odnawiany, 
hotelowej Crystal, znanej z� doskonałego serwisu 509 pokoi, budynek główny, 4� piętra i� 4� budynki, 
– to doskonały wybór na wymarzone rodzinne wa- 4-5�pięter, w�każdym budynku winda, 6�restauracj i, 
kacje w�Turcj i. Elegancki, stylizowany na pałac, ofe- w�tym 4�à la carte, 9�barów, cukiernia, internet bez-
ruje smaczną kuchnię z� różnych stron świata, wy- przewodowy w�lobby.
godne, przestronne pokoje oraz wiele atrakcj i dla 
dorosłych i� dla dzieci. Relaks na pięknej, szerokiej   2-os. (możliwość 1�dostaw-
plaży wyróżnionej Błękitną Flagą lub wodne sza- ki), ok. 23-28 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
leństwa w�basenie ze zjeżdżalniami? Wybór należy net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, zestaw 
do Ciebie. Baw się podczas hotelowych animacj i, do� kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon; dostępny 
zadbaj o�formę na siłowni albo odpręż w�centrum również pokój .
spa, gdzie do dyspozycj i jest basen kryty i� sauna. 
Spędź wakacje tak, jak lubisz!  basen, aquapark: 3� zjeż-

dżalnie, animacje, kort tenisowy, centrum spa z�ba-
 ok. 2� km od Colakli, ok. 12 km od senem krytym.

centrum SIDE, ok. 20 km od Manavgat, ok. 55 km 
od lotniska w� Antalyi, przystanek autobusowy  foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-
ok.�500 m od hotelu. ko dla dziecka do 2� lat, brodzik, aquapark: 2� zjeż-

dżalnie, pokój i�plac zabaw, miniklub (4-12 lat), klub 
 hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście dla nastolatków (13-17 lat), minikino, animacje, 

do�morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, brodzik kryty w�centrum spa.
bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy; bar ob-
jęty all inclusive.  ultra all inclusive 24h.

standardowy:

rodzinny

HOTEL CRYSTAL PALACE LUXURY RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 AYTPALG

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2749 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 z 2 opinii klientów

pokój standardowy

141



 Wspaniała propozycja dla rodzin i� miłośników wod- zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis    foteliki i�menu w�restauracj i, 2�baseny, 
nych szaleństw! Świetny kompleks 6� basenów i� aż plażowy, bar objęty all inclusive. 7�zjeżdżalni, plac i�pokój zabaw, miniklub (4-12 lat), 
12 zjeżdżalni dla dorosłych i� dzieci zapewnią wiele animacje. 
uciechy wszystkim, którzy lubią zabawę w� wodzie.    pięciogwiazdkowy, rozbudowany w�2014�r., 
Dodatkowo rozrywkę zapewnia sympatyczny zespół 214 pokoi, 1�budynek, 5�pięter, 4�windy, 4� restaura-    all inclusive 24h. 
animatorów, a� przyjazna obsługa pozwoli poczuć cje: główna i�3�à la carte, 3�bary, internet bezprzewo-
prawdziwie wakacyjną atmosferę. Smakowite posiłki dowy w� miejscach ogólnodostępnych; możliwość 
serwowane w�ramach bogatej oferty all inclusive i�na- korzystania z� infrastruktury hotelu Club Calimera 
poje podawane przez całą dobę pozwolą przyjemnie Serra Palace. 
uzupełnić energię. W�2021 � r. hotel otrzymał ŻAGIEL 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

stawek), ok. 28 m�, klimatyzowany, łazienka, telewi-
   w� Kizilot, ok. 14� km od centrum zja satelitarna, sejf, minibar, balkon; dostępny rów-
Manavgat, ok. 17�km od centrum SIDE, ok. 80�km nież pokój . 
od lotniska w� Antalyi, przystanek autobusowy 
ok. 500�m od hotelu, bus hotelowy do Manavgat i�Side.    4� baseny, 5� zjeżdżalni, 

2�korty tenisowe, siatkówka plażowa, animacje, cen-
   hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne trum wellness z�krytym basenem; sporty wodne. 

DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL SERRA PALACE �EX. LTI SERRA RESORT�   ✪✪✪✪✪�
 AYTSERR

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 1161 opinii klientów

pokój standardowy
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wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
satelitarna, minibar, sejf, balkon. 

   2�baseny, 3�zjeżdżalnie, 2�kor-
ty tenisowe, animacje, centrum spa; sporty wodne. 

 Rozległy kompleks składający się z� apartamentów   ok. 500� m od centrum Kumkoy,    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
w� niskiej zabudowie otoczonych zielonym ogro- ok.� 5� km od centrum SIDE, 12� km od centrum Ma- dla dziecka do 2�lat, basen, plac i�pokój zabaw, mini-
dem, położonych blisko ładnej, piaszczystej plaży navgat, ok. 60�km od lotniska w�Antalyi, przystanek klub (4-14 lat), animacje. 
łagodnie opadającej do morza. To prawdziwy raj autobusowy ok. 200�m od hotelu. 
dla rodzin, które chcą nie tylko odpocząć, ale rów-    all inclusive. 
nież spędzić czas aktywnie. Hotel słynie z�doskonale   hotelowa, piaszczysta, łagodne zej ście 
przygotowanych animacj i, na dzieci czekają rów- do�morza, ok. 200�m od hotelu, dojście drogą lokal-
nież zajęcia w� miniklubie. Najważniejszym miej- ną, serwis plażowy, bar objęty all inclusive. 
scem w� hotelu są pięknie zaaranżowane baseny, 
w� tym jeden z� 3� zjeżdżalniami i� tarasami do opa-    czterogwiazdkowy, 297 pokoi, 12 budyn-
lania. Do dyspozycj i Gości są 3� restauracje i�2� bary, ków: główny i�apartamenty, 1� piętro, 2� restauracje, 
w� których można m.in. spróbować lokalnych przy- 2�bary, w�tym na plaży, kantor, internet bezprzewo-
smaków. Na miejscu jest również centrum spa – do- dowy w�lobby, punkt internetowy. 
skonałe miejsce na relaks po dniu pełnym wrażeń. 
W 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą     2-os. (możliwość 1�dostawki 
jakość świadczonych usług. dla os. dorosłej lub 2�dzieci), ok. 23-28 m , klimatyzo-

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ: standardowy:
2

 HOTEL SERRA GARDEN   ✪✪✪✪�
 AYTPRIM

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 577 opinii klientów
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 Luksusowy i� elegancki, zaprojektowany w� nowo-    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2012� r., 
czesnym stylu oferuje niezapomniany wypoczy- 358 pokoi, 4� piętra, 1� rozbudowany budynek, 7� re-
nek w� komfortowych pokojach, wyposażonych we stauracj i, w tym� 5� á la carte, m.in. meksykańska, 
wszystkie udogodnienia. Wspaniale położony, bezpo- 6� barów, internet bezprzewodowy w� lobby, punkt 
średnio przy nadmorskiej promenadzie oraz piaszczy- internetowy. 
stej plaży z�bezpłatnym serwisem plażowym i�barem 
objętym formułą ultra all inclusive. Słynie z�doskonałej     2-os. (możliwość 1�dostawki), 
kuchni, której można spróbować aż w�4�restauracjach ok. 28 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-
oraz profesjonalnego serwisu na najwyższym, świato- wodowy, telewizja satelitarna, minibar, sejf, balkon; 
wym poziomie. Polecany najbardziej wymagającym dostępny również pokój . 
Gościom. To idealne miejsce na wypoczynek dla ro-
dzin z�dziećmi. W�2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI    3�baseny w�tym z�2�zjeżdżal-
za najwyższą jakość świadczonych usług.  niami, kort tenisowy, animacje, kręgle, centrum spa 

z�basenem krytym; sporty wodne. 
   ok. 7�km od SIDE, ok. 3�km od centrum 
Colakli, ok. 60� km od lotniska w�Antalyi, przystanek    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
autobusowy ok. 100�m od hotelu. dziecka do 2�lat, brodzik, plac i�pokój zabaw, miniklub 

(4-12 lat), animacje. 
   hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście 
do�morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy,    ultra all inclusive 24h. 
bar objęty all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:
DLA DZIECI:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

HOTEL SENTIDO TRENDY VERBENA BEACH    �EX. TRENDY VERBENA BEACH� 

  Side

✪✪✪✪✪�
 AYTVERB

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 z 249 opinii klientów

pokój standardowy
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 Idealne wakacje w� cudownym miejscu. Położony    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2005� r., 
w� miejscowości Gundogdu, zbudowany w� rzym- 442 pokoje, kompleks 6�budynków, 3�piętra, 6�wind, 
skim stylu, z� przepięknym palmowym ogrodem. 5� restauracj i: główna i� 4� á la carte, m.in. chińska, 
Blisko stąd do antycznego centrum Side, w� którym 8� barów, internet bezprzewodowy w� lobby, punkt 
znajduje się słynna świątynia Apollina oraz starożyt- internetowy. 
ny teatr. Kompleks basenów ze zjeżdżalniami zarów-
no dla dorosłych jak i� dzieci oraz bogaty program     2-os. (możliwość 1�dostaw-
animacj i sprawiają, że jest to wymarzone miejsce ki), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
na relaks i�zabawę. Hotel oferuje doskonały serwis, satelitarna, minibar, sejf, balkon lub taras; dostępny 
smaczną i�urozmaiconą kuchnię oraz bogatą ofertę również pokój . 
ultra all inclusive. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.     basen, aquapark, 2� korty 

tenisowe, centrum � tness, animacje, centrum Spa 
z�krytym basenem; sporty wodne. 

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
dziecka do 2� lat, basen, brodzik, miniaquapark 

   hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście ze zjeżdżalniami, pokój i� plac zabaw, miniklub 
do morza, bezpośrednio przy hotelu, wyróżniona (4-12 lat), animacje. 
certy� katem Błękitna Flaga, serwis plażowy, bar 
objęty all inclusive.    ultra all inclusive 24h. 

   w� miejscowości GUNDOGDU, ok.�3� km 
od Colakli, ok. 12� km od Side, ok. 55� km od lotniska 
w�Antalyi, przystanek autobusowy ok.�200�m od�hotelu. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL TRENDY ASPENDOS BEACH   ✪✪✪✪✪�
 AYTASPE

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2649 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 371 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony z� dala od miejskiego zgiełku, bezpośred- główny z� recepcją i� z� restauracjami, 4� restauracje: 
nio przy długiej, piaszczystej plaży, jest fantastycz- główna i�3�à la carte, 4�bary, w�tym przy plaży i�przy 
nym miejscem do wypoczynku. Znakomicie przy- basenie, cukiernia, internet bezprzewodowy. 
gotowany na przyjęcie rodzin z�dziećmi: różnorodne 
baseny, zjeżdżalnie, miniklub, plac i�pokój zabaw dla     2-os. (możliwość 1� lub 
dzieci oraz ciekawy program animacj i pozwalają 2�dostawek dla dzieci), ok. 27 m�, klimatyzowany, ła-
na�aktywny wypoczynek w�gronie najbliższych. zienka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 

zestaw do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon; dostęp-
   w� Kizilot, ok. 14 km od centrum Ma- ne również pokoje:  i�  . 
navgat, ok. 17 km od centrum SIDE, ok. 80 km od lot-
niska w�Antalyi, przystanek autobusowy ok. 800 �m    2� baseny, w� tym basen 
od hotelu, postój taksówek. główny z�3�zjeżdżalniami, 2� korty tenisowe, anima-

cje, centrum spa z�basenem krytym; sporty wodne. 
   hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne 
zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis    menu i� foteliki w� restauracjach, łó-

żeczko dla dziecka do lat 2, basen, pokój i� plac za-plażowy; bar objęty all inclusive. 
baw, miniklub (3-12, 13-16 lat), animacje. 

   pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
w� 2019/2020 r., 240 pokoi, 15 budynków, budynek    ultra all inclusive 24h. 

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:
DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

standardowy:

junior rodzinny senior rodzinny

HOTEL FELICIA VILLAGE   ✪✪✪✪✪�
 AYTFELI

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6 z 256 opinii klientów

pokój standardowy
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Duża przestrzeń, piękny, zadbany ogród z� drze- ok. 80 km od lotniska w� Antalyi, przystanek auto-  basen, basen relaksacyj ny, 
wami cytrusowymi i� doskonała atmosfera w� ho- busowy przy hotelu. 2�korty tenisowe, joga, animacje, centrum spa.
telu tylko dla dorosłych! Położony w� pierwszej li-
nii brzegowej, przy hotelowej plaży z� bezpłatnym  hotelowa, piaszczysto-kamienista, dłu-  all inclusive.
serwisem jest idealną propozycją na pełne relaksu gość ok. 850 m, wyróżniona certy� katem Błękitna 
wakacje we dwoje. Goście mają do dyspozycj i kil- Flaga, strome zejście do morza, bezpośrednio przy 
ka restauracj i, w� tym z� kuchnią azjatycką i� turec- hotelu, serwis plażowy; bar objęty all inclusive.
ką, eleganckie bary, doskonałe na popołudniowy 
chillout, a� także komfortowe pokoje, wyposażone  pięciogwiazdkowy, odnowiony w�2020 r., 
we wszystkie niezbędne udogodnienia. Na miejscu 224 pokoje, budynek główny i�bungalowy, 1�piętro, 
są baseny z� pięknym widokiem na morze i� liczne 6� restauracj i, w� tym 4� à la carte, m.in. azjatycka, 
udogodnienia sportowo-rekreacyj ne, dzięki któ- 6�barów, w�tym przy plaży, cukiernia, internet bez-
rym można zadbać o�wakacyj ną formę. Najwyższa przewodowy.
jakość usług i� serwisu to gwarancja, że te wakacje 
będą niezapomnianym przeżyciem!  :�2-os., ok. 21-30�m�, 

klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
 ok. 4�km od centrum Kizilot, ok.�20�km telewizja satelitarna, minibar, sejf, taras.

od centrum Manavgat, ok. 22 km od centrum SIDE, 

SPORT I�ROZRYWKA:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

standardowy bungalow

HOTEL FLORA GARDEN BEACH   ✪✪✪✪✪�
 AYTFLOR

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE:

Luksusowy hotel w� cudownej lokalizacj i – otoczony 
lasem sosnowym, pomiędzy rzeką i�jeziorem, tylko kil-
ka kroków od morza i�plaży. Tutaj prawdziwie odpocz-
niesz w�komfortowych pokojach, spróbujesz wyjątko-
wych dań w�jednej z� restauracj i i� odprężysz się przy 
wspaniałych basenach z� tarasami do opalania i� ba-
rem. Do dyspozycji Gości jest również siłownia, zjeż-
dżalnie wodne, a�nawet centrum spa, oferujące szero-
ką gamę zabiegów. Polecamy totalny relaks, spacery 
po okolicy i�wycieczkę do pobliskiego Side z�pięknymi 
plażami i�wspaniałymi, antycznymi ruinami.

 hotelowa, piaszczysta, łagodne zej ście  3�baseny, 5�zjeżdżalni, ani-
do�morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, macje, centrum spa z�basenem krytym.
ok. 550 m od hotelu, dojście ulicą, serwis plażowy; 
bar objęty all inclusive.  ultra all inclusive.

 pięciogwiazdkowy, zbudowany w�2020 r., 
364 pokoje, 6�pięter, 1�budynek, 4�windy, 3� restau-
racje, w�tym 2�à la carte, 6� barów, w�tym na plaży, 
internet bezprzewodowy w� miejscach ogólnodo-
stępnych.

 �2-os., ok. 32 m�, klimatyzo-
 w�miejscowości Titreyengöl, ok.�5�km wany, łazienka, telewizja satelitarna, sejf, minibar, 

od�centrum Manavgat, ok. 8�km od centrum SIDE, balkon.
ok.�70 km od Antalyi, ok. 65 km od lotniska w�Antalyi.

standardowy:

HOTEL SORGUN AKADIA LUXURY   ✪✪✪✪✪�
 AYTSORA

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

6,0 / 6 z 3 opinii klientów

148



   ok. 1� km od Gundogdu, ok. 2� km    basen, aquapark, siłownia, 
od Colakli, ok. 12 km od SIDE, ok. 55 km od lotni- animacje, centrum spa z� basenem krytym; sporty 
ska w� Antalyi, przystanek autobusowy ok. 100 m wodne. 
od�hotelu. 

   restauracja, foteliki w� restauracjach, 
   hotelowa, piaszczysta, łagodne zej ście opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, 
do� morza, ok. 400 m od hotelu, transfer na plażę, aquapark, plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 
serwis plażowy; bar objęty all inclusive. 

   all inclusive.  
Nowocześnie urządzony, położony blisko hote-    pięciogwiazdkowy, całkowicie przebudo-
lowej plaży jest doskonałym miejscem na kom- wany w� 2020 r., 500 pokoi, 5� budynków, 4� piętra, 
fortowy wypoczynek. Duży kompleks basenowy windy, 4� restauracje: główna i� 3� à la carte, 4� bary, 
z� aquaparkiem sprawia, że to idealne miejsce w� tym na plaży i� przy basenie, cukiernia, internet 
również na rodzinne wakacje. Różnorodne atrak- bezprzewodowy na terenie całego hotelu. 
cje nie pozwolą na nudę, a� sympatyczni anima-
torzy zatroszczą się o� to, by uśmiech zagościł     2-os. (możliwość 1� lub 
na� twarzach Gości. Komfortowe i� przestronne 2� dostawek), ok. 22-25 m�, klimatyzowany, łazien-
pokoje są doskonałym miejscem na odpoczynek ka, dostęp do internetu, telewizja satelitarna, mini-
po�dniu pełnym wrażeń. bar, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon. 

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ: standardowy:

HOTEL DREAM WORLD PALACE   ✪✪✪✪✪�
 AYTDREP

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2099 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6 ze 111 opinii klientów
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 Wymarzone miejsce dla miłośników mocnych wrażeń! 
W�tym hotelu atrakcje zostały przygotowane nie tylko 
z�myślą o�najmłodszych. Do beztroskiego, dziecięcego 
świata może się przenieść każdy, dzięki zróżnicowanym 
i�ciekawym animacjom czy basenom ze zjeżdżalniami. 
Ceniony za nowocześnie urządzone wnętrza i� przyja-
zny personel. Mocnym punktem hotelu są znakomite 
bary i� restauracje, które zadowolą podniebienia naj-
bardziej wymagających Gości. W�2021�r. hotel otrzymał 
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. 

   pięciogwiazdkowy, 386 pokoi, 1� budynek, 
7� pięter, 5� restauracj i, 3� bary, internet bezprzewo-
dowy. 

    2-os. (możliwość 1�dostawki 
dla os. dorosłej lub 2�dostawek dla dzieci), ok. 25�m , 
klimatyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, ze-
staw do kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon. 

   4� baseny, kort tenisowy, 
animacje, centrum spa; sporty wodne. 

  w�centrum Kumkoy, ok. 7�km od cen-
trum SIDE, przy drodze lokalnej, ok. 55�km od lotni-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
ska w�Antalyi. dziecka do 2� lat, pokój i� plac zabaw, miniklub 

(4-12 lat), animacje. 
  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście 
do�morza, ok. 700�m od hotelu, dojście drogą lokal-    all inclusive. 
ną lub dojazd hotelowym busem, serwis plażowy, 
bar objęty all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 
DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

standardowy:
2

 HOTEL DREAM WORLD AQUA   ✪✪✪✪✪�
 AYTDREW

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Side

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 361 opinii klientów
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Luksusowy i� nowoczesny, położony na półwyspie, plaża z�ciemniej szym piaskiem, łagodne zej ście spa z� basenem krytym i�jacuzzi, siłownia, animacje; 
zwraca uwagę wyjątkowym dizajnem. Widok na do� morza, bezpośrednio przy hotelu; na plażach sporty wodne.
lazurowe morze na pewno spodoba się sympaty- serwis plażowy.
kom relaksu w� pięknych okolicznościach przyrody.  foteliki w� restauracjach, opiekunka, 
Natomiast z�myślą o�aktywnych stworzono miniaqu-  pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2011 r., łóżeczko dla dziecka do 2�lat, brodzik, miniaquapark 
apark, 3� baseny, w� tym ze zjeżdżalniami, a� dla naj- rozbudowany o�blok B w�2015 r., 424 pokoje, budy- z� 5� zjeżdżalniami, pokój i� plac zabaw, miniklub 
młodszych przygotowano brodzik. Dzieci będą rów- nek główny (A) i� boczny (B), 4� piętra, 4�windy, 4� re- (4-12 lat), animacje.
nież świetnie bawić się w� miniklubie oraz na placu stauracje: 2�główne i�2�à la carte, cukiernia, 4�bary na 
zabaw. Do dyspozycj i także 3�hotelowe plaże, w�tym terenie hotelu, internet bezprzewodowy na terenie  ultra all inclusive 24h.
2�z� barem objętym all inclusive. Na Gości głodnych całego hotelu.
kulinarnych wrażeń czekają 4� restauracje z� kuchnią 
międzynarodową i�turecką. Tu wraca się z�radością!  �w budynku B, 2-os. (możli-

wość 1�dostawki dla os. dorosłej lub 2�dostawek dla 
 ok. 5�km od centrum Turkler, ok.�20�km dzieci), ok. 32 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 

od ALANYI, ok. 105 km od lotniska w�Antalyi, przy- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, polski pro-
stanek autobusowy ok. 800 m od hotelu. gram, minibar, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon; 

dostępny również 
 3� plaże przy hotelu, hotelowe: 2� plaże 

piaszczysto-żwirowe, łagodne zejście do morza,  3�baseny, w�tym 1�z�3�zjeż-
bezpośrednio przy hotelu, bar objęty all inclusive; dżalniami, 2� korty tenisowe, siatkówka, centrum 

DLA DZIECI:
HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

PLAŻA:
SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

pokój w budynku głównym (A).

HOTEL GOLD ISLAND   ✪✪✪✪✪�
 AYTISLG

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Alanya

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6  z 224 opinii klientów

pokój standardowy (budynek B)
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    2-os. (możliwość 1�lub 2�dosta-
wek), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sate-
litarna, minibar, internet bezprzewodowy, sejf, balkon. 

   basen, hydromasaż, aqu-
apark przy plaży: 2� baseny, 7�zjeżdżalni, basen kryty, 
kort tenisowy, animacje, centrum spa. 

   foteliki i� menu w� restauracji, opiekun-
ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, zadaszony 

 Nowoczesna architektura, stylowo zaaranżowane   ok. 2�km od centrum Avsallar, ok. 18�km basen w�miniklubie (do 17. roku życia), pokój i�plac za-
wnętrza i�komfortowo urządzone pokoje robią wraże- od centrum ALANYI, ok. 110�km od lotniska w�Antalyi, baw, miniklub (4-12 lat), midiklub (13-17 lat), animacje. 
nie i�zapraszają na wyjątkowy pobyt. Duży i�doskonale przystanek autobusowy przy hotelu. 
utrzymany kompleks basenowy jest idealnym miej-    all inclusive. 
scem na błogi wypoczynek, a� smaczne i� różnorodne   hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne 
posiłki serwowane w� ramach all inclusive naj lepiej zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, przejście 
zjeść na tarasie z� widokiem na morze. 2� baseny ze mostkiem nad drogą, zejście schodami lub windą, ser-
zjeżdżalniami usytuowane przy plaży to doskonałe wis plażowy, 2�bary objęte all inclusive. 
rozwiązanie dla tych, którzy chcą łączyć relaks z� sza-
loną zabawą na zjeżdżalniach wodnych. Warto też    pięciogwiazdkowy, 778 pokoi, 1� dwuskrzy-
wybrać się na wycieczkę do pobliskiego Del� narium dłowy budynek, maks. 6�pięter, 10 wind, 3�restauracje: 
SEALANYA, żeby zobaczyć pokaz sztuczek, a� nawet główna i� 2�à la carte, m.in. włoska, 6� barów, internet 
popływać z�del� nami. W 2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL bezprzewodowy. 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. 

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

POŁOŻENIE: 

WYŻYWIENIE:
PLAŻA: 

HOTEL:

 HOTEL VIKINGEN INFINITY RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 AYTVIKI

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Alanya

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2249 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 920 opinii klientów

standardowy:
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 Raj dla aktywnych! Wspaniałe baseny, aquapark ze    pięciogwiazdkowy, 416 pokoi, 3� strefy: 
zjeżdżalniami, 4� korty tenisowe i� ciekawie prowa- budynek główny z� recepcją, budynek z� pokojami 
dzone animacje pozwolą zadbać o�kondycję Gości typu superior, część klubowa, 2�piętra, restauracja, 
w� każdym wieku. Na miejscu jest duży, wypielę- 5�barów, internet bezprzewodowy. 
gnowany ogród, a� do pięknej, piaszczystej plaży 
jest zaledwie kilka kroków. Przestronne pokoje są     2-os. (możliwość 1�dostawki dla 
praktycznie urządzone i� wyposażone we wszyst- os. dorosłej lub 2� dostawek dla dzieci), ok. 30 m�, 
ko, co potrzebne jest do komfortowego pobytu. klimatyzowany, łazienka, telewizor, minibar, sejf, 
Świetne miejsce na wypoczynek blisko natury balkon lub taras. 
w� przepięknym otoczeniu, a�jednocześnie z� mnó-
stwem atrakcj i przygotowanych specjalnie dla    2�baseny, aquapark, 4�kor-
rodzin z� dziećmi. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ty tenisowe, animacje, siatkówka plażowa, cen-
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. trum spa. 

  ok. 1�km od centrum Konakli, ok.�12�km    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
od ALANYI, ok. 113�km od lotniska w�Antalyi. dziecka do 2� lat, wydzielona część w�basenie, aqu-

apark: 10 zjeżdżalni, pokój i� plac zabaw, miniklub 
  hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagod- (4-12 lat), animacje. 
ne zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, 
dojście przez teren hotelu, serwis plażowy; bar    all inclusive. 
objęty all inclusive, boiska do siatkówki plażowej . 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

superior:

 HOTEL CLUB KASTALIA   ✪✪✪✪✪�
 AYTKAST

 TURCJA /  RIWIERA TURECKA ,    Alanya

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 440 opinii klientów
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JKair
Marsa Matrouh

Taba

Hurghada

Luksor

Marsa Alam

IZRAEL

ARABIA

SAUDYJSKA
E G I P T

LIBIA

S U D A N
200 km

Piaszczyste plaże, gorące afrykańskie słońce, turkusowe morze z kolorowymi rafami i piaski pustyni. 
Egipt to królestwo faraonów, tajemniczych piramid i wspaniałych wakacj i.

HURGHADA, MARSA ALAM, TABA CZY MARSA MATROUH?

KORALOWE,�KOLOROWE

PIRAMIDY I�SFINKSY

Najbardziej popularne wśród turystów regiony Egiptu łączy jedno: piękne, piaszczyste plaże! 
Każdy ma również swój wyjątkowy urok: Hurghada jest doskonałą bazą wypadową dla turystów 
pragnących na własne oczy zobaczyć starożytne cuda świata i�podziwiać skarby faraonów, Mar-
sa Alam jest wymarzonym miejscem dla pasjonatów nurkowania i�wszystkich, którzy szukają 
innych zakątków Egiptu do odkrycia, Taba leży na pograniczu z�Jordanią, przez co jest doskonałą 
bazą wypadową dla miłośników zwiedzania, a Marsa Matrouh położony na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego, jest idealną propozycją na rodzinne wakacje. 

Egipt kojarzy się przede wszystkim ze starożytnym światem, faraonami, piramidami i�owianym 
wieloma legendami S� nksem. Turyści z�całego świata odwiedzając właśnie te miejsca podziwia-
ją świadectwa historii, które od setek lat stoją niewzruszone, strzegąc tajemnic swoich władców.

Niezwykła fauna i� � ora Morza Czerwonego oraz magia kolorów podwodnego świata nie-
zmiennie przyciąga do Egiptu turystów spragnionych podwodnych wrażeń. Naj bardziej 
znane miejsca do nurkowania to Abu Dabbab czy Marsa Imbarak, do snurkowania: Sharm 
El Luli, Marsa Imbarak, okolice wysp Giftun, Tiran i� Qulaan. Tajemniczy świat stoi otworem 
dla każdego – liczne centra nurkowe oferują próbne zanurzenia dla początkujących i�usługi 
ekspertów dla zaawansowanych.

EGIPT
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ZWIEDZAJ EGIPT

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

Luksor 

Kair i Giza 

Góra Mojżesza i klasztor św. Katarzyny 

City Tours 

Asuan 

Dahab z Kanionem Dahab 

Safari 

Nurkowanie z łodzi lub z brzegu 

Rejs statkiem 

– Dolina Królów, świątynia 
Hatszepsut, Kolosy Memnona i świątynia 
w Karnaku

– Muzeum Egipskie, słynne 
piramidy i tajemniczy Sfinks

– biblij na góra i zabytkowy klasztor

– Hurghada, El Quseir

– zielone południe Egiptu

– Kolorowy 
Kanion i Park Narodowy Blue Hole

– pustynie na kładach lub jeepach

– 
podwodny świat Morza Czerwonego

– snurkowanie, podziwianie 
raf koralowych i żółwi morskich

Polska – Egipt – ok. 4 godz. 

Czas polski plus 1 godz.

Należy do najbardziej znanych i� najchętniej odwiedza- Kuchnia jest tutaj niezwykle aromatyczna, a� zapach 
nych miejsc w� całym Egipcie, jest w� całości wpisany na kminku, kurkumy, kolendry czy mięty wydobywa się 
listę UNESCO. To niewielkie miasto kryje niezliczone ta- z� każdej restauracj i. Do większości potraw podaje się 
jemnice  przeszłości. Jednym z�najciekawszych zabytków aysz – placek przypominający podpłomyki. W� Egipcie 
na wschodnim brzegu Nilu jest monumentalna Świąty- chętnie jada się baraninę i� jagnięcinę, warzywne zupy, 
nia Luksorska połączona okazałą aleją z� kompleksem popularna jest tahina – sos sezamowy doprawiany 
świątyń w�Karnaku. Na zachodzie zaś dwie słynne nekro- czosnkiem i� sokiem z� limonki, ful – pasta z� bobu z� róż-
polie –�Dolina Królów i�Dolina Królowych. nymi dodatkami oraz słodkie, ociekające miodem ciasta. 

Wszystko można popić pyszną, miętową herbatą lub 
bardzo mocną, aromatyczną i�słodką kawą.

Gwarancja słońca przez cały rok, bogato wyposażone 
kompleksy hotelowe z� mnóstwem atrakcj i,� formułą all 
inclusive i�prywatną plażą oraz parki wodne ze zjeżdżal-   to nie Obelix z�� lmu 
niami to idealne warunki na wypoczynek z� dziećmi. odłupał nos S� nksowi
Rejs statkiem połączony ze snurkowaniem, jeep lub   bakszysz, czyli „podziel się majątkiem” to bardzo po-
quad safari po pustyni oraz przejażdżka na wielbłądach pularny w�Egipcie napiwek
jest świetną propozycją na spędzenie wolnego czasu 

  Piramida Cheopsa to jeden z� 7� cudów starożytnego z�rodziną.
świata

  Kair jest najgęściej zaludnionym miastem w�Afryce
Na egipskim bazarze można kupić wszystko, łatwo się 
tam zapomnieć i� ulec namowom lokalnych kupców. Na 
pewno warto się targować i�przywieźć do kraju to, z�cze-
go słynie Egipt – papirusy, piramidy w�każdym rozmiarze, 
orientalne przyprawy, olejki, herbatę i� shishę, która bę-
dzie umilać wieczory i�cudownie pachnieć.

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

LUKSOR ORIENTALNIE I�PIKANTNIE

AKTYWNIE Z�RODZINĄ

CZY WIESZ, ŻE…

NA BAZARZE

✔

✔

✔

✔

Asterix i� Obelix: Misja Kleopatra 
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 HOTEL CAESAR BAY RESORT   ✪✪✪✪✪�
 DBBCESA

 EGIPT /  MARSA MATROUH ,    Zawiet El Awamy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

 Witaj na egipskich Karaibach! Hipnotyzująca plaża    pięciogwiazdkowy, zbudowany w�2014� r., 
z� białym piaskiem i�turkusowe, krystalicznie czyste regularnie odnawiany, 252 pokoje, 12 budynków, 
Morze Śródziemne – to idealne miejsce na� wy- 2�piętra, 3�windy, 3�restauracje: główna i�2�à la carte, 
marzone wakacje. Elegancki, stylowo urządzony 4�bary, w�tym przy plaży, internet bezprzewodowy 
w�zgodzie z� lokalną architekturą, składa się z� kilku w�miejscach ogólnodostępnych.
budynków w�niskiej zabudowie, w�których rozloko-
wane są przestronne, komfortowe pokoje. Relaks     2-os. (możliwość 1� dostawki 
na plaży, przy basenie lub w� spa, a� może aktywny dla os. dorosłej – łóżko pojedyncze lub 2� dzieci – 
wypoczynek i�zabawy podczas animacj i? Wszystko sofa), ok. 64 m�, klimatyzowany, łazienka, osobne 
to i�jeszcze więcej znajdziesz w�tym egipskim raj u wc, telewizja satelitarna, polskie programy, zestaw 
nad Morzem Śródziemnym! do� kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon lub taras; 

dostępny również pokój .
   w� Zawiet El Awamy, ok. 100� km 
od� MARSA MATROUH, ok. 215� km od Aleksandrii,    3�baseny, siłownia, anima-
ok. 65� km od lotniska w� El Alamain, ok. 90� km cje, centrum spa z�basenem krytym.
od�lotniska w�Marsa Matrouh.

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
   hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście dziecka dla 2� lat, brodzik, miniklub (4-8� lat), plac 
do� morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście i�pokój zabaw, animacje. 
przez teren hotelu, serwis plażowy, bar objęty all 
inclusive.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

superior:

deluxe

pokój superior
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

Luksusowy i� nowoczesny, należy do znanej sieci  pięciogwiazdkowy, łącznie 395 pokoi, 
Hilton, gwarantującej światowy poziom serwi- budynek główny i� budynki z� pokojami, 1� piętro, 
su i� obsługi. Położony na rozległym terenie, przy restauracja główna i� 3� à la carte, 6� barów, w� tym 
piaszczystej plaży z� bezpłatnym serwisem i� rafą na�plaży, disco pub, faj ka wodna, internet bezprze-
koralową, jest idealnym miejscem dla pasjonatów wodowy w�lobby, punkt internetowy.
nurkowania i� snurkowania. Wykwali� kowany per-
sonel oraz komfortowe pokoje zapewniają Klien-   2-os. (możliwość 1�dostaw-
tom udany wypoczynek na najwyższym poziomie. ki), ok. 35 m�, klimatyzowany, łazienka, internet, te-
Piękny kompleks basenów oraz smaczne i�urozma- lefon, telewizja satelitarna, zestaw do kawy/herba-
icone posiłki w�ramach formuły all inclusive to�atu- ty, sejf, minibar, balkon lub taras; dostępny również 
ty hotelu. W� 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI pokój .
za�najwyższą jakość świadczonych usług.

 4� baseny, w� tym 2� pod-
 ok. 27 km od PORT GHALIB, ok.�29�km grzewane sezonowo, siłownia, aerobik.

od lotniska w�Marsa Alam.
 foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-

 Abu Dabab Bay, hotelowa, piaszczysta, przy ko dla dziecka do 2�lat, brodzik, pokój i�plac zabaw, 
brzegu rafa koralowa, zalecane obuwie ochronne, miniklub (4-10 lat), minidisco.
400 m od hotelu, dojście przez teren hotelu i�chod-
nikiem, serwis plażowy, bar objęty all inclusive.  all inclusive.

standardowy:

rodzinny

HOTEL HILTON MARSA ALAM NUBIAN RESORT   ✪✪✪✪✪�
 RMFHILG

 EGIPT /  MARSA ALAM ,  Port Ghalib 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3199 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 530 opinii klientów

pokój standardowy
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Lubisz aktywny wypoczynek, a�nurkowanie to Two-    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2020 r.,    łóżeczko dla dziecka do 2� lat, 2�zjeż-
ja pasja? Nie wahaj się, leć do Egiptu! Na miejscu 273 pokoje, 13 budynków, do 3� pięter, restauracja dżalnie, brodzik, mini zjeżdżalnie, miniklub (4-12�lat), 
czeka plaża z� rafą koralową i�centrum nurkowe, kil- główna i� 3� restauracje à la carte, 6� barów, internet minidisco, plac zabaw, animacje, pokój gier. 
ka basenów, zjeżdżalnie, kort tenisowy i�animacje – bezprzewodowy. 
tu nie ma szans na nudę. Hotel położony jest na�roz-    all inclusive. 
ległym terenie, przestronne pokoje są eleganckie     2-os. (możliwość 1� dostawki dla 
i�komfortowe, a�popularna formuła all inclusive po- dziecka), ok. 40 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
zwoli w�pełni cieszyć się z�wakacj i w�Egipcie. net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, 

zestaw do kawy/herbaty, minibar, sejf, balkon lub 
  ok. 30 km od Port Ghalib, ok. 35 km taras, widok na basen; dostępne również pokoje: 
od MARSA ALAM, ok. 30 km od lotniska w� Marsa ,  i�
Alam.  . 

  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście    6� basenów, w�tym 2� pod-
do� morza, rafa koralowa, zalecane obuwie ochron- grzewane sezonowo, 4� zjeżdżalnie, leniwa rzeka, 
ne, bezpośrednio przy hotelu, pomost, serwis plażo- kort tenisowy, siłownia, animacje, centrum spa; 
wy, bar objęty all inclusive.  sporty wodne na plaży. 

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

deluxe:

deluxe z�widokiem na morze rodzinny premium 
swim-up

SATAYA RESORT MARSA ALAM   ✪✪✪✪✪�
 RMFSATA

 EGIPT / MARSA ALAM   

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 212 opinii klientów

pokój deluxe
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Położony tuż przy plaży z� rafą koralową i� centrum    pięciogwiazdkowy, otwarty w� 2021 r., 265 
nurkowym, jest idealnym miejscem dla miłośni- pokoi, 2�budynki, 2�piętra, 5�wind, restauracja głów-
ków nurkowania i�aktywnego wypoczynku. Zobacz na i�à la carte, 5�barów, w�tym na plaży, kącik z�shishą, 
wspaniały podwodny świat, łap słońce na leżaku internet bezprzewodowy w�lobby. 
przy basenie, szalej w� aquaparku albo skorzystaj 
z� bogatej oferty sportowo-rekreacyjnej dostępnej     2-os. (możliwość 2� dosta-
na miejscu. Po aktywnym dniu zrelaksuj się w�hote- wek dla dzieci), ok. 48 m2, klimatyzowany, łazienka, 
lowym centrum spa i�wypocznij w�eleganckich, prze- telewizor, telefon, minibar, sejf, balkon lub taras. 
stronnych pokojach wyposażonych we wszystko, 
co�jest potrzebne do komfortowego wypoczynku.    4� baseny, w�tym podgrze-

wany, splash aquapark ze zjeżdżalniami, kort teniso-
   ok. 20 km od EL QUSEIR, ok. 110� km wy, animacje, centrum spa; centrum nurkowe. 
od Marsa Alam; ok. 60 km od lotniska w�Marsa Alam. 

   łóżeczko dla dziecka do 2� lat, basen 
   hotelowa, piaszczysto-żwirowa, łagodne z�3�minizjeżdżalniami, plac zabaw, miniklub, animacje. 
zejście do morza, rafa koralowa przy brzegu, zale-
cane obuwie ochronne, pomost, bezpośrednio przy    all inclusive. 
hotelu, dojście przez teren hotelu, serwis plażowy, 
bar objęty all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

HOTEL LAZULI   ✪✪✪✪✪�
 RMFLAZU

 EGIPT /  MARSA ALAM ,  El Quseir 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 245 opinii klientów
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minibar, balkon; dostępne również pokoje: , 
,  i� . 

   foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
 Idealne miejsce na wyjazd z�przyjaciółmi i�rodzinne   hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, długość dla dziecka do 2� lat, brodzik podgrzewany w�sezo-
wczasy – przestronne pokoje, serwis na wysokim ok. 1� km, łagodne zejście do morza, rafa koralowa nie zimowym, miniaquapark, plac zabaw, miniklub 
poziomie i� animacje pozwolą beztrosko cieszyć zaczyna się blisko brzegu, zalecane obuwie ochron- (4-12 lat), animacje. 
się słońcem! Do dyspozycj i Gości są 2�baseny, kilka ne, ok. 700�m pomost do nurkowania, bezpośrednio 
restauracj i i� barów, w�tym bar przy plaży. Dla naj- przy hotelu, serwis plażowy, bar objęty all inclusive,    all inclusive. 
młodszych przygotowano miniklub, brodzik i�zjeż- centrum nurkowe, centrum i�szkoła kitesur� ngu. 
dżalnię. Położony przy plaży z� rafą koralową po-
lecany jest również amatorom nurkowania. Długi 
pomost ułatwia wejście do wody i�jest wspaniałym 
miejscem do oglądania morskiego życia. W�2021�r. 
hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość 
świadczonych usług. 

    2-os. (możliwość 1� lub 2� dosta-
  ok. 15�km od PORT GHALIB, ok. 45�km wek dla dzieci), ok. 40 m�, klimatyzowany, łazienka, 
od Marsa Alam telewizja satelitarna, sejf, zestaw do kawy/herbaty, , ok. 17�km od lotniska w�Marsa Alam. 

   4�baseny, w�tym 1�podgrzewa-
ny sezonowo, miniaquapark, animacje, centrum spa. 

   pięciogwiazdkowy, 399 pokoi, budynek 
główny i kilka budynków z pokojami, do 2�pięter, 3�re-
stauracje: główna i�2�à la carte, 4�bary, w�tym swim-up 
i�przy plaży, internet bezprzewodowy. 

SPORT I�ROZRYWKA:

HOTEL:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

 HOTEL ROYAL TULIP BEACH RESORT   ✪✪✪✪✪�
 RMFTULR

 EGIPT /  MARSA ALAM ,   Port Ghalib

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój superior

5,1 / 6 z 2176 opinii klientów

deluxe
rodzinny suite premium z�jacuzzi

superior:

160



 Komfortowy, położony przy jednej z� najładniej- 2� restauracje: główna i� à la carte, 3� bary, w� tym 
szych plaż w� rejonie Marsa Alam. Czyste morze na� plaży, bankomat, punkt internetowy, internet 
sprawia, że morska fauna jest tu szczególnie boga- bezprzewodowy. 
ta, a�największą atrakcją są krowy morskie – diugo-
nie, które mogą ważyć nawet do 400 kg! Można też     2-os. (możliwość 1�dostaw-
spotkać żółwie morskie i�wiele gatunków egzotycz- ki), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
nych ryb. Na rozległym terenie należącym do hotelu satelitarna, sejf, minibar, balkon lub taras; dostępne 
przygotowano wiele atrakcj i sportowych, a�o�dobry również pokoje:  i�  . 
humor Gości dba zespół znakomitych animatorów. 

   3� baseny, 1� podgrzewa-
  ok. 30�km od MARSA ALAM, ok.�35�km ny sezonowo, miniaquapark ze zjeżdżalniami, kort 
od lotniska w�Marsa Alam. tenisowy, animacje, nurkowanie, jazda konna, cen-

trum wellness. 
  hotelowa, długa, piaszczysta, łagodne zej-
ście do morza, bezpośrednio przy hotelu, rafa kora-    foteliki i�menu w�restauracj i, brodzik, 
lowa, serwis plażowy, bar objęty all inclusive. plac zabaw, animacje. 

   pięciogwiazdkowy, 358 pokoi, budynek    all inclusive. 
główny i� kilka budynków z� pokojami, 1-2� piętra, 

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 
DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny rodzinny deluxe

 HOTEL MALIKIA RESORT ABU DABBAB   ✪✪✪✪✪�
 RMFSOMA

 EGIPT /  MARSA ALAM  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 z 2154 opinii klientów

pokój standardowy
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 Hotel położony jest w� niezwykłej zatoce z� prywatną    pięciogwiazdkowy, 321 pokoi, kilka bu-
plażą i�piękną rafą koralową. Ciekawy program anima- dynków, do 2� pięter, 5� restauracj i na terenie kom-
cji, ładne baseny oraz zaplecze sportowo-rekreacyjne pleksu: główna i�4�à la carte, 4�bary, w�tym bar z�faj-
to tylko niektóre atuty hotelu. Dla dbających o� kom- ką wodną, internet bezprzewodowy, kawiarenka 
fort wypoczynku są do wyboru zadbane i� przytulne internetowa. 
pokoje standardowe lub przestronne, wygodnie 
urządzone pokoje rodzinne. Zdecydowanie polecany     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
na wakacje z� rodziną – wiele atrakcji dla dorosłych stawek), ok. 25-27 m�, klimatyzowany, łazienka, tele-    all inclusive. 
i�dzieci zapewni dobrą zabawę przez cały dzień. wizja satelitarna, sejf, minibar, internet bezprzewo-

dowy, balkon lub taras; dostępne również pokoje: 
  przy siostrzanym hotelu Brayka Bay  i� . 
Resort, ok. 18�km od MARSA ALAM, ok. 43�km od�lot-
niska w�Marsa Alam.    3� baseny, 1� podgrzewany 

sezonowo, 4� zjeżdżalnie, kort tenisowy, animacje, 
  hotelowa, piaszczysto-koralowa, długość centrum spa. 
ok. 500� m, w� zatoce, rafa koralowa, wydzielona 
część do pływania i� nurkowania, zalecane obuwie    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
ochronne, pomost, bezpośrednio przy hotelu, ser- dziecka do 2� lat, basen ze zjeżdżalnią, plac zabaw, 
wis plażowy, bar objęty all inclusive. miniklub (4-12 lat), animacje. 

HOTEL:

POKÓJ:
WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: 

DLA DZIECI:

standardowy:

rodzinny beach front

 HOTEL ROYAL BRAYKA RESORT   ✪✪✪✪✪�
 RMFROYA

 EGIPT /  MARSA ALAM  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy

4,8 / 6 z 1873 opinii klientów
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 Położony w�pięknej zatoce z�rafą koralową, zaj muje    czterogwiazdkowy, łącznie 320 pokoi, bu-
120 tys. m� znakomicie zaplanowanej przestrzeni. dynek główny i�11 budynków pobocznych, 2�piętra, 
Przepiękny ogród pełen jest palm, trawników i�eg- 5� restauracj i na terenie kompleksu: główna i�4� à la 
zotycznych krzewów. Pokoje hotelowe znajdują się carte, 4� bary, w�tym przy plaży, kantor, punkt inter-
w�wielu budynkach leżących w� różnych częściach netowy i�internet bezprzewodowy. 
kompleksu, co zapewnia prywatność i� spokój. 
Świetnie przygotowana oferta kulinarna, wiele     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
propozycj i sportowych, atrakcje dla dzieci, bardzo stawek dla dzieci), ok. 35 m�, klimatyzowany, łazien-
dobre opinie Gości. ka, telewizja satelitarna, minibar, balkon lub taras; 

dostępne również pokoje:  i�
  ok. 18�km od MARSA ALAM, ok.�43�km 
od lotniska w�Marsa Alam.    basen, kryty basen pod-

grzewany sezonowo, 2� korty tenisowe, siatkówka 
  hotelowa, długość 500� m, w� zatoce, wy- plażowa, animacje, centrum spa. 
dzielona część do pływania i� nurkowania, piasz-
czysto-koralowa, rafa koralowa, zalecane obuwie    basen, brodzik, 2�zjeżdżalnie, plac za-
ochronne, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażo- baw, miniklub (6-12 lat), animacje. 
wy, bar objęty all inclusive. 

   all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny beach front. 

 HOTEL BRAYKA BAY RESORT   ✪✪✪✪ �✪
 RMFBRAY

 EGIPT /  MARSA ALAM    

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy

5,0 / 6 z 601 opinii klientów
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 Pięciogwiazdkowy hotel zaprojektowany w�tradycyj- i�rafa koralowa, zalecane obuwie ochronne, pomost    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
nym stylu, położony jest na dużym terenie z�wypielę- o� długości 80� m, bezpośrednio przy hotelu, serwis dla dziecka do 2� lat, 2� baseny, plac i� pokój zabaw, 
gnowanym ogrodem i� bogatym zapleczem sporto- plażowy. miniklub (4-12 lat), animacje. 
wo-rekreacyjnym. Doskonale utrzymana piaszczysta 
plaża z� bezpłatnym serwisem to idealne miejsce    pięciogwiazdkowy, 203 pokoje, 7� budyn-    all inclusive. 
dla plażowiczów. Hotel leży niedaleko zatoki Abu ków, 4�budynki 1-piętrowe oraz 3�budynki 2-piętro-
Dabbab, dzięki czemu są tu doskonałe warunki do we, 3�restauracje: główna i�2�à la carte, 3�bary, w�tym 
nurkowania i�snurkowania. Nowoczesne pokoje wy- bar z� faj ką wodną, bankomat, internet bezprzewo-
posażone są we wszelkie wygody potrzebne do uda- dowy w�miejscach ogólnodostępnych. 
nego wypoczynku. Idealne miejsce na romantyczne 
wakacje i�aktywny wypoczynek z�przyjaciółmi.     2-os. (możliwość 1�lub 2�dosta-

wek), ok. 42 m�, klimatyzowany, łazienka, telewi-
  ok. 5� km od zatoki Abu Dabbab, zja satelitarna, zestaw do kawy/herbaty, sejf, mi-
ok. 25� km do MARSA ALAM nibar, balkon lub taras; dostępny również pokój , ok. 24� km od lotniska 
w�Marsa Alam. . 

  Moreen, piaszczysta, o� długości 800� m,    2� baseny, 1� podgrzewany 
łagodne zejście do morza, przy brzegu kamienie sezonowo, animacje. 

DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

superior:

rodzinny

 HOTEL CONCORDE MOREEN BEACH RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 RMFCONC

 EGIPT /  MARSA ALAM  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój superior

5,2 / 6 z 1501 opinii klientów
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POŁOŻENIE:

PLAŻA:

HOTEL: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

Położony w� sąsiedztwie Parku Narodowego Wadi 
el Gemal, otoczony wypielęgnowanym, zielo-
nym ogrodem zaprasza na romantyczne wakacje 
we�dwoje. Na miejscu wiele atrakcj i: kilka basenów, 
korty tenisowe, siłownia i� profesjonalne animacje, 
a�do tego szeroki wybór restauracj i i�barów. Hotel po-
siada prywatną plażę z� rafą koralową, idealne miej-
sce dla pasjonatów nurkowania. Popularna formuła 
all inclusive oraz przestronne i� funkcjonalnie wypo-
sażone pokoje, zapewnią komfortowy wypoczynek.

 ok. 50 km od MARSA ALAM, ok.�120�km 
od lotniska w�Marsa Alam.

 hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, dł. 700�m, 
łagodne zejście do morza, rafa koralowa przy brze-
gu, zalecane obuwie ochronne, pomost, ok. 300 m 
od budynku głównego, dojście do plaży przez teren 
hotelu, serwis plażowy, bar objęty all inclusive.

 pięciogwiazdkowy, 348 pokoi, budynek  3� baseny, w� tym 1� pod-
główny i� 22 bungalowy z� pokojami, 1� piętro, 3� re- grzewany, 2�korty tenisowe, siłownia, minigolf, ae-
stauracje, w�tym 2�à la carte, 6� barów, w�tym przy robik, aqua aerobik, animacje, centrum spa.
plaży i�przy basenie, faj ka wodna, internet bezprze-
wodowy, punkt internetowy.  foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-

ko dla dziecka do 2� lat, brodzik podgrzewany, po-
 kój i�plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 2-os. (możliwość 1� lub 

2� dostawek dla dzieci), ok. 55 m�, klimatyzowany, 
łazienka, telewizja satelitarna, zestaw do kawy/her-  all inclusive.
baty, sejf, minibar, balkon lub taras.

standardowy:

HOTEL GORGONIA BEACH RESORT   ✪✪✪✪✪�
 RMFGORG

 EGIPT /  MARSA ALAM  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 53 opinii klientów
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 Idealne miejsce na beztroski i�komfortowy wypo- średnio przy hotelu, serwis plażowy, bar objęty    foteliki w� restauracj i, opiekunka, 
czynek. Hotel położony jest w� spokoj nej okolicy, all inclusive. 3�brodziki, plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 
tuż przy pięknej i� rozległej piaszczystej plaży, 
oferuje znakomitą jakość usług i� doskonały ser-    czterogwiazdkowy, 348 pokoi, 3� budynki,    all inclusive. 
wis. 3� zadbane baseny, pięknie wkomponowane 1� piętro, 3� restauracje: główna i� 2 à la carte, 7� ba-
w� hotelowy teren i� nubijską architekturę, udo- rów, w�tym 3�typu swim-up i�przy plaży, bankomat, 
godnienia dla dzieci, animacje i�zajęcia sportowe internet bezprzewodowy, kawiarenka internetowa. 
zapewnią rozrywkę dla całej rodziny, a� idealnym 
miejscem relaksu po aktywnie spędzonym dniu     2-os. (możliwość 1� lub 
będzie hotelowe spa z�sauną, łaźnią parową i� hy- 2� dostawek), ok. 28 m�, klimatyzowany, łazienka, 
dromasażem. telewizja satelitarna, sejf, minibar, balkon lub ta-

ras, widok na ogród lub basen; dostępny również 
  ok. 35� km od centrum EL QUSEIR, pokój . 
ok.�45�km od lotniska w�Marsa Alam. 

   3� baseny, w� tym 2� pod-
  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście grzewane sezonowo, 2� korty tenisowe, centrum 
do morza, zalecane obuwie ochronne, bezpo- spa, animacje; sporty wodne. 

DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:
PLAŻA: 

standardowy:

rodzinny

 HOTEL HOTELUX ORIENTAL COAST MARSA ALAM   ✪✪✪✪ �✪
 RMFSENT

 EGIPT /  MARSA ALAM ,   El Quseir

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 384 opinii klientów

pokój rodzinny
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

Nowoczesny i�elegancki hotel prestiżowej sieci Jaz  pięciogwiazdkowy, 1001 pokoi, 3� budyn-
Iberotel, oferuje wygodne warunki pobytu w�pięk- ki, 1-3�piętra, restauracja główna i�4�à la carte, 5�ba-
nie zaprojektowanej scenerii. Położony w� nowej rów, w�tym na plaży, faj ka wodna, internet bezprze-
dzielnicy turystycznej Hurghady, blisko plaży, przy- wodowy w�holu, punkt internetowy.
ciąga bogatym zapleczem restauracj i i� barów ser-
wujących dania kuchni z�różnych regionów świata.   2-os., ok. 30 m�, klimatyzo-
Na miejscu jest kilka basenów, wielbicieli aktywne- wany, łazienka, telewizor, sejf, minibar, balkon lub 
go wypoczynku ucieszą aż 4�korty tenisowe, a�cała taras; dostępne również pokoje: , 
rodzina spędzi miło czas w�hotelowym aquaparku.   i�  .
W�2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą 
jakość świadczonych usług.  kilka basenów, w�tym se-

zonowo podgrzewane, aquapark, 4�korty tenisowe, 
 ok. 20 km od HURGHADY, ok. 18 km aqua aerobik, siłownia, animacje.

od lotniska w�Hurghadzie.
 foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-

 hotelowa, piaszczysto-żwirkowa, zejście ko dla dziecka do 2� lat, 4� brodziki, plac i� pokój za-
do morza żwirkowo-kamieniste, zalecane obuwie baw, miniklub (3-12 lat), animacje.
ochronne, bezpośrednio przy hotelu, serwis pla-
żowy.  all inclusive.

standardowy:

superior rodzin-
ny superior rodzinny deluxe

HOTEL JAZ AQUAMARINE RESORT   ✪✪✪✪✪�
 HRGIBEG

 EGIPT /  HURGHADA 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 i klientówz 364 opini

pokój standardowy
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 Komfortowy, zbudowany w� orientalnym stylu za-    pięciogwiazdkowy, otwarty w�2005 r., 530    foteliki w� restauracj i, opiekunka, łó-
prasza na pełne relaksu wakacje. Miła i� profesjo- pokoi, budynek główny oraz 18 trzypiętrowych żeczko dla dziecka do 2� lat, wydzielona część w�ba-
nalna obsługa zapewnia wysoki standard serwisu. budynków, restauracja główna i�3�à la carte, 4�bary, senie, basen, plac i�pokój zabaw, miniklub (3-12 lat), 
Eleganckie wnętrza, przestronne pokoje, pięknie D-Beats klub, bar z� faj ką wodną, internet bezprze- animacje. 
zaprojektowane przestrzenie i� znakomite restaura- wodowy; goście mogą korzystać z� infrastruktury 
cje to gwarancja wymarzonych wakacj i nawet dla hotelu Sunrise Garden Beach Resort & Spa.    all inclusive. 
najbardziej wymagających Klientów. Na miejscu 
wszystko, co potrzebne do udanych wakacj i: duże     2-os. (możliwość 1� lub 
baseny, animacje dla całej rodziny i� bogata oferta 2� dostawek), ok. 40 m�, klimatyzowany, łazienka, 
sportowa. Goście hotelu mogą korzystać z� infra- telewizja satelitarna, telefon, sejf, minibar, zestaw 
struktury hotelu Sunrise Garden Beach Resort & Spa. do� kawy/herbaty, balkon lub taras; dostępne rów-

nież pokoje:  i�  . 
   ok. 15 km od centrum HURGHADY, 
ok. 10 km od lotniska w�Hurghadzie.    2� baseny, w�tym podgrze-

wany sezonowo, siłownia, 2� korty tenisowe, anima-
   hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście cje, centrum spa. 
do�morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

standardowy:

rodzinny rodzinny suite

HOTEL SUNRISE MAMLOUK PALACE RESORT & SPA   ✪✪✪✪✪�
 HRGSUNM

 EGIPT /  HURGHADA  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 46 opinii klientów

pokój standardowy
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 Elegancki, wakacyjny resort należący do prestiżowej    pięciogwiazdkowy, odnowiony w� 2016 r.,    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
sieci Steigenberger, położony w� El Gounie zaprasza 268 pokoi, kilka budynków, do 2�pięter, restauracja, dziecka do 2� lat, 2� baseny, w�tym podgrzewany se-
na pięciogwiazdkowe wakacje. Połączenie nowocze- 4�bary, internet bezprzewodowy. zonowo, plac zabaw. 
snej architektury z� tradycyjnymi motywami, luksu-
sowe i� przestronne pokoje oraz doskonała obsługa     2-os. (możliwość 1� do-    all inclusive. 
to�atuty hotelu. Miejsce szczególnie polecane pasjo- stawki), ok. 54 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
natom sportów wodnych oraz gol� stom – na miejscu net bezprzewodowy, telewizor, telefon, zestaw 
18-dołkowe pole golfowe. Warto również odpocząć do� kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon lub taras, 
w� profesjonalnym centrum spa oferującym bogatą widok na� ogród, basen, lagunę lub pole golfowe; 
gamę zabiegów upiększających i�relaksujących. dostępny również pokój .  

   ok. 1,5� km od centrum EL GOUNY,    2� baseny, w� tym pod-
ok.�30 km od lotniska w�Hurghadzie. grzewany sezonowo, tenis stołowy, rzutki, boccia, 

18-dołkowe pole golfowe, centrum spa. 
   hotelowa, przy lagunie, piaszczysta, sztucz-
nie usypana, łagodne zejście do morza, bezpośred-
nio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL: DLA DZIECI:

POKÓJ: WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

standardowy:

rodzinny

HOTEL STEIGENBERGER GOLF RESORT EL GOUNA   ✪✪✪✪✪�
 HRGSTEL

 EGIPT /  HURGHADA ,  El Gouna  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 i klientówz 19 opini

pokój standardowy
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 Położony na 9�wyspach Morza Czerwonego w�słyn- do� morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście przez    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
nej lagunie El Gouna, został zaprojektowany przez teren hotelu, serwis plażowy, bar objęty all inclusive. dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, miniklub 
znanego architekta Michaela Gravesa. Komfortowe (5-12 lat). 
i� przestronne pokoje znajdują w� budynkach wzo-    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
rowanych na architekturze starożytnego Egiptu. w�2018 r., 339 pokoi, 44 budynki, 3�piętra, restaura-    all inclusive 24h. 
Goście mają do dyspozycj i szeroki wybór barów cja główna i�3�à la carte, 4�bary, internet bezprzewo-
i�restauracj i, w�tym bar na plaży objęty all inclusive. dowy. 
Hotel oferuje także wiele możliwości na aktywne 
spędzenie czasu, są tu 2�duże baseny, centrum spa,     2-os. (możliwość 1�dostawki 
a�w�okolicy można znaleźć świetne miejsca do nur- dla dziecka), ok. 38-42 m�, klimatyzowany, łazien-
kowania. Zrelaksuj się i�ciesz wypoczynkiem z�pięk- ka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 
nym widokiem na morze w�tle. polski program, telefon, minibar, zestaw do kawy/

herbaty, sejf, balkon lub taras; dostępne również 
   ok. 3� km od centrum EL GOUNY, pokoje:  i� . 
ok.�40 km od lotniska w�Hurghadzie. 

   2� baseny, w�tym podgrze-
   hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście wany sezonowo, tenis stołowy, bilard, centrum spa. 

DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:
PLAŻA:

standardowy:

deluxe rodzinny

HOTEL SHERATON MIRAMAR RESORT EL GOUNA   ✪✪✪✪✪�
 HRGSHER

 EGIPT /  HURGHADA ,  El Gouna  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy

5,3 / 6 z 26 opinii klientów
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 Planujesz wakacje z�rodziną? Chcesz wypoczywać wysp Dżaza’ir Dżiftun, ok. 10� km od lotniska korzystania z� aquaparku i� baru przy hotelu Titanic 
w� komfortowych warunkach, na miejscu mieć w�Hurghadzie. Resort & Aquapark. 
mnóstwo rozrywek dla dzieci, a�tuż obok piękną, 
piaszczystą plażę? Ten hotel jest dla Ciebie! Ide-   hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do    foteliki i�menu w�restauracj i, opiekun-
alnie położony, otwarty w� 2019� r., nowoczesny morza, bezpośrednio przy hotelu, dojście przez teren ka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, 2� baseny z� łącz-
i� elegancki, zaprasza na wakacje w� promieniach hotelu, serwis plażowy, cabany, bar objęty all inclusive. nie 13 zjeżdżalniami, pokój i� plac zabaw, miniklub 
egipskiego słońca. Na miłośników aktywnego (4-12 lat), animacje. 
wypoczynku czekaj ą sporty wodne na plaży,    pięciogwiazdkowy, zbudowany w� 2019� r., 
na�miejscu baseny i�zjeżdżalnie, a�nawet aquapark 387 pokoi, 3� budynki, 3� piętra, 2�windy, przestron-    all inclusive 24h. 
w� siostrzanym hotelu Titanic Resort & Aquapark. ne lobby, całodobowa recepcja, 5�restauracj i, w�tym 
Dla dzieciaków przygotowano pokój i�plac zabaw, 4�à�la carte, m.in. azjatycka, 6�barów, w�tym przy pla-
miniklub i� animacje. Komfortowe, przestronne ży, internet bezprzewodowy. 
pokoje to idealne miejsce na odpoczynek, a� sze-
roki wybór restauracj i i�barów pozwoli delektować     2-os. (możliwość 1�dostawki 
się smakiem ulubionych potraw i�drinków. Beztro- dla 2�dzieci – łóżko pojedyncze lub sofa), ok. 42 m�, 
ska zabawa i�dużo wakacyj nych uśmiechów gwa- klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
rantowane. telewizja satelitarna, zestaw do kawy/herbaty, mini-

bar, sejf, balkon; dostępny również pokój . 
  ok. 17�km od centrum HURGHADY, 
ok. 4� km od Hurghada Grand Aquarium,    basen, siłownia, animacje, 
ok.� 11� km od otoczonych rafami koralowymi dyskoteka, centrum spa; sporty wodne, możliwość 

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL TITANIC ROYAL   ✪✪✪✪✪�
 HRGTITR

 EGIPT /  HURGHADA  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 ze 109 opinii klientów

pokój standardowy
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 Kolorowy, o�typowo wakacyj nej, pogodnej archi-   piaszczysta, łagodne zejście do morza, w�wo- i� leniwa rzeka, 2� korty tenisowe, animacje, centrum 
tekturze to raj dla wszystkich turystów, także tych dzie miejscami koralowce, zalecane obuwie ochron- nurkowe, centrum spa. 
naj młodszych. Zachęca znakomitym standar- ne, pomost ułatwiający nurkowanie, bezpośrednio 
dem usług, wyborną kuchnią i� świetną zabawą – przy hotelu, serwis plażowy, bar objęty all inclusive.    foteliki w�restauracj i, brodzik, plac 
wszystko w�zadbanym otoczeniu i�pięknych wnę- i�pokój zabaw, miniklub (3-12 lat), minidisco, ani-
trzach, dekorowanych eleganckimi marmurami.    pięciogwiazdkowy, 608 pokoi, 2� budyn- macje. 
Świetny kompleks basenowy i�aquapark to super- ki, 2� piętra, winda, 8� restauracje, w� tym 2� główne 
atrakcja i� rozrywka dla całej rodziny! Rewelacyj na i� 6� à� la carte na terenie kompleksu, m.in.: chińska,    all inclusive 24h. 
atmosfera wakacyj nej zabawy i� dużo radości dla japońska, meksykańska i� indyjska, 5� barów, banko-
całej rodziny, moc atrakcj i od rana do wieczora! mat, punkt internetowy, internet bezprzewodowy. 
Goście hotelu mogą korzystać z�infrastruktury są-
siedniego hotelu Titanic Palace Resort. W� 2021� r.     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość stawek dla dzieci), ok. 40 m�, klimatyzowany, łazien-
świadczonych usług. ka, telewizja satelitarna, minibar, sejf, balkon lub 

taras; dostępny również pokój . 
  ok. 20�km od centrum HURGHADY, 
ok. 10�km od lotniska w� Hurghadzie, bus do cen-    duży kompleks basenowy, 
trum. w� tym basen podgrzewany w� sezonie zimowym, 

aquapark z� 16 zjeżdżalniami, basen ze sztuczną falą 

PLAŻA: 

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK   ✪✪✪✪✪�
 HRGTITA

 EGIPT /  HURGHADA  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 1603 opinii klientów

pokój standardowy
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 Cieszący się bardzo dobrymi opiniami wśród Gości, ne, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar    foteliki i� menu w� restauracj i, opie-
położony w�regionie Makadi z�pięknym widokiem na objęty all inclusive. kunka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, basen ze zjeż-
zatokę, bezpośrednio przy piaszczystej plaży to ideal- dżalnią, podgrzewany w�sezonie zimowym, brodzik, 
ne miejsce na pełen relaks i�udany odpoczynek. Przy-    pięciogwiazdkowy, odnowiony w� 2014� r., plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 
jazna, relaksująca atmosfera i� sympatyczny zespół 334 pokoje, 4�budynki, 2�piętra, 4�restauracje: głów-
animatorów zapewniają prawdziwie wakacyjny kli- na i� 3� à la carte, mi.in. orientalna, 7� barów, w� tym    all inclusive 24h. 
mat i�świetną zabawę, a�amatorów nurkowania ucie- przy plaży, 2�kawiarnie z�fajką wodną, wymiana wa-
szą dobre warunki i�ładna rafa koralowa. Duży, zadba- lut, internet bezprzewodowy w� lobby, kawiarenka 
ny basen ze zjeżdżalniami to doskonałe miejsce na internetowa. 
słoneczne odprężenie i�wodną zabawę. A� na koniec 
nic tak nie poprawia humoru, jak smakowity posiłek     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
po dniu pełnym aktywności na świeżym powietrzu! stawek), ok. 38 m�, klimatyzowany, łazienka, telewi-

zor, sejf, minibar, balkon lub taras; dostępny również 
  w�zatoce Makadi, ok. 30� km od cen- pokój . 
trum HURGHADY, ok. 35� km od lotniska w� Hurgha-
dzie, bus do centrum.    3� baseny, 1� podgrzewany 

w� sezonie zimowym, 3� zjeżdżalnie, kort tenisowy, 
  hotelowa, piaszczysta, łagodne zej ście squash, animacje, centrum spa; centrum nurkowe, 
do� morza, rafa koralowa, zalecane obuwie ochron- sporty wodne. 

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: 

standardowy:

rodzinny

 HOTEL PRIMA LIFE MAKADI   ✪✪✪✪✪�
 HRGPRIM

 EGIPT /  HURGHADA  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2899 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 443 opinii klientów

pokój standardowy
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 Szalone, rodzinne wakacje! Tutaj nikt nie słyszał   hotelowa, długa, piaszczysta, łagodne zej-    2� baseny, 6� zjeżdżalni, kort 

o� nudzie – restauracje serwujące tradycyj ne, lo- ście do morza, bezpośrednio przy hotelu, przejście tenisowy, centrum � tness, lekcje tańca, centrum spa; 

kalne dania oraz meksykańskie czy włoskie przy- przez pasaż, serwis plażowy, bar objęty all inclusive.� sporty wodne. 

smaki i�bary z�kolorowymi drinkami spodobają się 

wszystkim, którzy lubią zwiedzać świat „od kuch-    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony    foteliki i� menu w� restauracji, opiekun-

ni”. Odpoczywający w�ruchu będą zachwyceni ba- w� 2018� r., 851 pokoi, 4� budynki: główny i� 3� anek- ka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, 2�baseny, w�tym 1�ze 

senami z�zakręconymi zjeżdżalniami, a�Goście pre- sy, do 4� pięter, 6� wind, 3� restauracje, w� tym gówna zjeżdżalnią, plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 

ferujący kąpiele słoneczne spędzą niejeden udany i�2�à� la�carte, 6�barów, w�tym na plaży i�przy basenie, 

dzień na piaszczystej, hotelowej plaży. O� świetną internet bezprzewodowy w� lobby; występują różni-    all inclusive. 

zabawę dzieciaków zadbają instruktorzy podczas ce poziomów i� schody – nie jest polecany osobom 

animacj i, dla naj młodszych przygotowano rów- z�ograniczeniami ruchowymi. 

nież plac zabaw, miniklub i�dyskotekę. Nieco starsi 

będą mogli w� tym czasie skorzystać z� szerokiej     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

oferty centrum spa. stawek dla dzieci), ok. 40 m , klimatyzowany, łazien-

ka, telewizja satelitarna, zestaw do kawy/herbaty, 

  w� dzielnicy hotelowej Sahl Hasheesh, sejf, minibar, balkon lub taras, widok na basen lub 

ok. 25�km od centrum HURGHADY, ok. 22�km od lotni- ogród; dostępne również pokoje: ,  

ska w�Hurghadzie, bus hotelowy do Hurghady. i� . 

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

standardowy:

superior deluxe
rodzinny

2

 HOTEL PYRAMISA SAHL HASHEESH   ✪✪✪✪✪�
 HRGPYRA

 EGIPT /  HURGHADA  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2799 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,6 / 6 ze 155 opinii klientów

pokój standardowy
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:
DLA DZIECI:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

Elegancki kompleks to idealne miejsce dla miłośników  pięciogwiazdkowy, 487 pokoi, budynek 
szalonej zabawy w� basenach i� na wodnych ślizgaw- główny i�4�budynki z�pokojami, 2-3�piętra, 3�restau-
kach! Ogromny aquapark z�50 zjeżdżalniami dla dzie- racje, w�tym 2�à la carte, 4� bary, w�tym przy plaży, 
ci i� dorosłych zapewni radosne uśmiechy na� ustach internet bezprzewodowy.
wszystkich kochających wodne szaleństwa i� orzeź-
wiające pluskanie w�wodzie. Udogodnienia dla dzieci,   2-os., ok. 34 m�, klimaty-
miniklub i�animacje sprawiają, że to resort przyjazny zowany, łazienka, telewizja satelitarna, sejf, zestaw 
dla rodzin. Eleganckie pokoje, wyposażone w� nie- do� kawy/herbaty, minibar, balkon lub taras; do-
zbędne wygody i� sympatyczna obsługa zapewniają stępny również pokój .
komfortowy pobyt, a� urozmaicona formuła all� inclu-
sive przypadnie do gustu łasuchom. Niedaleko stąd  6�basenów, w�tym 1�na da-
również do lokalnego souku i�centrum z� restauracja- chu tylko dla dorosłych, podgrzewane sezonowo, 
mi i�kafejkami. W�2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI aquapark Makadi Water World: 50 zjeżdżalni, kort 
za najwyższą jakość świadczonych usług. tenisowy, siłownia, animacje, centrum spa; sporty 

wodne, pole golfowe.
 ok. 4� km od centrum Madinat Ma-

kadi, ok. 30 km od centrum HURGHADY, ok. 30 km  foteliki i� menu w� restauracj i, opie-
od�lotniska w�Hurghadzie. kunka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, 2�baseny, bro-

dzik, plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje.
 hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście 

do� morza, dalej rafa koralowa, ok. 4� km od hotelu,  all inclusive.
dojazd hotelowym busem, serwis plażowy.

standardowy:

rodzinny

HOTEL JAZ AQUAVIVA   ✪✪✪✪✪�
 HRGVIVG

 EGIPT /  HURGHADA  

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 ze 104 opinii klientów

pokój rodzinny
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 Fantastycznie położony, bezpośrednio przy prze-
pięknej plaży w� Zatoce Akaba, z� malowniczym 
widokiem na góry Synaj . Zachwyca stylowymi 
wnętrzami, imponującą architekturą, przepiękny-
mi ogrodami i�doskonałą obsługą. Znakomity wy-
bór, nawet dla naj bardziej wymagających Klien-    pięciogwiazdkowy, częściowo odno- kunka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, 2� brodziki, 
tów. To niezwykłe miejsce spodoba się osobom wiony w� 2016� r., 442 pokoje, budynek główny plac i pokój zabaw, miniklub (4-12 lat), minidisco, 
ceniącym styl i� unikalny charakter, inspirowany z� recepcją, 2� budynki w�części głównej i� 1�aneks, animacje. 
tradycyj ną orientalną architekturą. W 2021� r. ho- 2-3�piętra, 3�windy, 3�restauracje: w�tym 2�główne, 
tel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość 4�bary, internet bezprzewodowy.    all inclusive. 
świadczonych usług. 

    2-os. (możliwość 1� lub 
  w�TABA HEIGHTS, ok. 20�km od cen- 2�dostawek dla dzieci), ok. 30 m�, klimatyzowany, 
trum Taby, ok. 30� km od lotniska w�Tabie, przed łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sate-
recepcją przystanek lokalnych minibusów. litarna, sejf, minibar, balkon lub taras. 

  prywatna, piaszczysta, szeroka, długość    4� baseny, w� tym część 
ok. 500 m, łagodne zejście do morza, ok. 300� m podgrzewana, 2� korty tenisowe, animacje, cen-
od brzegu zaczyna się głębia z� rafą, pomost, bez- trum spa z�basenem krytym; sporty wodne. 
pośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar objęty 
all inclusive.    foteliki i� menu w� restauracj i, opie-

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

standardowy:

 HOTEL MOSAIQUE BEACH RESORT TABA HEIGHTS    �EX. SOFITEL TABA HEIGHTS�

Taba Heights

✪✪✪✪✪�
 TCPSOFI

 EGIPT /  TABA ,   

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2499 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 1262 opinii klientów
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 Hotel o imponującej orientalnej architekturze za-   prywatna, piaszczysta, szeroka, łagodne    foteliki i menu w restauracj i, opiekun-
prasza na wygodne, rodzinne wakacje. Eleganckie zejście do morza, ok. 300� m w głąb morza zaczyna ka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat, 2 brodziki, plac za-
wnętrza, przestronne pokoje, pięknie zaprojekto- się głębia z rafą, bezpośrednio przy hotelu, serwis baw, kids club, animacje. 
wane przestrzenie, egzotyczny ogród, sztuczne plażowy, bar objęty all inclusive. 
jezioro z morską wodą, znakomite restauracje    all inclusive. 
i piękna plaża sprawiają, że jest to wymarzone    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
miejsce na wypoczynek, nawet dla naj bardziej w 2016� r., 503 pokoje, kilka budynków, 3-4 piętra, 
wymagających Klientów. Hotel polecany również 3�windy, 3 restauracje, 4 bary, w tym przy plaży, faj ka 
organizatorom konferencj i, szkoleń i wyjazdów in- wodna, internet bezprzewodowy.  
tegracyj nych. Centrum kongresowe z profesjonal-
ną obsługą i pełnym wyposażeniem to gwarancja     2-os. (możliwość 1 lub 2 do-
udanych spotkań. stawek dla dzieci), ok. 40 m�, klimatyzowany, łazienka, 

internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, 
  w TABA HEIGHTS, ok. 20� km od cen- zestaw do kawy/herbaty, minibar, balkon lub taras. 
trum Taby, ok. 30� km od lotniska w Tabie, przed re-
cepcją przystanek lokalnych minibusów.    2 baseny, basen kryty, ani-

macje, centrum nurkowe, centrum spa. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL STRAND TABA HEIGHTS BEACH & GOLF RESORT     �EX. INTERCONTINENTAL�

Taba Heights

✪✪✪✪✪�
 TCPINTE

 EGIPT /  TABA ,   

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 1013 opinii klientów
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Księżycowe krajobrazy, oazy i orientalne medyny kuszą egzotyką, a gościnność mieszkańców, 

wspaniała pogoda, piękne plaże i ciepłe morze jak magnes przyciągają turystów z całego świata. 

Kartagina

Hammamet

Sousse
Kairuan Monastir

Mahdia

Zarzis
Douz

Tataouine
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HAMMAMET

SOUSSE

MONASTIR

DJERBA

Słynny ośrodek turystyczny położony na półwyspie Cap Bon pachnącym jaśminem i hibiskusem 

nazwą nawiązuje do hammamu, przypominając o tutejszych termach i  łaźniach. Najmłodszą 

i  najnowocześniejszą dzielnicą Hammametu jest Yasmine z  hotelami słynącymi ze wspaniale 

zorganizowanych ośrodków spa.

Trzecie pod względem wielkości miasto Tunezji, z jednej strony otoczone morzem, z pozosta-

łych gajami oliwnymi. Na plażach są liczne ośrodki sportów wodnych, a na północy starannie 

utrzymane pola golfowe.

Kurort ze zróżnicowaną bazą hotelową, rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną 

i  szerokimi, piaszczystymi plażami. Miasto słynie z medyny z mnóstwem sklepów i kramów 

–  idealne miejsce dla wielbicieli shoppingu. Na południe od Monastiru leży Mahdia o ponad 

1000-letniej historii. Coraz częściej odwiedzają ją turyści w poszukiwaniu pięknych plaż.

Łagodny klimat, niekończące się plaże, płytkie, ciepłe morze prawie pozbawione fal – to wszystko czyni 

wyspę wymarzonym miejscem na wypoczynek z dziećmi.

TUNEZJA
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ZWIEDZAJ TUNEZJĘ
›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

Kairuan-El Jem

Oaza Tozeur – safari (2 dni)

Tunis-Kartagina-Sidi Bou Said 

Dookoła wyspy Djerba

Matmata i Douz

Rejs statkiem pirackim

Wyspa Kuriat 

 – Święte Miasto, jeden 
z największych rzymskich amfiteatrów na 
świecie

 – El Jem 
z rzymskim amfiteatrem, Matmata 
z księżycowym krajobrazem i Douz, 
nazywane „Wrotami Sahary”, ekscytująca 
wyprawa jeepami i urokliwe oazy

– centrum 
Tunisu z medyną, pozostałości kompleksu 
term Antoniusza, miasteczko artystów 
z biało-niebieskimi domami

zakątki wyspy

 – wioski berberyjskie, 
pustynia i podziemne domy

 – rejs wzdłuż 
wybrzeża, animacje

– bezludny, 
śródziemnomorski raj

Polska – Tunezja – ok. 3 godz.

Czas polski minus 1 godz.

 – najciekawsze 

.....................................................................

.....................................................................

PRZELOT

CZAS LOKALNY

Więcej informacj i na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

należy oczywiście nurkowanie, ale również żeglarstwo, 
wind- i  kitesurfi ng – szczególnie w takich kurortach, jak: 
Sidi Bou Said, Tabarka, Bizerta czy Hammamet.

To miejsce z  cyklu: „must be” dla wszystkich fanów 
„Gwiezdnych wojen”. Tunezyjska Sahara zagrała aż 
w pięciu epizodach sagi, jako rodzinna planeta Luke’a Sy-
walkera, Tatooine. Ten malowniczy plener wykorzystano 

Stare miasto z  bazarami i głównym meczetem to bogac- również m.in. w produkcjach: „Gladiator”, „Poszukiwacze 
two nie tylko kolorów, ale również aromatów. Klimatycz- zaginionej arki”, „Quo vadis” i „Angielski pacjent”.
ne, wąskie uliczki pachną jaśminem, wszędzie widać ugi-
nające się od towarów stoły, bary i  kawiarnie serwujące 

Przyprawy to tutaj główny składnik kuchni, a  zapach 
lokalną kuchnię. Medyna w Sousse wpisana jest na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO i koniecz-

przyrządzanych dań kusi na ulicach miast i w medynach. 
Do tunezyjskich przysmaków należy m.in. brik – trójkątny 

nie trzeba się zgubić w jej uliczkach.
pieróg wypełniony farszem z tuńczyka i sadzonego jajka, 
lalabi – gęsta zupa na bazie cieciorki i baraniny, a na de-

Poszukuj wrażeń na wypalonej słońcem Saharze i odpo- ser uszy sędziego – ciastko nasączone miodem i  wodą 
czywaj w zielonych oazach, w cieniu palm daktylowych. różaną. Potrawy najczęściej mają kolor czerwony, bo to 
Wybierz się na ekscytujący rajd po niezmierzonych pia- podobno wzmacnia smak i potęguje apetyt.
skach pustyni, a  wieczorami zapal z  przyjaciółmi fajkę 
wodną o stu smakach i napij się pysznej miętowej herbaty.

Na lokalnych bazarach można kupić dosłownie wszystko! 
Z podróży warto zabrać ze sobą aromatyczne przyprawy, 

Długie wybrzeże, liczne zatoki i  mnóstwo szkół oraz w  tym słynną harissę, ręcznie zdobioną ceramikę, misy 
wypożyczalni sprzętu wodnego to doskonałe warunki i tace z drzewa oliwnego, wyroby ze skóry i likier z dakty-
dla amatorów aktywnego wypoczynku. Do najbardziej li. Zasada jest prosta: targuj się i ciesz z zakupów jeszcze 
popularnych sportów wodnych uprawianych w  Tunezji długo po powrocie do kraju.

Największym atutem Tunezji, oprócz doskonałych warun-
ków pogodowych przez okrągły rok, są piękne, obsypane 
piaskiem plaże, które kuszą nie tylko amatorów odpoczynku 
na leżaku, ale również aktywnych wczasowiczów. Za naj-
piękniejszy fragment wybrzeża uznawany jest region Przy-
lądka Bon oraz Tabarki.

MORZE PIASKU

FILMOWE PLENERY

SPACER PO MEDYNIE

AROMATY I KOLORY

CO ROBIĆ?

PAMIĄTKA Z WAKACJI

RAJ DLA NURKÓW
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HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

Hotele należące do sieci Golden Tulip znane są z�do-  pięciogwiazdkowy, systematycznie odna-  foteliki w�restauracji, opiekunka, łóżecz-
brej jakości i� różnorodności oferowanych usług. Wy- wiany, 249 pokoi, 2�piętra, 3�windy, restauracja główna ko dla dziecka do 2� lat, basen, pokój zabaw, miniklub 
soki standard hotelu oraz jego doskonałe położenie, i�2�à la carte, 3�bary, w�tym na plaży, kawiarnia maure- (4-12 lat).
bezpośrednio przy pięknej plaży, w� nowoczesnej tańska, internet bezprzewodowy w�lobby.
dzielnicy turystycznej proponującej niezliczoną ilość  all inclusive.
rozrywek, zapewniają luksusowy pobyt, udany wypo-   2-os. (możliwość 1�dostawki), 
czynek i�pozwalają zapomnieć o�codzienności. ok. 31-43 m�, klimatyzowany, łazienka, osobne wc, 

internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, 
 w�turystycznej dzielnicy HAMMAMETU minibar, balkon lub taras; dostępny również pokój 

– Yasmine, ok. 1�km od medyny Yasmine, ok. 13 km od .
centrum starego Hammametu, ok. 100 km od lotniska 
w�Monastirze, ok. 43 km od lotniska w�En� dha.  basen, kryty basen, 2� korty 

tenisowe, boiska do siatkówki i� piłki nożnej, � tness 
 hotelowa, piaszczysta, szeroka, łagodne club, centrum balneoterapii.

zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
plażowy.

standardowy:

rodzinny

HOTEL GOLDEN TULIP TAJ SULTAN   ✪✪✪✪✪�
 NBETAJS

 TUNEZJA ,    Hammamet

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2599 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 21 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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 Należy do znanej sieci Marhaba Hotels, jest idealnie   hotelowa, piaszczysta i� szeroka, łagodne 
położony przy pięknej, piaszczystej plaży, która docho- zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
dzi do zadbanego ogrodu z�palmami. Jasny budynek plażowy; sporty wodne. 
hotelu ma ciekawą architekturę z� łukowymi okna-
mi i� otwiera się na wewnętrzny dziedziniec z� ładnie    czterogwiazdkowy, całkowicie odnowiony 
wkomponowanym basenem o�oryginalnym kształcie. w�2017� r., 333 pokoje, 7� pięter, 4�windy, 3� restaura-
Wrażenie robi marmurowe, atrialne lobby. Tylko krótki cje, 4� bary, w� tym przy plaży, kawiarnia mauretań-
spacer dzieli hotel od mariny Port El Kantaoui i� pola ska, klub nocny, punkt internetowy.    all inclusive. 
golfowego. Znakomite miejsce dla amatorów waka-
cyjnych rozrywek w�renomowanym kurorcie, świetny     2-os. (możliwość 1�dostaw-
na aktywny urlop: korty tenisowe, squash, siłownia, ki), 20 m�, klimatyzowany, łazienka, osobne wc, lo-
kryty basen, dobrze wyposażone spa – wszystko do dówka, telewizja satelitarna, internet bezprzewodo-
dyspozycji na miejscu! W�2021�r. hotel otrzymał ŻAGIEL wy, balkon lub taras. 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. 

   basen, kryty basen, 2�korty 
  w�samym centrum turystycznej dzielni- tenisowe, siłownia, squash, centrum spa. 
cy SOUSSE – Port El Kantaoui, 300�m od słynnej przy-
stani jachtowej, 8�km od Sousse, ok. 25�km od lotniska    foteliki w�restauracji, łóżeczko dla dziec-
w�Monastirze, ok. 37�km od lotniska w�En� dha. ka do 2�lat, basen, plac zabaw, miniklub (6-12 lat). 

PLAŻA: 

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

standardowy:

 HOTEL MARHABA PALACE SOUSSE   ✪✪✪✪✪�
 NBEMAPA

 TUNEZJA ,    Sousse

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 ze 126 opinii klientów
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 Hotel znajduje się w�połowie drogi między medyną 

w� Sousse, a�znanym centrum turystycznym Port El 

Kantaoui. Oprócz doskonałego położenia, atutem 

hotelu jest profesjonalna i�pomocna obsługa, a�bo-

gata oferta sportowo-rekreacyj na zapewni wiele 

rozrywek zarówno dla dorosłych, jak i� dla dzieci. 

Na�miejscu są 2�baseny i�basen kryty, dla najmłodszych 

przygotowano plac i�pokój zabaw oraz zabawy w�mini-

klubie. Hotel polecany na rodzinny wypoczynek. 

2� restauracje: główna i� à la carte, 2� bary, kawiarnia 

mauretańska, kantor, internet bezprzewodowy 

w�lobby, punkt internetowy. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-

ki dla os. dorosłej lub 2�dostawek dla dzieci – łóżko 

piętrowe), ok. 20 m , klimatyzowany, łazienka, inter-

net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lodówka, 

minibar, balkon. 

  w� turystycznej części SOUSSE, 4� km    2� baseny, kryty basen, 

od Port El Kantaoui, 23�km od lotniska w�Monastirze, animacje, 2� korty tenisowe, minigolf, salon urody, 

ok. 45�km od lotniska w�En� dha. masaże, sauna, hammam, jacuzzi, balneoterapia; 

sporty wodne. 

  hotelowa, piaszczysta i� szeroka, łagodne 

zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis    foteliki w� restauracj i, opiekunka, 

łóżeczko dla dziecka do 2� lat, basen, miniklub plażowy. 

(4-12 lat), plac i�pokój zabaw. 

   czterogwiazdkowy, ostatnia renowacja 

w�2013� r., 242 pokoje, 1� budynek, 4� piętra 2�windy,    all inclusive. 

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: 
DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

standardowy:

2

 HOTEL MARHABA ROYAL SALEM   ✪✪✪✪�
 NBEMARO

 TUNEZJA ,    Sousse

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2199 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,8 / 6 ze 131 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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 Położony w� spokoj nej okolicy, w� otoczeniu pal- odnowiony w�2015 r., 259 pokoi, 1� budynek, 5� pię-
mowego ogrodu, bezpośrednio przy piaszczystej ter, 2�windy, 2�restauracj : główna i�á la carte, pizzeria, 
plaży jest polecany na wypoczynek z�całą rodziną. 3� bary, w� tym przy plaży, kawiarnia mauretańska, 
Doskonała, wakacyj na atmosfera i� świetny zespół internet bezprzewodowy. 
animatorów zapewnią rozrywkę dla dzieci i� doro-
słych. Na� miejscu jest basen z� wydzieloną częścią    �2-os. (możliwość 1�dostaw-
dla dzieci, 8� kortów tenisowych i� squash. Do dys- ki), ok. 32 m�, klimatyzowany, łazienka, osobne wc, 
pozycj i Gości są restauracje i� kilka barów, w� tym internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, mi-
przy plaży. nibar, balkon; dostępny również pokój . 

   ok. 1,5� km od centrum SOUSSE,    basen, kryty basen, 8� kor-
ok.�3�km od Port El Kantaoui, ok. 20 km od lotniska tów tenisowych, siłownia, animacje, centrum well-
w�Monastirze, ok. 40 km od lotniska w�En� dha przy- ness, squash; oferta zewnętrzna: 27-dołkowe pole 
stanek autobusowy ok. 300 m od hotelu. golfowe ok. 3�km od hotelu. 

   hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, pokój 
bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. i�plac zabaw, miniklub (6-12 lat), animacje. 

   czterogwiazdkowy, zbudowany w� 1989 r.,    all inclusive. 

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

HOTEL MARHABA BEACH   ✪✪✪✪�
 NBEMABE

 TUNEZJA ,  Sousse 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2059 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 81 opinii klientów

pokój standardowy

183



 HOTEL MARHABA SALEM   ✪✪✪✪�
 NBEMASA

 TUNEZJA ,    Sousse

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,9 / 6  klientówz 64 opinii

 Położony na terenie siedmiohektarowego ogrodu,    czterogwiazdkowy, ostatnia renowacja 
nawiązuje do tradycyj nej architektury tunezyjskiej . w�2013�r. (pokoje); 241 pokoi w�2�budynkach, 3�pię-
Hotel znajduje się w� połowie drogi między me- tra, 2� restauracje: główna i� à la carte przy plaży, 
dyną w� Sousse, a� znanym centrum turystycznym 2�bary, kawiarnia mauretańska, kantor, internet bez-
Port El Kantaoui. Do dyspozycj i Gości są wygodnie przewodowy w�lobby, punkt internetowy. 
urządzone pokoje. Na miejscu są 3�baseny i�2�korty 
tenisowe, na naj młodszych czeka miniklub, plac     2-os. (możliwość 1� lub 
i� pokój zabaw. Usytuowany bezpośrednio przy 2�dostawek dla dzieci – łóżko piętrowe), ok. 20 m�, 
plaży, jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
rodzin, jak i�amatorów sportów wodnych. telewizja satelitarna, sejf, minibar, balkon. 

  w� turystycznej części SOUSSE, obok 
hotelu Marhaba Royal Salem, ok. 4� km od centrum 
miasta, ok. 4�km od Port El Kantaoui, ok. 23�km od lot-
niska w�Monastirze, ok. 45�km od lotniska w�En� dha. 

   foteliki w� restauracj i, opiekunka, łó-
  hotelowa, piaszczysta i� szeroka, łagodne żeczko dla dziecka do 2� lat, basen, plac i� pokój za-
zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis baw, miniklub (4-12 lat). 
plażowy; sporty wodne. 

   all inclusive. 

   2�baseny, kryty basen, wieczor-
ne animacje, 2� korty tenisowe, minigolf, salon piękno-
ści, masaże, sauna, hammam, jacuzzi, balneoterapia. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:
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   2�baseny, basen kryty, pod-
grzewany sezonowo, 3� korty tenisowe, animacje, 
centrum spa Aphrodite; ok. 6�km od hotelu 27-doł-
kowe pole golfowe (transfer). 

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
dziecka do 2�lat, plac zabaw (4-12 lat), animacje. 

 Atrakcyj nie położony tuż przy piaszczystej plaży   hotelowa, piaszczysta, szeroka, łagodne    all inclusive. 
w�Yasmine Hammamet, spokoj nym zakątku Ham- zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
mametu. Przepiękne widoki na morze oraz bliska plażowy. 
odległość od tętniącego życiem centrum miasta 
to świetna propozycja dla wielbicieli aktywnego    czterogwiazdkowy, odnowiony na przeło-
wypoczynku. Hotel słynie z�doskonałego serwisu, mie 2012/2013� r., 352 pokoje, 3� budynki, 2� piętra, 
gwarantowanego przez sieć hotelową Vincci i�mi- restauracja, 2�bary, kantor, internet bezprzewodowy 
łej, zawsze uśmiechniętej, obsługi. przy recepcj i, punkt internetowy. 

  w� południowej części HAMMAME-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
TU, ok. 8�km od centrum, 95�km od lotniska w�Mo- ki), ok. 30-38 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
nastirze, ok. 40�km od lotniska w�En� dha. satelitarna, minibar, sejf, balkon lub taras; dostępny 

również pokój z�2�dostawkami. 

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POŁOŻENIE: POKÓJ:

 HOTEL VINCCI MARILLA   ✪✪✪✪�
 NBEMARL

 TUNEZJA ,    Hammamet

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2099 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,9 / 6 ze 197 opinii klientów

standardowy:
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 Estetyczne pomieszczenia recepcyjne, restauracje    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2018� r., 
i� pokoje utrzymane w� nowoczesnym stylu z� trady- 400 pokoi, 1�budynek z�2�skrzydłami, 4�piętra, 2�win-
cyjnymi lokalnymi detalami, łączą wysoki standard dy, 3 restauracje:  główna i 2 à la carte, 3�bary, kawiar-
z� elegancją. Przestronne i� komfortowe pokoje są nia mauretańska, internet bezprzewodowy w�lobby. 
idealne dla rodzin z� dziećmi. Bliskość plaży, ładny 
basen i� wiele urządzeń rekreacyjnych gwarantują     2-os. (możliwość 1� lub 2�do-
powrót do domu w�znakomitej formie. Goście doce- stawek dla dzieci), ok. 27 m�, klimatyzowany, łazienka,    all inclusive. 
niają profesjonalną obsługę oraz bogatą i� urozma- osobne wc, internet bezprzewodowy, telewizja sate-
iconą kuchnię z�wieczorami tematycznymi. litarna, minilodówka, sejf, balkon lub taras. 

 w� Skanes,  ok. 5� km od centrum    basen, kryty basen, minipił-
MONASTIRU, ok. 18�km od Sousse, ok. 2�km od lotni- ka nożna, siłownia, animacje; w� pobliżu hotelu pola 
ska w�Monastirze, ok. 56� km od lotniska w� En� dha, golfowe Flamingo (ok. 7�km) i�Palm Links (ok. 10 km). 
przystanek autobusowy ok. 100�m od hotelu. 

   foteliki i� menu w� restauracj i, łóżeczko 
  Skanes, hotelowa, długa i�szeroka, piaszczy- dla dziecka do 2� lat, pokój i� plac zabaw, miniklub 
sta, łagodne zejście do morza, bezpośrednio przy ho- (4-12 lat).  
telu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:
WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

standardowy:

 HOTEL VINCCI ROSA BEACH   ✪✪✪✪�
 NBEROSA

 TUNEZJA ,    Monastir

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

6,0 / 6 z 2 opinii klientów
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Komfortowy, nowoczesny hotel gwarantujący wy- 3� pięter, restauracja główna i� 2� à la carte, 3� bary, 
soki standard i� profesjonalny serwis. Leży bezpo- w�tym przy plaży, internet bezprzewodowy w�miej-
średnio przy pięknej, piaszczystej plaży, otoczony scach ogólnodostępnych.
jest wspaniałym palmowym ogrodem. Do dyspo-
zycj i Gości jest duży basen, dla miłośników aktyw-   2-os. (możliwość 1�dostaw-
nego wypoczynku przygotowano bogaty program ki), ok. 32 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
zajęć sportowych. Na naj młodszych turystów cze- satelitarna, sejf, minibar, balkon lub taras; dostępny 
kają zabawy w� miniklubie. Goście doceniają ele- również pokój .
ganckie, ładnie urządzone pokoje, wysoki poziom 
formuły all inclusive i�hotelowe animacje.  2� baseny, aquapark 

z�5�zjeżdżalniami, kryty basen z�jacuzzi, 3� korty te-
 ok. 6� km od MIDOUN, ok. 23 km od nisowe, siłownia, minigolf, animacje, centrum well-

Houmt Souk, ok. 30 km od lotniska Djerba-Zarzis. ness; sporty wodne.

 hotelowa, piaszczysta, łagodne, miej-  opiekunka, łóżeczko dla dziecka 
scami skaliste zejście do morza, zalecane obuwie do�2�lat, basen, plac zabaw, miniklub (4-7, 8-12 lat), 
ochronne, serwis plażowy. animacje.

 czterogwiazdkowy, kompletnie odnowio-  all inclusive.
ny w�zimie 2010/2011 r., 391 pokoi, 2� budynki, do 

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYW KA:

POŁOŻENIE:

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

HOTEL CLUB PALM AZUR   ✪✪✪✪�
 DJEPALM

 TUNEZJA /  DJERBA ,    Midoun

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2199 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 204 opinii klientów

pokój standardowy
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   2� baseny, korty tenisowe, 
siatkówka plażowa, klub � tness, minigolf, anima-
cje, centrum talasoterapii. 

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
 Uroczy hotel, którego wielkość widoczna jest   Aghir, hotelowa, piaszczysta, łagodne zej- dziecka do 2� lat, wydzielona częśc w�basenie, plac 
dopiero w� trakcie wieczornych pokazów i� przed- ście do morza,�serwis plażowy; sporty wodne, bar. i�pokój zabaw, miniklub (4-12 lat), dyskoteka. 
stawień. Idealny na rodzinne, aktywne wakacje! 
Pokoje mieszczą się w� niewysokich bungalowach    czterogwiazdkowy, parterowe i�jednopię-    all inclusive. 
ukrytych między buj ną roślinnością, tworzącą za- trowe bungalowy, 461 pokoi, 2� restauracje z� tara-
ciszne zakątki. Spokój strefy mieszkalnej równo- sem: główna i� à la carte, 5� barów, w�tym przy ba-
waży bogaty program zajęć sportowych i� anima- senie i�przy plaży, kawiarnia mauretańska, internet 
cyj nych w�rejonie basenu, plaży, am� teatru, barów bezprzewodowy.  
i�dyskoteki. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-
  na rozległym terenie, w�stre� e tury- ki dla os. dorosłej lub 2� dzieci – łóżko piętrowe), 
stycznej, ok. 6�km od centrum MIDOUN, ok. 25�km ok. 24� m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sa-
od Houmt Souk – stolicy Djerby, ok. 35� km od lot- telitarna, minibar, sejf, widok na ogród lub basen; 
niska Djerba-Zarzis. dostępny również pokój .  

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA: 

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

standardowy:

rodzinny

HOTEL ROYAL KARTHAGO DJERBA   ✪✪✪✪�
 DJEKART

 TUNEZJA /  DJERBA ,    Midoun

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2299 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 i klientówz 235 opini

pokój standardowy
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stawek), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, osobne 
wc, telewizja satelitarna, minibar, sejf, balkon. 

   basen, kryty basen, ani-
macje, 2�korty tenisowe, centrum wellness. 

   foteliki w� restauracj i, opiekunka, 
łóżeczko dla dziecka do 2� lat, basen, pokój i� plac 

 Położony w� zadbanym, palmowym ogrodzie ofe- od lotniska Djerba-Zarzis; przystanek autobusowy zabaw, miniklub (4-12 lat). 
ruje niezapomniany wypoczynek dla całej rodziny. ok.�300�m od hotelu. 
Komfortowe pokoje wyposażone we wszystkie    all inclusive. 
udogodnienia, piaszczysta plaża tuż przy hotelu   Ras Marmour, hotelowa, piaszczysta, ła-
i�dobry poziom formuły all inclusive to atuty hotelu. godne zejście do morza, bezpośrednio przy hote-
Bogata oferta sportowo-rekreacyj na zadowoli na- lu, serwis plażowy. 
wet naj bardziej wymagających Gości. Na miejscu 
są 3� baseny, 2� korty tenisowe i� centrum wellness,    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2014� r., 
naj młodsi ucieszą się z�zajęć w�miniklubie, a�dorośli 300 pokoi, 1�budynek, 2�piętra, 2�windy, 2�restauracje: 
miło spędzą czas podczas hotelowych animacj i. główna i�à la carte, 6�barów, w�tym na plaży i�przy ba-

senie, internet bezprzewodowy, punkt internetowy. 
  oaza Zarzis, ok. 6� km od centrum 
Chammakh, ok. 15�km od centrum ZARZIS, ok.�50�km     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
PLAŻA: 

HOTEL:

POŁOŻENIE: 
POKÓJ:

 HOTEL VINCCI SAFIRA PALMS   ✪✪✪✪�
 DJEBLUE

 TUNEZJA ,    Zarzis

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2099 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,7 / 6 z 401 opinii klientów

standardowy:
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 Otoczony palmami, elegancki hotel w� stylu mau- stauracje: główna i� 3� à la carte, 3� bary, kawiarnia 
retańskim znajduje się w�pobliżu najważniejszych mauretańska, internet bezprzewodowy w� lobby, 
kulturalnych i�historycznych atrakcj i regionu. Prze- punkt internetowy. 
stronne i� komfortowo wyposażone pokoje urzą-
dzone są w� orientalnym stylu. Pozytywne opinie     2-os. (możliwość 1�dostaw-
Gości zyskują również ciekawe animacje, atrakcyj- ki), ok. 20-38 m�, klimatyzowany, łazienka, osobne 
ne zaplecze sportowe, wyśmienita kuchnia i� do- wc, telewizja satelitarna, minibar, sejf, balkon; do-
skonała obsługa. W�hotelu znajduje się luksusowe stępny również pokój . 
centrum spa z� pięknie zaprojektowaną strefą re-
laksu oraz bogatą ofertą profesjonalnych zabie-    basen, basen termalny, 
gów. Idealny jako baza wypadowa do zwiedzania 2� korty tenisowe, animacje, jazda konna; centrum    all inclusive. 
wyspy. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za spa z�krytym basenem; sporty wodne. 
najwyższą jakość świadczonych usług. 

   o� powierzchni ok. 2500 m�: kryty basen, tala-
  oaza Zarzis, ok. 5� km od centrum soterapia, krioterapia, siłownia, 35 kabin do masażu, 
ZARZIS, ok. 50�km od lotniska Djerba-Zarzis. 7�kabin spa, jacuzzi i�pokój relaksacyjny, sala do ćwi-

czeń cardio, tradycyjny orientalny hammam w�2�po-
  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do kojach prywatnych, juice-bar. 
morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, bar. 

   foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
   czterogwiazdkowy, regularnie odnawiany, dziecka do 2� lat, brodzik, plac zabaw, miniklub 
347� pokoi, budynek główny, 3� piętra, 5�wind, 4� re- (4-12 lat), animacje. 

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
WYŻYWIENIE:

SPA:
POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

DLA DZIECI:
HOTEL:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL ODYSEE RESORT   ✪✪✪✪�
 DJEODYS

 TUNEZJA ,    Zarzis

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2199 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 385 opinii klientów

pokój standardowy
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 Stylizowany na tunezyjską wioskę składa sie z�wie-    czterogwiazdkowy, 374 pokoje, 15 bu- dżalniami, wydzielony brodzik, animacje, miniklub 
lu 2-piętrowych budynków położonych w� palmo- dynków, 2�piętra, 4� restauracje, w�tym 2�á la carte, (4-12�lat), teen club (13-17 lat). 
wym gaj u. Do piaszczystej plaży z� bezpłatnym pizzeria, 4�bary. 
serwisem jest kilka kroków, na miejscu jest kilka    all inclusive. 
basenów zewnętrznych i� 2� baseny kryte, 3� re-     2-os. (możliwość 1� do-
stauracje i� kilka barów, w� tym swim-up. O� dobre stawki dla os. dorosłej lub 2�dostawek dla dzieci), 
samopoczucie Gości dba profesjonalny zespół ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sate-
animatorów. Na naj młodszych czekają zabawy litarna, telefon, balkon lub taras, widok na ogród 
w�miniklubie, a�dorośli chętnie zrelaksują się w�ho- lub basen; dostępny również pokój . 
telowym centrum spa. Świetna propozycja na ak-
tywne wakacje!    2� baseny, aquapark: ba-

sen z�4�zjeżdżalniami, 2�kryte baseny, 4�korty teni-
   ok. 10 km od MIDOUN, ok. 15 km od sowe, aqua aerobik, minigolf, animacje, centrum 
Houmt Souk, ok. 25 km od lotniska Djerba-Zarzis. spa; sporty wodne. 

   otelowa, piaszczysta, łagodne zejście do    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżecz-
morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. ko dla dziecka do 2� lat, aquapark: basen z� 3�zjeż-

HOTEL:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:

PLAŻA: DLA DZIECI:

standardowy:

rodzinny

HOTEL FIESTA BEACH DJERBA   ✪✪✪✪�
 DJEFIES

 TUNEZJA /  DJERBA ,    Midoun

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2359 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,8 / 6 i klientówz 67 opini

pokój standardowy
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Urokliwe piaszczyste plaże, doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych, malownicze góry Troodos, 

pyszne wina i ciekawe zabytki – tutaj słońce świeci niemal przez cały rok!

Pafos

Petra tou Romiou
(Sk

Łaźnie
Afrodyty

ała Afrodyty)

Tr oo osd

M O R Z E

 R Ó D Z I E M N E  Ś

CY PR

30 km

Nikozja

CYPR PÓŁNOCNY

Protaras

Larnaka

Limassol

PAFOS

WYSPA AFRODYTY

Region Pafos szczyci się ponad 20 pięknymi plażami. Wiele z nich wyróżnionych jest certyfi ka-
tem Błękitnej Flagi. Są tu liczne zabytki przypominające o bogatej historii regionu, m.in. unikalne 
mozaiki podłogowe z rzymskich willi, jedne z najlepiej zachowanych w rejonie Morza Śródziem-
nego. Dla amatorów zakupów w centrum Pafos czekają sklepy i centra handlowe z najlepszymi 
fi rmami zagranicznymi i  lokalnymi wyrobami. Pafos to idealne połączenie historii, zabytków, 
pięknych krajobrazów i przyjemnego klimatu. Doskonałe miejsce na cypryjskie wakacje!

Przeszłość Cypru związana jest z  kultem bogini miłości, piękna i  urodzaju – Afrodyty, która 
wyłoniła się z  morskiej piany właśnie tutaj, w  okolicy Pafos, w  pobliżu Petra tou Romiou, 
nazywanej Skałą Afrodyty. Uważa się, że opłynięcie Skały Afrodyty, koniecznie po zmroku, za-
pewnia wieczną młodość, urodę i szczęście w miłości. Już w starożytności kult bogini Afrodyty 
przyciągał tu przybyszów z  całego świata, tak jak dzisiaj przyciągają turystów piękne plaże 
i czyste morze. 

CYPR
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ZWIEDZAJ CYPR

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

›�

Wioska Omodos i Skała Afrodyty

Jeep safari Akamas i rejs statkiem

Tradycyjne górskie wioski 

Nikozja i Lefkara 

Najpiękniejsze zakątki Cypru

 – góry 

Troodos i urokliwa wioska Omodos

– park narodowy i rejs Błękitną Laguną

Arsos Pedulas, Mandria i klasztor Kykkos

– stolica Cypru 

i wioska Lefkara znana z produkcj i 

– Muzeum Pszczół i Haftu, klasztor Agios 

Polska-Cypr – ok. 3,5 godz.

Czas polski plus 1 godz.

 

– wioski 

koronek

 

Minas

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

…i  piękne, czyste plaże, często otoczone malowniczymi Na Cyprze jedzenie stanowi jeden z najważniejszych ele-
skałami. Cypryjskie plaże kuszą słońcem, obłędnie błę- mentów życia towarzyskiego. Najczęściej podaje się mezé 
kitną wodą i  mnóstwem atrakcj i. Na szczególną uwagę – zestaw kilku, a  czasem nawet kilkudziesięciu, przeką-
zasługują: Nissi Beach w Ayia Napa, Coral Beach w oko- sek. Warto spróbować także sera halloumi – najsmacz-
licach Pafos – obie z  łagodnym, piaszczystym zejściem niejszy jest grillowany, musaki i  uznawanego za narodo-
do wody i Zatoka Figowa, która podzielona jest na małe wą cypryjską potrawę kleftiko – mięso jagnięce lub kozie 
płytkie laguny – doskonałe miejsce zabaw dla dzieci. pieczone z warzywami w tradycyjnym glinianym piecu. 

Tak nazywany jest słynny cypryjski kurort Ayia Napa Cypryjczycy uwielbiają się bawić! Będąc na Cyprze war-
– królestwo hucznej zabawy. Poza pięknymi plażami i licz- to wziąć udział w  licznych festiwalach. Niezapomnianym 
nymi hotelami, znajdziemy tu ocean dyskotek, nocnych przeżyciem będzie udział w  paradzie karnawałowej w  Li-
klubów i barów. Miasto odwiedzają znani na całym świe- massol. Tutaj również we wrześniu odbywa się słynny Fe-
cie dj-e, a imprezy trwają do białego rana. stiwal Wina, któremu towarzyszą przedstawienia teatralne 

i koncerty. Popularne jest także Święto Kwiatów w maju. 

Nurkujesz, żeglujesz, surfujesz? Przyjedź na Cypr! To raj 
dla aktywnych. Znajdziesz tu wiele możliwości uprawia- Naj lepszą pamiątką z Cypru będą koronki z Lefkary – ręcz-
nia sportów nie tylko wodnych, takich jak np. wind- i kite- nie robione obrusy, serwetki.  Warto także przywieźć 
surfi ng, jazda na nartach wodnych czy snurkowanie. Cypr srebrną biżuterię i jedno z  najstarszych win świata Com-
to także nowoczesne centrum golfa, kilometry szlaków mandaria – deserowe, mocne i  słodkie, nazywane „wi-
górskich i tras rowerowych o różnym  stopniu trudności. nem królów i królem win”.

MORZA SZUM… UCZTA BOGÓW

FESTIWALOWE LOVE

CO KUPIĆ?

CYPRYJSKA IBIZA 

AKTYWNIE
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Nowocześnie urządzony hotel położony bezpośred-   publiczna, wydzielona część hotelowa,  foteliki dla dzieci w� restauracjach, 
nio przy plaży to doskonałe miejsce na komfortowy skalista, wąska, strome zejście do morza, bezpo- opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2�lat, basen, po-
wypoczynek. Duży kompleks basenowy sprawia, że średnio przy hotelu, przejście przez teren hotelu. kój i�plac zabaw; sporty wodne (oferta zewnętrzna). 
to także idealne miejsce na rodzinny wypoczynek. 
Różnorodne atrakcje wypełniają wolny czas, a�przy-    pięciogwiazdkowy, zbudowany w�2013 r.,   all inclusive. 
jaźni animatorzy troszczą się o� to, by uśmiech za- 375 pokoi, 1� budynek, 7� pięter, 7� wind, 4� restau-
gościł na twarzach wszystkich Gości. Nowoczesne, racje: główna i� 3� à la carte, m.in. meksykańska, 
przestronne i� wygodnie urządzone pokoje będą 4� bary, w� tym przy plaży i� przy basenie, internet 
idealnym miejscem na odpoczynek po dniu pełnym bezprzewodowy w�miejscach publicznych hotelu. 
wrażeń. Hotel doceniany jest także za przyjazną 
i�gościnną atmosferę oraz smakowitą kuchnię.     2-os. (możliwość 1� do-

stawki), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
  ok. 4� km od centrum PAFOS, przy net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, zestaw 
drodze lokalnej, ok. 2�km od Pano Pafos i�starożyt- do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon; dostępne 
nych Grobowców Królewskich, ok. 4� km od parku również ,  
archeologicznego w� Kato Pafos, ok. 8� km od aqu- i� . 
aparku Aphrodite, ok. 20 km od lotniska w� Pafos, 
ok. 135 km od lotniska w�Larnace, przystanek auto-    basen in� nity, aquapark, 
busowy ok. 500 m od hotelu. kryty basen, kort tenisowy, siłownia.  

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

pokoje z�zejściem do basenu j unior suite
rodzinny

HOTEL KING EVELTHON BEACH & RESORT   ✪✪✪✪✪�
 PFOKINE

 CYPR /  PAFOS ,    Pafos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1869 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4/ 6 z 838 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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Dużo przestrzeni, śródziemnomorska roślinność, es- ok.�145�km od lotniska w�Larnace, przystanek auto- łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sateli-
tetyczne, nowoczesne wnętrza – to sceneria na wy- busowy ok.�50 m od hotelu. tarna, lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon. 
marzone wakacje. Popularny i�lubiany, przeznaczony 
wyłącznie dla osób dorosłych, jest idealnym miej-   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście     basen, basen kryty, jacuzzi, 
scem na romantyczne wakacje lub wypad z� przyja- do morza, mały pomost, wyróżniona certy� katem kort tenisowy, siłownia, animacje, centrum wellness. 
ciółmi. W�zadbanym ogrodzie znajduje się ładny ba- Błękitna Flaga, bezpośrednio przy hotelu (ok. 70 m 
sen z�jacuzzi, barem swim-up i�słonecznym tarasem. od budynku głównego), dojście alejką hotelową, na    all inclusive. 
Mocną stroną jest również hotelowa kuchnia serwu- wydzielonym odcinku plaży serwis plażowy. 
jąca doskonałe posiłki i�obsługa dbająca, aby każdy 
czuł się tutaj wyjątkowo. Hotel leży tylko dwa kroki    czterogwiazdkowy, odnowiony zimą 
od niedużej piaszczystej plaży, gdzie Goście mogą 2017/2018 r., 382 pokoje, budynek główny i�10 dwu-
korzystać z�bezpłatnych parasoli i�leżaków. piętrowych bungalowów; w� budynku głównym: 

5�� pięter, 3�windy, 4� restauracje, w�tym 2� à la carte, 
  ok. 5� km od centrum PAFOS, przy m.in. japońska, 3�bary, w�tym przy plaży, klub nocny, 
ulicy, ok. 1�km od Aphrodite Water Park, ok. 2,5�km internet bezprzewodowy w�miejscach publicznych. 
od portu i� parku archeologicznego w� Kato Pafos, 
ok. 6� km od Pano Pafos i� starożytnych Grobow-     2-os. (możliwość 1� dostaw-
ców Królewskich, ok. 17 km od lotniska w� Pafos, ki), w� budynku głównym, ok. 20 m�, klimatyzowany, 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ: standardowy:

 HOTEL LEONARDO PLAZA CYPRIA MARIS BEACH & SPA   ✪✪✪✪�
 PFOMARI

 CYPR /  PAFOS ,    Pafos

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2009 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy z widokiem na morze

5,1 / 6 z 847 opinii klientów
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Rewelacyjnie położony, w� spokojnej okolicy, blisko 
najpiękniejszej plaży na zachodnim wybrzeżu Cypru 
– Coral Beach. Przy hotelu jest prywatna marina oraz 
wydzielony odcinek na publicznej plaży z� bezpłatnym 
serwisem. Tuż obok, w�zielonym i�ładnie zagospodaro-
wanym ogrodzie, jest basen w� kształcie laguny, gdzie 
w�ciągu dnia organizowane są zajęcia sportowe. Prze-
stronne pokoje są elegancko urządzone, a� w� każdym 
dostępny jest bezpłatny internet bezprzewodowy. 
Hotel oferuje wiele form spędzania wolnego czasu, np. 
centrum rękodzieła Arts & Crafts, a�dla rodzin z�dziećmi 
The Coral Creche – profesjonalny żłobek. Jest tu rów-
nież największe na Cyprze centrum konferencyjne z�no-
woczesnym wyposażeniem. W� 2021 r. hotel otrzymał 
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług.

  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście    basen w� kształcie laguny, 
do� morza, bezpośrednio przy hotelu (ok. 200 m 2�zjeżdżalnie, 4� korty tenisowe, kort do squasha, ani-
od �ecepcji), dojście przez teren hotelu, na wydzielo- macje, centrum rękodzieła, centrum spa z� basenem 
nym odcinku serwis plażowy; Coral Beach, publicz- krytym, szkoła nurkowa. 
na, piaszczysta, długość ok. 300 m, łagodne zejście 
do morza, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga,   foteliki i� menu w� restauracjach, opie-
ok.�500 m od hotelu, dojście przez turystyczną dziel- kunka, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, brodzik, basen, 
nicę Coral Bay, serwis plażowy. pokój i� plac zabaw, miniklub (4-11 lat), profesjonalny 

żłobek (6�m-cy-3�lat). 
   pięciogwiazdkowy, całkowicie odnowio-
ny w� 2010 r., 422 pokoje, marina, 1� budynek: część    all inclusive. 
główna i� dwa skrzydła: Coral Blue Executive Wing 
– dla osób powyżej 12 lat i� Coral Gold Family Wing 
– dla rodzin z�dziećmi, 4�piętra, 8�wind, 7�restauracj i, 
w�tym 3�à la carte, m.in. włoska, 4� bary, w�tym przy 
basenie i� przy plaży, centrum konferencyjne,  inter-

  na wzniesieniu, w� niewielkiej miej- net bezprzewodowy, punkt internetowy. 
scowości PEGEIA, w�dzielnicy hotelowej Coral Bay, 
ok.�10�km od Pafos, ok. 9�km od Pano Pafos i�starożyt-     2-os. (możliwość 1�dostawki), 
nych Grobowców Królewskich, ok. 12 km od portu ok. 28 m�, klimatyzowany/ ogrzewany, łazienka, in-
i� parku archeologicznego w� Kato Pafos, ok. 15 km ternet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, zestaw 
od�Aphrodite Water Park, ok. 30 km od lotniska w�Pa- do� kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon lub taras; do-
fos, ok. 160 km od lotniska w� Larnace, przystanek stępne również pokoje:  i�  . 
autobusowy przed hotelem. 

PLAŻA: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

HOTEL:
WYŻYWIENIE:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ: standardowy:

studio garden studio

HOTEL CORAL BEACH & RESORT   ✪✪✪✪✪�
 PFOCORA

 CYPR /  PAFOS ,    Pegeia

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1889 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 539 opinii klientów

pokój standardowy z widokiem na morze
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PLAŻA:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

Położony na wschodnim wybrzeżu Cypru, został  Malama, publiczna, piaszczysta, łagodne 
zbudowany w� formie wakacyj nej wioski i� składa zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
się z� budynków w� niskiej zabudowie. Przy hotelu plażowy.
niewielka, ale malownicza piaszczysta plaża z� bez-
płatnym serwisem – idealna na relaks w�ciągu dnia.  czterogwiazdkowy, odnowiony w�2019 r., 
To także świetne miejsce dla aktywnych – oprócz 178 pokoi, 5�restauracj i, 2�bary, kawiarnia na dachu, 
szaleństw w� basenie, można tu zagrać w� bilard, internet bezprzewodowy.
wziąć udział w� lekcjach nurkowania albo bawić się  all inclusive.
podczas animacj i. Nowoczesne i�komfortowe poko-  �2-os., ok. 20 m�, klimatyzo-
je idealnie sprawdzą się na wypoczynek po�aktyw- wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizor, 
nym dniu. sejf, minilodówka, balkon, częściowy widok na mo-

rze; dostępne również pokoje:�  i� .
 ok. 4� km od PARALIMNI, ok. 1� km 

od oceanarium, ok. 7� km od plaży Fig Tree w� Pro-  basen, siłownia, animacje, 
taras, ok. 12 km od Ayia Napa, ok. 20 km od par- kajaki, lekcje nurkowania, centrum wellness & spa 
ku wodnego WaterWorld w�Ayia Napa, ok. 20 km z�basenem krytym.
od Parku Narodowego Cavo Greco, ok. 65 km od 
lotniska w� Larnace, ok. 100 m od przystanku au-  brodzik, miniklub Malamino (4-12�lat), 
tobusowego. animacje.

standardowy:

suite apartament

MALAMA BEACH HOLIDAY VILLAGE   ✪✪✪✪�
 LCAMALA

 CYPR /  LARNAKA ,    Paralimni

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2129 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 4 opinii klientów

suite

suite
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

Położony w� malowniczym zakątku Cypru, niedale-  trzygwiazdkowy, odnowiony w� 2012 r., 
ko centrum Protaras z�mnóstwem wakacyj nych roz- 277 pokoi, 1� budynek, 7� pięter, 3�windy, 4� restau-
rywek, to znakomity wybór na rodzinne, aktywne racje, w�tym japońska, 4�bary, w�tym przy basenie, 
wakacje. Na miejscu jest basen dla dorosłych i�dla internet bezprzewodowy, punkt internetowy.
dzieci oraz tarasy słoneczne z� leżakami i� parasola-
mi, skąd można podziwiać piękny widok na�morze.  �2-os. (możliwość 1�dostaw-
Goście chętnie korzystają z� bogatej oferty sporto- ki), ok. 21 m�, klimatyzowany, internet bezprzewo-
wo-rekreacyj nej, dla naj młodszych przygotowano dowy, telewizja satelitarna, zestaw do kawy/herba-
miniklub, plac zabaw i� animacje. Dla� szukających ty, minibar, sejf, balkon, widok na ogród lub basen; 
relaksu idealnym miejscem będzie dobrze wyposa- dostępny również pokój� .
żone centrum spa z�krytym basenem.

 basen, kort tenisowy, 
 ok. 1,5� km od PROTARAS, ok. 7� km animacje, centrum spa z� basenem krytym; sporty 

od Protaras Ocean Aquarium i�klasztoru Ayia Napa, wodne.
ok. 9�km od Ayia Napa,  ok. 60 km od lotniska w�Lar-
nace, przystanek autobusowy przy hotelu.  łóżeczko dla dziecka do 2� lat, basen, 

miniklub (4-12 lat), pokój i�plac zabaw, animacje.
 Lombardi, publiczna, piaszczysta, miej-

scami żwirowa, ok. 150 m od hotelu, dojście przez  śniadania (bufet), śniadania i�obia-
teren hotelu (zejście schodami lub podjazd dla dokolacje (bufet), śniadania, obiady i� kolacje (bu-
wózków), serwis plażowy. fet) lub all inclusive. 

standardowy:

rodzinny

CAVO MARIS BEACH HOTEL   ✪✪✪✪�
 LCACAVO

 CYPR /  LARNAKA ,    Protaras

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1719 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy z widokiem na morze
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PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I�ROZRYWKA:

Doskonale położony tuż przy turkusowym mo-  basen, miniklub (4-12 lat), plac za-
rzu, idealnie sprawdzi się na wakacje z� rodziną. baw, animacje.
Do dyspozycj i Gości są baseny z� fantastycznym 
widokiem na morze, można tu zagrać w� tenisa,  śniadania (bufet) i� obiadokolacje 
poćwiczyć na siłowni albo zrelaksować się w� ja- (bufet lub serwowane) lub all inclusive.
cuzzi. Tylko krótki spacer dzieli hotel od słynnej  czterogwiazdkowy, odnowiony w�2015 r., 
plaży Nissi, znakomitej dla dzieci – uważanej za na 148 pokoi, 1� budynek, 2� piętra, 2�windy, restaura-
naj piękniejszą na Cyprze. Na wypoczynek po ak- cja, bar przy basenie, internet bezprzewodowy.
tywnym dniu zapraszają wygodne apartamenty 
i�studia z�wyposażonymi aneksami kuchennymi.   2-os. (możliwość 1� dostawki), 

ok.� 32 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
 ok. 2�km od centrum AYIA NAPA, przewodowy, telewizja satelitarna, aneks kuchen-

ok.� 2� km od parku rozrywki Paliatso, ok. 3� km ny, sejf, taras; dostępny również .
od� parku wodnego WaterWorld, ok. 50 km od lot-
niska w�Larnace.  basen, basen kryty, animacje; 

sporty wodne (oferta zewnętrzna).

 Sandy Bay, piaszczysto-żwirowa, łagodne zej-
ście do morza, ok. 200 m od hotelu, serwis plażowy; Nis-
si, publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do�morza, ok. 
900 m od hotelu, dojście drogą lokalną, serwis plażowy.

studio:

apartament

HOTEL AKTEA BEACH VILLAGE   ✪✪✪✪�
 LCAAKTE

 CYPR /  LARNAKA ,  Ayia Napa 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1829 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

studio

199



Śródziemnomorski klimat, gościnni mieszkańcy, wspaniałe zabytki i plaże, dziewicza przyroda, tętniąca życiem 

stolica i doskonała tradycyjna kuchnia sprawiają, że coraz częściej przyjeżdżają tu osoby ciekawe świata.

Szkodra

Tirana

Berat

Saranda
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2693 m

J. Szkoderskie

J. Ochrydzkie

J. Prespa

M o r z e

J o ń s k i e
15 km

DLA KAŻDEGO COŚ DOBREGO

RIWIERA ALBAŃSKA: SARANDA I KSAMIL

DURRËS? A MOŻE SHËNGJIN?

Kraina Orłów, Kraj Ludzi Mówiących Otwarcie – tak mówią o  swojej ojczyźnie Albańczycy 
– przywiązani do swojej kultury, pielęgnujący tradycję, a jednocześnie pozytywnie nastawieni 
do turystów. W Albanii każdy znajdzie coś dla siebie – amatorzy błogiego lenistwa na plaży 
wymarzone miejsca do opalania, osoby ciekawe historii całą masę wspaniałych zabytków, 
a pasjonaci górskich wędrówek będą mogli nacieszyć się Górami Północnoalbańskimi.

Przyciąga śródziemnomorskim klimatem i pięknym wybrzeżem. Najsłynniejszym kurortem jest 
Saranda z nadmorską promenadą z palmami, mnóstwem sklepików, barów i knajpek. Wzdłuż 
promenady ciągną się przeważnie żwirowe plaże z widokiem na Korfu, od której dzieli ją tylko 
krótki rejs katamaranem. Perłą Riwiery jest Ksamil nad  piękną  zatoką z  malowniczymi wysep-
kami. Wspaniałe karaibskie plaże, kryształowo czysta woda, małe zatoczki i wspaniała pogoda 
czynią z Ksamil prawdziwy raj na ziemi. Znakomity klimat sprawia, że na Riwierze jest ponad 
290 słonecznych dni w roku, a temperatury w lecie rzadko przekraczają 30 C̊. 

Durrës to jedno z najstarszych albańskich miast, a także wakacyjny kurort znany z największego 
w kraju portu i  rzymskich zabytków. Są tutaj szerokie, ciągnące się kilometrami plaże, restau-
racje, sklepy z  pamiątkami i fabryka brandy. Na spokojny wypoczynek, z dala od miejskiego 
zgiełku, idealnym miejscem będzie Shëngjin z ładnymi, piaszczystymi plażami, szeroką prome-
nadą i nowoczesnym portem.

ALBANIA
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ZWIEDZAJ

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

›�

›�

›�

Durrës i fabryka brandy

Tirana i Kruja 

Rejs po Jeziorze Komani 

Vlora Cruse

Macedonia – Jezioro Ochryd

Jeep Safari – zamki i jeziora

 – najciekawsze 

 

miejsca miasta i degustacja słynnej brandy

– zwiedzanie zamku 

i stolicy pełnej kontrastów

 – miasto tysiąca okien

– jedna 

z największych atrakcji Albanii

 – rejs statkiem

 – perła 

Macedonii

–  offroadowa przygoda samochodami 

terenowymi

Polska – Tirana – ok. 2 godz.

Polska – Korfu – ok. 2 godz. 15 min., 

prom do Sarandy – 1-1,5 godz. (w zależności 

od promu)

Czas polski.

Berat

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

często podawany z cytryną i fergëse – zapiekane papryki 

Albania jest jednym z niewielu krajów w Europie, który nadal z jajkami i serem, czasem z dodatkiem mięsa. Warto także 

zadziwia swoją autentycznością. Lata długiej izolacji spra- skosztować raki – popularnej wódki z winogron.

wiły, że zachowała niepowtarzalną atmosferę. Na razie nie 
dotarła tutaj masowa turystyka, lecz coraz częściej trafi ają tu 

Z  podróży do Albanii warto przywieźć ręcznie robione, 
osoby ciekawe świata. Dynamicznie rozwijający się kraj ma 

kolorowe wyroby z wełny, xhezve – tradycyjne metalowe 
wiele twarzy. Na drogach można spotkać objuczone osiołki, 

dzbanki do parzenia kawy, najsłynniejszy lokalny trunek 
jak i luksusowe mercedesy, są tu zarówno wielogwiazdkowe 

Skanderbeg – brandy, nazwana na cześć bohatera na-
hotele, jak i  opuszczone bunkry z  czasów reżimu Enwera 

rodowego, czy raki – wódka z winogron. Dla wielbicieli 
Hodży.

słodkości idealna będzie marmolada z fi g i miód. Jednak 
najbardziej oryginalnymi pamiątkami będą miniaturki 

Niemal wszędzie w Albanii można znaleźć bunkry – beto- bunkrów lub popielniczki z drzewa oliwnego. 

nowe budowle, o charakterystycznym kopulastym kształcie. 
Często zgrupowane po trzy, są pozostałością po Enverze Ho-

Spragnieni ekstremalnych wrażeń mogą spróbować lotu 
dży, który nakazał ich budowę na wypadek inwazji. Dzisiaj 

na paralotni w rejonie Vlory czy nad przełęczą Llogary lub 
niektóre bunkry są ciekawie pomalowane i wykorzystywane 

kąpieli w  źródle Blue Eye, gdzie woda ma temperaturę 
np. jako hostele. Największy z  nich – Bunk’Art, mający aż 

ok.  10 C̊. Niezapomnianą przygodę można przeżyć wy-
5  poziomów, znajduje się w Tiranie i jest wykorzystywany 

bierając się w podróż albańską koleją lub „furgonem”, któ-
jako przestrzeń dla wystaw artystycznych i happeningów.

rego zatrzymuje się metodą „na stopa” i wysiada się tam, 
gdzie ma się ochotę. Warto zwiedzać bunkry – w niektó-

Albania to kraj mórz, gór… i niezwykłych przysmaków. Na rych można obejrzeć wystawy, zjeść i  napić się kawy lub 

liście potraw, które należy spróbować znajdują się: byrek – nawet nocować! Będąc w Albanii warto też wziąć udział 

ciasto złożone z cienkich warstw z nadzieniem z sera, mię- w Tallava Party – popularnej imprezie z albańską muzyką 

sa lub warzyw, dolma – ryż zawijany w  liście winogron, – szalona zabawa gwarantowana!

50 TWARZY ALBANII

BUNKRY TU, BUNKRY TAM

CZAS NA SHOPPING!

ALBAŃSKIE TOP 5

SMAKI I RAKI 
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 Elegancki i� nowoczesny, jest doskonałą propozycją    pięciogwiazdkowy, otwarty w� czerwcu 
na wakacje w� gronie rodziny i� przyjaciół. Położony 2018� r., 360 pokoi, 3�budynki, 6�pięter, 5�wind, 2� re-
bezpośrednio przy piaszczystej plaży z� bezpłatnym stauracje, w�tym à la carte, 2�bary, internet bezprze-
serwisem, oferuje przestronne i� komfortowe poko- wodowy. 
je z�widokiem na morze. Głównym punktem hotelu 
jest duży, fantazyjny basen z� tarasem słonecznym,     2-os. (możliwość 1�dostawki 
a� na� najmłodszych wczasowiczów czeka brodzik dla os. dorosłej lub 2� dzieci), ok. 30 m�, klimatyzo-
i� plac zabaw. W� obiekcie są 2� restauracje i� 2� bary, wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
a�na�terenie całego hotelu można korzystać z�bezpłat- satelitarna, lodówka, sejf, balkon, boczny widok 
nego internetu bezprzewodowego. Oto idealne miej- na�morze; dostępny również  . 
sce na pełen relaks w�spokojnym, słonecznym Golem. 

   basen, siłownia. 
  w� GOLEM, ok. 10� km od Durrës, 
ok.�40�km od lotniska w�Tiranie, przystanek autobu-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
sowy ok. 700�m od hotelu. dziecka do 2� lat, wydzielona część w� basenie, bro-

dzik z�wodnym placem zabaw. 
  publiczna, wydzielona część dla gości ho-
telu, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpo-    all inclusive. 
średnio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

standardowy:

junior suite

 HOTEL GRAND BLUE FAFA   ✪✪✪✪✪�
 TIABLUE

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2399 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 1077 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony w� pobliżu siostrzanego hotelu Meli Ho-    pięciogwiazdkowy, otwarty w� czerwcu 
liday, zaprojektowany z� dbałością o� detale, bez- 2016� r., 135 pokoi, 1� budynek, 6� pięter, 4�windy, re-
pośrednio przy piaszczystej plaży z� bezpłatnym stauracja, 2�bary, w�tym przy plaży, internet bezprze-
serwisem. Blisko stąd także do centrum Golem ze wodowy w�lobby. 
sklepami i� restauracjami. Do dyspozycj i Gości jest 
duży basen, restauracja z� kuchnią albańską i� mię-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
dzynarodową oraz bar serwujący różnorodne na- ki), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja 
poje. Oto świetne miejsce na przyjemne wakacje satelitarna, lodówka, sejf, widok na ogród lub ulicę; 
w�Albanii. W 2021 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za dostępny również pokój  . 
najwyższą jakość świadczonych usług. 

   basen, polskie animacje 
  w� dzielnicy turystycznej Mali Robit, (połowa czerwca – połowa września). 
ok.� 2� km od centrum GOLEM, ok. 40� km od lotniska 
w�Tiranie, przystanek autobusowy ok. 2�km od hotelu.    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2�lat. 
  publiczna, wydzielona część hotelowa, 
piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośred-    all inclusive. 
nio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

standardowy:

junior suite

 HOTEL FAFA PREMIUM   ✪✪✪✪ �✪
 TIAMELP

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2279 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 908 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony blisko piaszczystej plaży oraz sklepów    pięciogwiazdkowy, otwarty w� maj u 
i� restauracj i. Do dyspozycj i Gości są: internet bez- 2016� r., 70 pokoi, 1� budynek, 5� pięter, winda, re-
przewodowy, basen, komfortowe pokoje wypo- stauracja, bar, kantor, internet bezprzewodowy. 
sażone we wszystkie udogodnienia, restauracja 
i� 2� bary, w� tym przy plaży. Hotel Flower & Spa     2-os. (możliwość 1� do-
sprawdza się też jako baza wypadowa do zwie- stawki), ok. 24 m�, klimatyzowany, łazienka, inter-
dzania regionu Durrës. W 2021 r. hotel otrzymał net bezprzewodowy, telewizor, lodówka, sejf, bal-
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych kon, widok na ogród lub basen; dostępne również 
usług. pokoje:  i�  . 

  ok. 2� km od centrum GOLEM,    basen, centrum wellness. 
ok.�40� km od lotniska w�Tiranie, przystanek auto-
busowy ok. 150�m od hotelu.    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2�lat, brodzik, plac zabaw. 
  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście 
do morza, ok. 250� m od hotelu, dojście chodni-    premium all inclusive. 
kiem, serwis plażowy na wydzielonej części dla 
gości hotelowych. 

HOT EL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny j unior suite

 HOTEL FLOWER & SPA   ✪✪✪✪✪�
 TIAFLOW

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2529 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 810 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony tuż przy szerokiej, łagodnie schodzącej do 
morza plaży, jest idealnym wyborem na beztroski urlop 
we dwoje. Należy do znanej w�Durrës grupy hotelowej 
Harmonia, która słynie z� dobrego serwisu i� profesjo-
nalnej obsługi. W� hotelu jest basen, taras, restauracja 
i�2�bary, w�których można napić się kawy lub schłodzić 
kolorowym drinkiem. Eleganckie, funkcjonalnie urzą-
dzone pokoje i�popularna formuła all inclusive pozwolą 
w� pełni cieszyć się z� przyjemnego wypoczynku nad 
Adriatykiem.  

   czterogwiazdkowy, 133 pokoje, 1� budy-
nek, 9� pięter, 2� windy, restauracja, 2� bary, internet 
bezprzewodowy. 

    2-os. (możliwość 1�dostawki 
dla os. dorosłej lub 2� dzieci), ok. 28 m�, klimatyzo-
wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizor, 
minibar, balkon. 

   basen; sporty wodne. 

  w�GOLEM, ok. 13�km od Durrës,    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
ok.�40�km od lotniska w�Tiranie, przystanek autobu- dziecka do 2�lat. 
sowy ok. 150�m od hotelu. 

   all inclusive. 
  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do 
morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
PLAŻA: 

standardowy:

 HOTEL ALBANIAN STAR   ✪✪✪✪�
 TIASTAR

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1969 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,4 / 6 z 304 opinii klientów

pokój standardowy
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    2-os. (możliwość 1�dostaw-
ki), ok. 15 m�, klimatyzowany, łazienka, telewizja sa-
telitarna, balkon lub taras. 

   basen, hydromasaż. 

   łóżeczko dla dziecka do 2� lat, mały 
plac zabaw, brodzik. 

 Idealny dla wszystkich, którzy chcą odpocząć   w� GOLEM, ok. 10� km od centrum 
z�dala od głośnych kurortów. Otoczony zielenią, Durrës, ok. 40�km od lotniska w�Tiranie, przystanek    all inclusive. 
położony w� spokoj nej okolicy, tuż przy piasz- autobusowy ok. 100�m od hotelu. 
czystej plaży z� bezpłatnym serwisem. Na Gości 
hotelu czeka ładnie zaproj ektowany basen z�ta-   publiczna, wydzielona część hotelowa, 
rasem do opalania i� barem, w� którym można piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpośred-
zamówić kawę lub pysznego drinka i� poczuć co nio przy hotelu, dojście przez teren hotelu, serwis 
znaczy „słodkie życie ”. Blisko stąd do centrum plażowy. 
turystycznego kurortu Durres, do którego moż-
na doj echać autobusem z�okolic hotelu.    czterogwiazdkowy, elegancki i� zadbany, 

odnowiony w�2015�r., 108 pokoi, 3�budynki, 4�pię-
tra, 2�windy, restauracja, bar, internet bezprzewo-
dowy. 

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

POŁOŻENIE: 
WYŻYWIENIE:

PLAŻA: 

HOTEL:

standardowy:

 HOTEL DOLCE VITA   ✪✪✪✪�
 TIADOLC

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1999 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,4 / 6 z 366 opinii klientów
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Otoczony zielonym laskiem, położony w� Golem piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpo-    foteliki i menu w restauracjach, łó-
i�bezpośrednio przy piaszczystej plaży jest doskona- średnio przy hotelu, przejście przez teren hotelu, żeczko dla dziecka do 2 lat, wydzielona część w ba-
łym miejscem dla osób, które chcą spędzić wakacje serwis plażowy. senie, pokój i mały plac zabaw. 
w�spokojnej, kameralnej atmosferze i�wypocząć na 
plaży lub przy basenie. Do dyspozycj i Gości są 2�re-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2021 r.,    all inclusive. 
stauracje serwujące kuchnię albańską i�włoską oraz 110 pokoi, kilkanaście budynków, do 4� pięter, 2� re-
4�bary, w�tym przy plaży i�przy basenie. Hotel oferuje stauracje: główna i�á la carte z�widokiem na morze, 
wygodne pokoje standardowe i�przestronne pokoje 4�bary, w�tym przy basenie i�przy plaży, internet bez-
rodzinne dla 4� osób, na miejscu można bezpłatnie przewodowy w�holu i�barze. 
skorzystać z�bezprzewodowego internetu.

    2-os. (możliwość 1�dostaw-
  w GOLEM, ok. 10 km od centrum ki), ok. 22 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
Durrës, ok. 40 km od lotniska w Tiranie, przystanek bezprzewodowy, telewizor, lodówka, sejf; dostępny 
autobusowy ok. 100 m od hotelu.. również pokój . 

  publiczna, wydzielona część hotelowa,   basen. 

DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

PLAŻA: SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL DIAMMA RESORT   ✪✪✪✪�
 TIADIAM

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2119 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,5 / 6 ze 156 opinii klientów

pokój rodzinny
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 HOTEL MELI HOLIDAY   ✪✪✪✪�
 TIAMELI

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2149 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

 Położony niedaleko centrum urokliwego Golem,    czterogwiazdkowy, 89 pokoi, 1� budynek, 
miejscowości słynącej z� szerokich, piaszczystych 5�pięter, winda, restauracja, 2�bary, w�tym przy plaży, 
plaż. Szczególnie polecamy ten rejon i� hotel oso- internet bezprzewodowy w�lobby. 
bom szukającym spokoj nego wypoczynku i� leni-
stwa na plaży, do której zejść można wprost z� ho-     2-os. (możliwość 1�dostawki 
telowego tarasu. W�hotelu znajduje się ładny basen dla os. dorosłej lub 2�dzieci – sofa), ok. 35 m�, klima-
z� wydzieloną częścią dla dzieci, wszystkie pokoje tyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, 
są funkcjonalnie wyposażone, a� z� balkonu podzi- sejf, balkon, frontalny lub boczny widok na morze; 
wiać można piękny widok na turkusowe morze. dostępny także pokój  . 

  w� dzielnicy turystycznej Mali Robit,    basen. 
ok. 1,5� km od centrum GOLEM, ok. 40� km od lot-
niska w� Tiranie, przystanek autobusowy ok. 2� km    foteliki w� restauracj i, wydzielona 
od�hotelu. część w�basenie. 

  Golem, publiczna, wydzielona część hote-    all inclusive. 
lowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bezpo-
średnio przy hotelu, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:

junior suite

4,9 / 6 z 313 opinii klientów

pokój standardowy
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 Rewelacyj nie położony bezpośrednio przy piasz-
czystej plaży z� bezpłatnym serwisem oraz blisko 
sklepów i� restauracj i, odpowiedni na rodzinne 
wakacje. W�hotelu znajduje się bar i�restauracja ser-
wująca kuchnię albańską oraz śródziemnomorską. 
Polecany również jako baza wypadowa do zwie-
dzania okolic Durrës. 

  ok. 12� km od centrum DURRËS, 
w�dzielnicy hotelowej Shkembi i Kavajes, ok. 38�km 
od lotniska w� Tiranie, przystanek autobusowy ki), ok. 24 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
ok.�100�m od hotelu. przewodowy, telewizja satelitarna, balkon lub taras, 

widok na ulicę lub basen; dostępny również  
  hotelowa, piaszczysta, łagodne zej ście . 
do�morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 

   basen. 
   czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2013� r., 
40 pokoi, 1� budynek, 7� pięter, winda, restauracja,    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
bar, internet bezprzewodowy. dziecka do 2�lat. 

    2-os. (możliwość 1�dostaw-    all inclusive. 

pokój
rodzinny

standardowy:

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

SPORT I�ROZRYWKA:
HOTEL:

DLA DZIECI:

POKÓJ: WYŻYWIENIE:

 HOTEL RINIA 2   ✪✪✪✪�
 TIARINI

 ALBANIA ,    Durrës

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2109 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,8 / 6 z 430 opinii klientów

pokój standardowy
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 Należący do znanej sieci hotelowej Harmonia   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
Hotels, położony niedaleko centrum Durrës, morza, ok. 300� m od hotelu, dojście drogą publicz- dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie. 
to� świetna propozycja na wakacyj ny wypoczy- ną, serwis plażowy. 
nek w� Albanii. Kilka kroków od hotelu znajduje    all inclusive. 
się piękna, piaszczysta plaża z� bezpłatnym ser-    czterogwiazdkowy, otwarty w� 2017� r., 
wisem, doskonała na słoneczne kąpiele i� relaks. 94� pokoje, 1� budynek, 10 pięter, 2�windy, restaura-
W� hotelu nowoczesne i� eleganckie wnętrza, cja, 2�bary, internet bezprzewodowy. 
przestronne pokoje, bezpłatne Wi-Fi oraz restau-
racja serwująca dania kuchni albańskiej i� mię-     2-os. (możliwość 1�dostawki 
dzynarodowej . dla os. dorosłej lub 2�dla dzieci – sofa), ok. 30-34 m�, 

klimatyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
  ok. 5� km od centrum DURRËS, telewizja satelitarna, minibar, balkon; dostępny rów-
ok.�35�km od lotniska w�Tiranie, przystanek autobu- nież pokój  . 
sowy ok. 50�m od hotelu. 

   basen. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

junior suite

 HOTEL HORIZONT   ✪✪✪✪�
 TIAHORI

 ALBANIA ,    Durrës

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1989 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 505 opinii klientów

junior suite pokój standardowy
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 Kameralny, położony bezpośrednio przy piasz-   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
czystej plaży z� bezpłatnym serwisem, jest cieka- do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis pla- dziecka do 2�lat. 
wą propozycją zarówno na romantyczne wakacje żowy. 
we dwoje, jak i� na wypoczynek z� rodziną. Hotel    all inclusive. 
Grint oferuje przestronne, komfortowe pokoje,    czterogwiazdkowy, zbudowany w�2017�r., 
urządzone w� nowoczesnym stylu. Do dyspozy- 56 pokoi, 1�budynek, 5�pięter, 2�windy, restauracja, 
cj i Gości są 3� bary, w� tym przy plaży i� basenie, 3� bary, w� tym przy plaży i� przy basenie, internet 
oraz restauracja serwująca pyszne dania kuchni bezprzewodowy. 
albańskiej i� śródziemnomorskiej . W 2021 r. hotel 
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
czonych usług. ki), ok. 32 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 

bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, lodów-
  ok. 2,5� km od centrum GOLEM, ka, balkon, boczny widok na morze. 
ok.� 15� km od Durrës, ok. 42� km od lotniska w�Tira-
nie, przystanek autobusowy ok. 500�m od hotelu.    basen, boisko do siatkówki. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL GRINT   ✪✪✪✪�
 TIAGRIN

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2149 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 463 opinii klientów
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HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
PLAŻA:

Kameralny, położony w� spokoj nej dzielnicy ho-  czterogwiazdkowy, odnowiony w�2020 r., 
telowej, tuż przy prywatnej, piaszczystej plaży 36 pokoi, 1� budynek, 3� piętra, winda, restauracja, 
z� bezpłatnym serwisem, jest polecany na relak- internet bezprzewodowy.
sujący wypoczynek dla par. Znajdziesz tu restau-
rację serwującą smaczne dania, basen i� przytulne   2-os. (możliwość 1�dostaw-
pokoje z�pięknymi widokami na morze i�góry. Miła ki – łóżko pojedyncze), ok. 25 m�, klimatyzowany, 
i� profesjonalna obsługa dba, aby każdy czuł się łazienka, internet bezprzewodowy, telewizor, sejf, 
tu�swobodnie i�wyjątkowo. Świetne miejsce na od- minibar, balkon, widok na góry.
prężający urlop!

 basen.
 w� dzielnicy hotelowej Shkembi 

i�Kavajes, ok. 9�km od centrum DURRËS, ok.�37�km  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
od lotniska w� Tiranie, przystanek autobusowy dziecka do 2�lat.
ok.�50�m od hotelu.

 all inclusive.
 hotelowa, piaszczysta, łagodne zej ście 

do�morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.

standardowy:

HOTEL BESANI   ✪✪✪✪�
 TIABESA

 ALBANIA ,    Durrës

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2119 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.
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HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

Otoczony lasem sosnowym, atrakcyj nie położony  czterogwiazdkowy, zbudowany w�2001 r., 
w� pierwszej linii brzegowej, tuż przy piaszczystej 81 pokoi, 1� budynek, 6� pięter, winda, restauracja, 
plaży, z� dala od zgiełku gwarnych kurortów. To 2�bary, w�tym przy plaży, internet bezprzewodowy.
idealny wybór na spokoj ny wypoczynek z� naturą 
w�tle. Do dyspozycj i Gości jest restauracja i�2� bary,   2-os. (łóżko małżeńskie; 
wypocząć można przy basenie, z� którego bezpo- możliwość 1� dostawki), ok. 17 m�, klimatyzowany, 
średnio można przejść na plażę. Hotel słynie z�pro- łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sate-
fesjonalnej obsługi i� świetnej kuchni, serwującej litarna, balkon lub balkon francuski; dostępne rów-
również lokalne specjały. nież pokoje:   i� . 

 w� SPILLE, ok. 40 km od Durrës,  basen.
ok.�70�km od lotniska w�Tiranie.

 foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
 Spille, publiczna, wydzielona część hote- dziecka do 2�lat.

lowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, bez-
pośrednio przy hotelu, serwis plażowy.  all inclusive.

standardowy:

junior suite rodzinny

HOTEL BLUMARE RESORT   ✪✪✪✪�
 TIABLUM

 ALBANIA /  DURRËS ,    Spille

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2220 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 365 opinii klientów

pokój rodzinny
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POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
POŁOŻENIE:

WYŻYWIENIE:

PLAŻA:

HOTEL:

  2-os. (możliwość 1� dostaw-
ki), ok. 16 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, lodówka, 
minibar, balkon lub taras; dostępny również pokój 

. 

 basen.

 foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
Położony blisko morza, przyciąga jasnymi i� ele-  ok. 2,5� km od centrum DURRËS, dziecka do 2�lat.
ganckimi wnętrzami. Tylko kilka kroków dzieli go ok.� 35 km od lotniska w�Tiranie, przystanek auto-
od pięknej, piaszczystej plaży z� promenadą z� ba- busowy ok. 50 m od hotelu.  all inclusive.
rami i� restauracjami. W� hotelu czekają na Gości 
komfortowe, przestronne pokoje oraz restauracja  publiczna, wydzielona część hotelowa, 
serwująca dania kuchni albańskiej i� międzynaro- piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 150 m 
dowej . Doskonały wybór dla osób ceniących so- od hotelu, dojście do plaży drogą publiczną, serwis 
bie wysoki standard wypoczynku. Doskonała baza plażowy, promenada ze sklepami, barami i� restau-
wypadowa do zwiedzania centrum Durrës, jedne- racjami.
go z�najstarszych miast w�kraj u z�głównym portem 
i�zabytkami z�czasów Cesarstwa Rzymskiego, oraz  czterogwiazdkowy, oddany do użytku 
całej Albanii. w�2016 r., 125 pokoi, 1� budynek, 6� pięter, 3�windy, 

restauracja, bar przy basenie, internet bezprzewo-
dowy w�lobby.

standardowy:

rodzinny

HOTEL GERMANY   ✪✪✪✪�
 TIAGERM

 ALBANIA ,    Durrës

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2159 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 261 opinii klientów

pokój standardowy

214



PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I�ROZRYWKA:

Odnowiony, położony w�spokoj nej okolicy oferuje  publiczna, wydzielona część hotelowa,  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
nowoczesne wnętrza, klimatyzowane pokoje z�do- piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 20 m dziecka do 2�lat.
stępem do internetu oraz przyjemną atmosferę. od�hotelu, przejście przez ulicę, serwis plażowy.
Na�miejscu jest kameralny basen z�tarasem do opa-  all inclusive.
lania, restauracja serwująca dania kuchni lokalnej  czterogwiazdkowy, planowane otwarcie 
i�międzynarodowej oraz bar w� lobby. Zaledwie kil- po remoncie w� maj u 2022 r., 39 pokoi, 1� budynek, 
ka kroków jest do piaszczystej plaży, gdzie na Gości 6� pięter, winda, restauracja, bar, internet bezprze-
czeka wydzielony odcinek hotelowy z� bezpłatnym wodowy.
serwisem. Prezentowany materiał gra� czny przed-
stawia wizualizację obiektu.   2-os. (możliwość 1�dostaw-

ki), ok. 20 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
 w� GOLEM bezprzewodowy, telewizor, sejf, lodówka, balkon , ok. 15 km od centrum 

Durrës, ok. 45 km od lotniska w�Tiranie, przystanek lub taras.
autobusowy ok. 250 m od hotelu.

 basen.

standardowy:

HOTEL MARIKA   ✪✪✪✪�
 TIAMARI

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2119 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy
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PLAŻA:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE:

DLA DZIECI:

Zwrócony w� stronę morza, luksusowy resort skła-  Golem, publiczna, wydzielona część ho-
dający się z� kilku budynków otoczonych sosnami telowa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 
i�palmami, to doskonały pomysł na urlop w�spokoj- bezpośrednio przy resorcie (ok. 150 m od miejsca 
nej lokalizacj i, jednocześnie blisko atrakcj i Golem. zakwaterowania), serwis plażowy.
W� hotelu eleganckie restauracje, w�tym serwujące 
wykwintne dania kuchni albańskiej, 3� bary i� urzą-  pięciogwiazdkowy, otwarty w� 2017 r., 
dzone w� nowoczesnym stylu, w� odcieniach bieli 147 pokoi, budynek główny i�budynki sąsiadujące, 
pokoje, które zapewniają pełen komfort wypo- w�tym nowy, otwarty w�2022 r. budynek boutique, 
czynku. Do dyspozycj i Gości są baseny, a� nawet 7� pięter, 2�windy, 4� restauracje, w�tym 3�à la carte, 
park wodny! Tuż obok piękna, piaszczysta plaża 3�bary, w�tym na plaży, internet bezprzewodowy.
z�serwisem, idealna dla wielbicieli plażowania i�nie  all inclusive.
tylko. Cudowne widoki z� hotelowego tarasu, pro-   w� nowym budynku bouti-
fesjonalna obsługa i� wspaniały, wakacyj ny klimat que, 2-os. (możliwość 1�dostawki), ok. 20 m�, klima-
– tutaj można spędzić wyjątkowy czas z� rodziną tyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, minibar, 
lub we dwoje. Polecamy spacer po okolicy, warto zestaw do kawy/herbaty, sejf, balkon lub taras; do-
również wybrać się do Durrës, słynnego kurortu stępny również pokój . 
i�jednego z�najstarszych miast w�kraj u.

 2� baseny, park wodny ze 
 w� dzielnicy turystycznej Mali Robit, zjeżdżalniami, centrum � tness.

ok. 2�km od GOLEM, ok. 15 km od Durrës, ok. 40�km 
od lotniska w� Tiranie, przystanek autobusowy  foteliki w� restauracj i, wydzielona 
ok.�2�km od hotelu. część w�basenie.

standardowy:

rodzinny

HOTEL PRESTIGE RESORT   ✪✪✪✪✪�
 TIAPRES

 ALBANIA /  DURRËS ,    Golem

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2819 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy – wizualizacja
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HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA:
WYŻYWIENIE:

Położony tuż przy piaszczystej plaży, polecany jest  czterogwiazdkowy, zbudowany w�2021 r., 
zarówno na wakacj e z� rodziną, j ak i� we dwoj e. 88 pokoi, 1� budynek, 4� piętra, winda, restauracja, 
Do dyspozycj i Gości jest basen z� płytszą częścią bar, internet bezprzewodowy, punkt internetowy, 
dla dzieci, bar i� restauracja, w� której można spró- kawiarenka internetowa. 
bować albańskich i� śródziemnomorskich spe-
cjałów. Z� hotelowego tarasu można podziwiać   2-os. (możliwość 1�dostaw-
malownicze zachody słońca nad morzem, a�prze- ki), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
stronne pokoje idealnie sprawdzą się na wypoczy- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, lodów-
nek po całym dniu. ka, zestaw do kawy/herbaty, minibar, balkon; do-

stępny również pokój .
 w�dzielnicy hotelowej Shkembi i�Ka-

vajes, ok. 8�km od centrum DURRËS, przy drodze lo-  basen, animacje.
kalnej, ok. 33 km od lotniska w�Tiranie, przystanek 
autobusowy ok. 20 m od hotelu.  foteliki i� menu w� restauracj i, łóżecz-

ko dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie. 
 hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście 

do�morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.  all inclusive.

standardowy:

rodzinny

HOTEL AMR   ✪✪✪✪�
 TIAAMRH

 ALBANIA ,    Durrës

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2249 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy z widokiem na morze
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

Elegancki, nowiutki hotel w� sercu Albanii, poło-  hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście do 
żony na powierzchni 10 tys. m�, tuż przy pięknej, morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.
piaszczystej plaży z� serwisem. Ciekawa architek-
tura, komfortowe wnętrza, wysokiej klasy obsługa  czterogwiazdkowy, otwarty w� 2019 r., 
i� niesamowity widok na morze – tutaj poczujesz 121�pokoi, 2�windy, 2�restauracje: główna i�à la car-
się wyjątkowo i� prawdziwie odpoczniesz! Opalaj te, 2�bary: na plaży i�przy basenie, internet bezprze-
się na tarasie przy pięknie zaprojektowanym base- wodowy.
nie, z� bezpośrednim zejściem do prywatnej plaży. 
Do dyspozycj i Gości na terenie hotelu bary i� 2� re-   2-os. (możliwość 1� lub 
stauracje, w�tym główna, która zaprasza na pyszną 2� dostawek), ok. 32 m�, klimatyzowany, łazienka, 
regionalną i�międzynarodową kuchnię serwowaną internet bezprzewodowy, telewizor, sejf, czaj nik, 
w� dizaj nerskich wnętrzach. W� okolicy mnóstwo minibar, balkon, widok na ogród.
atrakcj i, szczególnie polecamy wycieczkę do pobli-
skiego Durrës!  basen.

 w�miejscowości QUERRET, ok. 17 km  foteliki w� restauracj i, wydzielona 
od portu, ok. 18 km od am� teatru, zamku i� Mu- część w�basenie.
zeum Archeologicznego w�Durrës, 45 km od lotni-
ska w�Tiranie.  all inclusive.

standardowy:

SUPREME HOTEL & SPA   ✪✪✪✪�
 TIASUPR

 ALBANIA /  DURRËS ,    Querret

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2419 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój standardowy
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 Znakomicie położony, oferuje wszystko, co potrzeba    czterogwiazdkowy, wyremontowany 
do udanych wakacj i w�najmodniejszym kurorcie Al- w�2019� r., 36 pokoi, 1� budynek, 3� piętra, 2� restau-
banii. Hotel leży bezpośrednio przy prywatnej plaży, racje, bar, internet bezprzewodowy. 
niedaleko centrum Sarandy. Z� hotelowego basenu 
i� plaży można podziwiać piękny widok na wyspę     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
Korfu. Zadbane pokoje wyposażone są we wszyst- stawek dla dzieci), ok. 18-20 m�, klimatyzowany, ła-
kie podstawowe udogodnienia. Hotel uważany jest zienka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon, 
za jeden z�lepszych w�swojej klasie w�Sarandzie. widok na morze; dostępny również  . 

  ok. 500� m od centrum SARANDY,    basen, niewielka siłownia. 
ok. 1�km od portu w�Sarandzie, ok. 30�km od lotni-
ska na Korfu (transfer autokarem i�promem), przy-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
stanek autobusowy przed hotelem. dziecka do 2�lat, plac zabaw. 

  hotelowa, żwirowo-kamienista, łagodne    all inclusive. 
zejście do morza, blisko brzegu głęboka woda, 
zalecane obuwie ochronne, bezpośrednio przy 
hotelu, ok. 50� m od recepcj i hotelowej, zejście 
po�schodkach, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:

pokój suite

 HOTEL ANDON LAPA   ✪✪✪✪�
 SARANDO

 ALBANIA /  DURRËS ,    Saranda

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2379 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 574 opinii klientów

pokój standardowy
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30 km

Kawarna
Bałczik

Złote Piaski
Warna St. Konstantin

i Elena

Słoneczny Brzeg

Rawda Nesebar

Burgas Pomorie

Primorsko
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Piękne, szerokie, p zyste plaże, wspaniałe krajobrazy, bogaty folklor, barwna historia, unikatowe zabytki, iaszc

a także bułgarska gościnność – to zaledwie kilka powodów, dla których warto tu przyjechać!

SŁONECZNY BRZEG... A MOŻE ZŁOTE PIASKI?
Słoneczny Brzeg i Złote Piaski to najpopularniejsze regiony w Bułgarii. Słyną z fantastycznych 
piaszczystych plaż z łagodnym zejściem do morza, co sprawia, że są to doskonałe miejsca na 
rodzinny wypoczynek.

Zatoczkowe plaże, klimatyczne stare miasto i małe tawerny, wypełnione gwarem rozmów miesz-
kańców i zapachami lokalnej kuchni – Pomorie zaprasza turystów spragnionych spokojnego wy-
poczynku i ciekawych tutejszej kultury. To znane ze swoich właściwości uzdrowisko bogate w jod 
jest niezmiennie częstym celem podróży, niezależnie od pory roku.

Malownicza portowa miejscowość, przyciąga urokliwymi, zatoczkowymi plażami. Warto odwie-
dzić tu słynne Muzeum Morskie z unikatowymi skarbami, które przez setki lat były zanurzone na 
dnie morza. Okolice Kawarny słyną z pól golfowych, w tym przepięknie położonych Thracian Cliffs 
z widokiem na Morze Czarne.

POMORIE

KAWARNA

BUŁGARIA

220



ZWIEDZAJ BUŁGARIĘ
›�

›�

›�

›�

›�

Bałczik – Przylądek Kaliakra 

Starożytny Nesebar 

Sozopol-Ropotamo

Wieczór bułgarski

Pirackie Party

– letnia 

 – najstarsze 

 – kolacja i pokaz 

rezydencja królowej Marii, ogród 

botaniczny i przylądek Kaliakria

– zabytki wpisane 

na listę UNESCO 

bułgarskie miasto i rejs po rzece 

Ropotamo

folklorystyczny w restauracj i z muzyką 

na żywo

 – rejs po zatoce Nesebar 

statkiem imitującym piracki żaglowiec 

Polska – Bułgaria – ok. 2 godz.

Czas polski plus 1 godz.

.....................................................................

.....................................................................

PRZELOT

CZAS LOKALNY

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Największą atrakcją nadmorskich kurortów są długie, sze- W  Bułgarii są doskonałe warunki do uprawiania sportów 
rokie i czyste, piaszczyste plaże. Oprócz tych najbardziej po- wodnych. Miłośnicy wind- i kitesurfi ngu mogą zmierzyć się 
pularnych w Złotych Piaskach i  Słonecznym Brzegu, warto z falami nie tylko w Złotych Piaskach i Słonecznym Brzegu, 
poznać te mniej znane, jak np. naturalna plaża w Irakli – ulu- ale także w Achtopolu, gdzie organizowane są zawody sur-
bione miejsce miłośników dzikiej przyrody, gdzie zobaczyć fi ngowe. Fani nurkowania docenią Sozopol i  jego okolice, 
można podpływające do brzegu delfi ny. Plaża ma długość znajduje się tu wiele szkół oferujących nie tylko szkolenia, 
3 km, jest niezatłoczona i objęta ochroną. ale także podwodne wyprawy o różnym poziomie trudności. 

Tak nazywana jest największa atrakcja wybrzeża – Nesebar, 
którego średniowieczna architektura uważana jest za najle-
piej zachowaną na Bałkanach. To malowniczo położone na 
półwyspie miasto, jest jednym z najstarszych miast w Euro-
pie. Nesebar nazywany jest także „miastem 40 cerkwi”, choć 
w przeszłości było ich tam ponad 80.

Tradycyjna kuchnia bułgarska jest tak samo bogata i  różno-
rodna jak tradycje i  obyczaje mieszkańców tego kraju. Na Czy wiesz, że w Bułgarii gesty wyrażające „tak” i „nie” mają 
bułgarskich stołach królują: sirene – biały, słony ser owczy, tam zupełnie odwrotne znaczenie? Jeżeli Bułgar kiwa głową 
krowi lub bawoli, tarator – chłodnik na bazie jogurtu i ogór- w poziomie, oznacza to, że zgadza się z  rozmówcą, a jeśli 
ka, sałatka szopska – świeże warzywa i  ser owczy, oraz kiwa głową w  dół, oznacza to, że się nie zgadza. Warto 
giuwecz – aromatyczny gulasz z mięsem i warzywami. Do o tym pamiętać, aby uniknąć zbędnych nieporozumień. Co 
posiłków zazwyczaj podaje się czerwone i białe wina, a jako ciekawe, niektórzy Bułgarzy podczas rozmowy z  obcokra-
aperitif rakiję lub mastikę (anyżówkę). jowcami starają się dostosować do sposobu kiwania roz-

mówcy, co zamiast pomagać, bardziej dezorientuje.

Z Bułgarii warto przywieźć olejek różany – pięknie opakowa-
ny w małe drewniane fl akony zdobione motywami ludowy-
mi – można go kupić prawie wszędzie! Wspaniałymi pamiąt-
kami będą wyroby rzemiosła artystycznego, m.in. ceramika, 
ręcznie tkany dywan, kilim, haftowane obrusy. Wyjątkowo 
oryginalną „zdobyczą” będzie ręcznie malowana ikona, którą 
można kupić w jednej z wielu bułgarskich galerii. 

ZŁOTE PLAŻE RAZ NA WODZIE, RAZ POD WODĄ

PERŁA MORZA CZARNEGO CO KUPIĆ?

BON APETI!
CZY TAK CZY NIE?
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 Elegancki, duży hotel należący do światowej sieci    pięciogwiazdkowy, odnowiony w� 2008� r., 
Sol Meliá Hotels & Resorts oferuje wspaniałe wa- 1� budynek, 727 pokoi, 9� pięter, 8�wind, 4� restaura-
runki zakwaterowania, wysoką jakość świadczo- cje, w�tym główna i� 1�tylko dla gości korzystających 
nych usług oraz różnorodne atrakcje dla swoich z� opcj i The Level, 3� bary, internet bezprzewodowy 
Gości. Doskonale położony – blisko piaszczystej w�miejscach ogólnodostępnych hotelu. 
plaży, tuż obok wspaniałego ogrodu, a�jednocze-
śnie o�krok od tętniącego życiem centrum kurortu.     2-os. (możliwość 1� lub 
Na szczególną uwagę zasługują niezwykłe zabiegi 2� dostawek dla dzieci), ok. 43 m�, klimatyzowany, 
w�YHI Spa oraz bogato wyposażone centrum kon- łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja sa-
ferencyj ne. W� 2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI telitarna, sejf, minibar, balkon; dostępny również 
za najwyższą jakość świadczonych usług. pokój . 

  ok. 200� m od centrum ZŁOTYCH    basen, zjeżdżalnia wodna, 
PIASKÓW, ok. 30� km od lotniska w� Warnie, kryty basen, jacuzzi, animacje, YHI Spa. 
ok.� 130� km od lotniska w� Burgas, przystanek auto-
busowy ok. 200�m od hotelu.    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2� lat, basen, plac zabaw, miniklub 
(4-12�lat), zabiegi w�MINI YHI Spa. 

   all inclusive. 

  publiczna, wydzielona część dla gości hotelu, 
piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do morza, ok. 100�m 
od hotelu, przejście przez park po tarasowych schodach 
i�przez promenadę nadmorską, serwis plażowy. 

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

PLAŻA: 

standardowy:

Level

 HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE   ✪✪✪✪✪�
 VARGRAN

 BUŁGARIA ,  Złote Piaski 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2649 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 557 opinii klientów

pokój standardowy
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 Nowoczesny, rewelacyj nie zlokalizowany przy od�Złotych Piasków, ok. 22�km od lotniska w Warnie,    foteliki w restauracj i, łóżeczko 
piaszczystej plaży z� bezpłatnym serwisem, jest ok.� 120� km od lotniska w Burgas, przystanek auto- dla dziecka do 2 lat, brodzik, miniklub (4-12 lat), 
świetną propozycją na rodzinne wakacje. Hotel busowy ok. 200�m od hotelu. animacj e. 
oferuje przestronne, eleganckie pokoje wyposażo-
ne we wszystko to, co potrzebne jest do komfor-   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do    all inclusive. 
towego wypoczynku – od bezpłatnego internetu morza, ok. 50�m od hotelu, serwis plażowy. 
po telewizję satelitarną czy balkony. W�ciągu dnia, 
dorośli chętnie zrelaksują się przy basenie lub 
w� nowoczesnym i� świetnie wyposażonym cen-  1 budynek, 5 pięter, 4 windy, 2 restauracje: głów-
trum spa, a� dzieci miło spędzą czas w� miniklubie. na i á la carte, 2 bary, internet bezprzewodowy. 
Blisko stąd do Złotych Piasków – jednego z�naj po-
pularniejszych kurortów w�Bułgarii. W�2021�r. hotel     2-os. (możliwość 1 dostawki 
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad- – sofa), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
czonych usług. bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, minibar, 

balkon; dostępny również pokój . 
  ok. 1�km od centrum ST. KONSTANTIN 
I ELENA, przy drodze lokalnej, ok. 800� m od Mo-    basen, kryty basen, anima-
nastyru świętych Konstantyna i Heleny, ok 10� km cje, centrum spa. 

   pięciogwiazdkowy, otwarty w 2018�r., 230�po-
koi,

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I ROZRYWKA:

HOTEL:

standardowy:

rodzinny

 HOTEL ASTOR GARDEN   ✪✪✪✪✪�
 VARGARD

 BUŁGARIA /  ZŁOTE PIASKI ,   St. Konstantin i�Elena

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2939 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 ze 257 opinii klientów

pokój standardowy
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 Światowe standardy obsługi i�wysoka jakość serwi-    czterogwiazdkowy, wyremontowany na    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżecz-
su to główne atuty hotelu. Położony nad morzem, przełomie 2012/2013�r., nowy budynek ukończo- ko dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie 
ma prywatną plażę z� barem serwującym napoje ny w�2013�r., 277 pokoi, 2�budynki, 9�pięter, 4�win- i� krytym basenie, pokój zabaw, miniklub (4-12 lat), 
w� ramach ultra all inclusive. Z� hotelowego tarasu dy, 2�restauracje, 4�bary, w�tym bar na plaży, inter- animacje. 
roztacza się piękny widok na morze i�okolicę. Jest net bezprzewodowy w�lobby, punkt internetowy. 
tu także basen oraz bar z� przekąskami. Po remon-    ultra all inclusive. 
cie i� dobudowaniu nowej części hotel pretenduje     2-os. (możliwość 1� lub 
do miana hotelu rodzinnego, choć dla nocnych 2� dostawek dla dzieci), ok. 22 m�, klimatyzowany, 
marków również nie zabraknie atrakcj i – okolica łazienka, łącze internetowe, telewizor, minibar, bal-
ob� tuje w�rozrywki, a�w�hotelu jest dyskoteka.  kon; dostępny również pokój . 

  ok. 400� m od centrum ZŁOTYCH    basen, dyskoteka Arro-
PIASKÓW, ok. 30� km od lotniska w� Warnie, gance Music Factory, animacje; sporty wodne. 
ok.� 130�km od lotniska w�Burgas, przystanek auto-
busowy ok.�800�m od hotelu.     basen kryty, hydromasaż, siłownia, sauna � ń-

ska i infrared, sauna aromatyczna, solarium, ścież-
  Astera, hotelowa, piaszczysta, łagodne zej- ka Kneippa, masaże, zabiegi na twarz i ciało. 
ście do morza, ok. 200�m od hotelu, przejście przez 
ulicę i�nadmorską promenadę, serwis plażowy. 

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

SPA:

PLAŻA: 

standardowy:

superior

 HOTEL ASTERA & SPA   ✪✪✪✪�
 VARASTE

 BUŁGARIA ,  Złote Piaski 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1949 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 624 opinii klientów

pokój standardowy
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 Położony na kli� e, blisko turystycznych miejscowości dno miejscami kamieniste, zalecane obuwie ochronne, 
Topola i� Kawarna oraz malowniczego Półwyspu Kalia- ok. 1-1,5� km od hotelu, dojście ścieżką ekologiczną 
kra. Hotel ceniony jest za miłą i� sympatyczną obsługę (ze spadkiem) po drewnianych mostkach, częściowo 
oraz bogate zaplecze sportowo-rekreacyjne i�animacyj- po�stopniach lub drogą, bus hotelowy do plaży, serwis 
ne. Z�basenu typu in� nity i�am� teatru roztacza się pięk- plażowy, bar. 
ny panoramiczny widok na morze. Na urokliwą plażę 
można przespacerować się ścieżką ekologiczną lub     czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2012� r., 
wybrać się bezpłatnym busem hotelowym. W� hotelu budynek z�recepcją i�restauracją oraz 3�budynki z�apar-
eleganckie pokoje superior w�nowej części i�przestron- tamentami, 160 pokoi, 3� piętra, nowa część hotelowa    foteliki i�menu w�restauracji, łóżeczko dla 
ne, dobrze wyposażone apartamenty. Dzieciaki ucieszą z� pokojami superior, otwarta w� 2018 r., 193 pokoje, dziecka do 2� lat, wydzielone części w�basenach, pokój 
się z�aquaparku ze zjeżdżalniami, sztuczną falą i�wod- 3�piętra, 4�windy, 2�restauracje: główna i�á la carte, 5�ba- i�plac zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 
nym zamkiem. Dla amatorów golfa niedaleko hotelu rów, internet bezprzewodowy; na terenie hotelu wy-
znajdują się 3� pola golfowe. W� 2021 r. hotel otrzymał stępują różnice poziomów i�schody – nie jest polecany    all inclusive. 
ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. osobom z�ograniczeniami ruchowymi. 

    w� nowej części hotelowej, 2-os. 
(możliwość 1�dostawki), ok. 35 m�, klimatyzowany, ła-
zienka, internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 
lodówka, zestaw do kawy/herbaty, balkon; dostępne 
również pokoje:  i�  . 

    4� baseny, aquapark, Action 
   Topola, publiczna, piaszczysta, nieduża, za- Park, kort tenisowy, animacje, centrum spa; 3�pola gol-
toczkowa, miejscami skałki, łagodne zejście do morza, fowe w�odległości 1-10 km od hotelu. 

  na kli� e, ok. 1� km od centrum miejsco-
wości TOPOLA, ok. 6�km od centrum Kawarny, ok. 9�km 
od Półwyspu Kaliakra, ok. 11,5�km od Bałczika, ok. 36�km 
od Złotych Piasków, ok. 65 km od lotniska w�Warnie, 
ok.� 165�km od lotniska w�Burgas, przystanek autobuso-
wy ok. 1,5�km od hotelu, transport hotelowy do Kawarny. 

HOTEL:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
PLAŻA: 

POŁOŻENIE: superior:

apartament apartament superior

 HOTEL TOPOLA SKIES RESORT & AQUAPARK   ✪✪✪✪ �✪
 VARTOPO/VARTOPS

 BUŁGARIA /  KAWARNA ,    Topola

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2209 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 

5,3 

/ 6

/ 6

  VARTOPO z 1003 opinii klientów

  VARTOPS z 742 opinii klientów

pokój superior
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 Położony bardzo blisko piaszczystej plaży, za-    czterogwiazdkowy, otwarty w� 2018� r., 
prasza na wspaniałe, bułgarskie wakacje. W� kilka 538�pokoi, 2�budynki, 6�wind, 3�restauracje: główna 
minut można dojść do centrum słynnego kurortu i� 2� à� la carte, 3� bary, w� tym przy basenie, internet 
– Złotych Piasków. Po zwiedzaniu okolicy warto bezprzewodowy w�lobby. 
wypocząć w�jacuzzi lub w� basenach hotelowych. 
Można tu też zażyć aktywności, grając w� water     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-
polo, bule albo korzystać z�masaży i�zabiegów pie- stawek dla dzieci – rozkładana sofa), ok. 25 m , kli-
lęgnacyj nych. Rozrywkę z�całą rodziną gwarantują matyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
animacje dla dorosłych i� dzieci. Naj młodsi Goście telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon. 
mogą bawić się też w� miniklubie, podczas gdy ro-
dzice wypoczną przy drinku lub w�saunie.     2� baseny, kryty basen, si-

łownia, animacje.  
  ok. 400� m od centrum ZŁOTYCH 
PIASKÓW, ok. 1,5� km od aquaparku Aquapolis,    foteliki w� restauracjach, łóżeczko dla 
ok.� 1,5�km od przystani jachtowej, ok. 25�km od lot- dziecka do 2� lat, 2� brodziki, plac zabaw, miniklub 
niska w�Warnie, ok. 160�km od lotniska w�Burgas.  (4-12 lat), animacje. 

  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do    all inclusive. 
morza, ok. 100�m od hotelu, przejście nadmorską pro-
menadą, serwis plażowy na wydzielonym odcinku.  

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 
DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:
2

 HOTEL ASTORIA MARE   ✪✪✪✪ �✪
 VARMARE

 BUŁGARIA ,  Złote Piaski 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2619 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,6 / 6 ze 109 opinii klientów
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HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA:

Szukasz wyjątkowej wygody, miejsca idealnego na  pięciogwiazdkowy, planowane otwarcie  foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
relaks i� regenerację organizmu? Ten hotel to strzał w�czerwcu 2022 r., 411 pokoi, 1� budynek, 5� pięter, dziecka do 2� lat, kryty basen i� brodzik, miniklub 
w� dziesiątkę. Zrelaksuj się w� centrum spa, zadbaj 8�wind, restauracja główna i� 3� à la carte, 5� barów, (4-12 lat), animacje.
o�zdrowie i�skorzystaj z�zabiegów medycyny uzdro- w�tym przy basenie i� przy plaży, internet bezprze-
wiskowej, poznaj lecznicze właściwości wód ter- wodowy.  all inclusive.
malnych w�tutejszych basenach, a�w�międzyczasie 
plażuj, zwiedzaj i�wypoczywaj !   2-os. (możliwość 1�dostaw-

ki – sofa), ok. 41 m�, klimatyzowany, łazienka, in-
 ok. 1�km od centrum ST. KONSTANTIN ternet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, 

I� ELENA, ok. 800 m od Monastyru świętych Kon- minibar, zestaw do kawy/herbaty, żelazko do wy-
stantyna i� Heleny, ok. 10 km od Złotych Piasków, pożyczenia z� recepcj i, balkon; dostępny również 
ok.� 22� km od lotniska w�Warnie, ok. 120 km od lot- pokój  .
niska w� Burgas, przystanek autobusowy ok. 200 m 
od hotelu.  5� basenów z� wodą ter-

malną, baseny kryte: półolimpijski, basen z�gorącą 
 publiczna, piaszczysta, łagodne zejście wodą termalną, basen terapeutyczny, animacje, 

do�morza, ok. 50 m od hotelu, serwis plażowy. Health Spring SPA: siłownia, hammam.

standardowy:

superior deluxe

AQUAHOUSE HOTEL & SPA   ✪✪✪✪✪�
 VARHOUS

 BUŁGARIA /  ZŁOTE PIASKI ,  St. Konstantin i�Elena 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2339 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

wizualizacja

wizualizacja
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 Rewelacyj ne położenie hotelu – bezpośrednio     czterogwiazdkowy, odnowiony w 2012 r., Wschodu, m.in. Sabai czy mająca ponad 5000 lat, 
przy plaży, duży basen i zjeżdżalnie wodne, atrak- 1 budynek, 249 pokoi, 4-9 pięter, 3 windy, restau- wywodząca się z indyjskiej tradycj i terapia Ayurve-
cyj ne zaplecze sportowo-rekreacyj ne oraz oferta racja, 3 bary, w tym bar na plaży, internet bezprze- da-Shirodara, solarium, aromaterapia i hydrotera-
ultra all inclusive sprawiają, że ten komfortowy ho- wodowy w wyznaczonych miejscach hotelu, punkt pia, różnorodne masaże, maseczki błotne, programy 
tel jest świetnym miejscem wypoczynku dla rodzin internetowy. ujędrniające skórę. 
z dziećmi oraz dla wszystkich ceniących aktywny 
wypoczynek. Klienci chwalą go również za wysoki     2-os. (możliwość 1 dostaw-    foteliki i menu w restauracj i, basen 
standard świadczeń i położenie w spokoj nej i uro- ki), ok. 25 m�, klimatyzowany, łazienka, internet podzielony na 2 części, miniklub (4-12 lat). 
kliwej miejscowości. bezprzewodowy, telewizja satelitarna, minibar, 

balkon, wszystkie pokoje z frontalnym lub bocz-    ultra all inclusive. 
  ok. 1 km od centrum miejscowości nym widokiem na morze; dostępny również 
ST. KONSTANTIN I ELENA, ok. 800 m od monastyru . 
świętych Konstantyna i Heleny, ok. 10 km od cen-
trum Złotych Piasków, ok. 22 km od lotniska w War-     kompleks 3 basenów (kory-
nie, ok. 120 km od lotniska w Burgas, przystanek tarze do pływania, boisko do piłki wodnej, część re-
autobusowy ok. 200 m od hotelu. kreacyjna z 2 zjeżdżalniami), animacje; sporty wodne. 

   hotelowa, piaszczysta, szeroka, łagodne     kryty basen z wodą nasyconą minerałami, ja-
zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis cuzzi, 2 sauny, łaźnia turecka, nowoczesna i dobrze 
plażowy. wyposażona siłownia, różnorodne zabiegi kosme-

tyczne i relaksacyjne zaczerpnięte wprost z tradycj i 

HOTEL:

POKÓJ: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

PLAŻA: SPA:

standardowy:

pokój 
z 2�dostawkami

 HOTEL AZALIA   ✪✪✪✪ �✪
 VARAZAL

 BUŁGARIA /  ZŁOTE PIASKI ,   St. Konstantin i�Elena

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2069 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,9 / 6 z 375 opinii klientów

pokój standardowy
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dyskoteka Arrogance Music Factory w�hotelu Astera, 
centrum spa; sporty wodne. 

   foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
dla dziecka do 2� lat, brodzik, basen, 2� zjeżdżalnie, 

 Położony w� pięknym ogrodzie, oferuje bogaty   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do pokój zabaw, miniklub (4-12 lat), animacje. 
i� urozmaicony program zajęć sportowo-rekreacyj- morza, ok. 350� m od hotelu, zejście schodami, doj-
nych. Szczególnie naj młodszych ucieszą zjeżdżal- ście przez miasto, serwis plażowy.    ultra all inclusive. 
nie przy basenie, dorosłym przypadnie do gustu 
centrum spa z� możliwością bezpłatnego korzy-    czterogwiazdkowy, odnowiony w� 2012� r., 
stania z�siłowni, sauny oraz łaźni parowej. Wszyscy 283 pokoje, 1�budynek, 6�pięter, 2�windy, 2�restaura-
docenią atrakcyj ną ofertę ultra all inclusive z�menu cje, w�tym główna, 2�bary, internet bezprzewodowy 
dla dzieci oraz wybranymi importowanymi alko- w�lobby, punkt internetowy. 
holami dla dorosłych. Zaledwie 300� m od hotelu 
znajduje się aquapark Aquapolis.     2-os. (możliwość 1�lub 2�do-

stawek dla dzieci), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazien-
  ok. 500�m od centrum ZŁOTYCH PIA- ka, łącze internetowe, telewizja satelitarna, minibar, 
SKÓW, ok. 300�m od aquaparku Aquapolis, ok.�30�km sejf, balkon. 
od lotniska w�Warnie, ok. 130�km od lotniska w�Bur-
gas, przystanek autobusowy ok.�200�m od hotelu.    basen, basen kryty, animacje, 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL ATLAS   ✪✪✪✪�
 VARATLA

 BUŁGARIA ,  Złote Piaski 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1829 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,9 / 6 z 689 opinii klientów
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Wysoki standard hotelu należącego do światowej    czterogwiazdkowy, odnowiony na przeło-
sieci Meliá, doskonała jakość świadczonych usług, mie 2019/2020 r., 1013 pokoi, 3�budynki, 8-9�pięter, 
położenie zapewniające łatwy dostęp do wszelkich 4�windy, 4� restauracje, 6� barów, internet bezprze-
rozrywek wakacyjnego kurortu sprawiają, że pobyt wodowy. 
w�tym hotelu to świetny wybór dla wszystkich szu-
kających komfortowego i�aktywnego wypoczynku.    � 2-os. (możliwość 1� lub 
Na miejscu moc atrakcj i dla najmłodszych: base- 2� dostawek dla dzieci), ok. 37 m�, klimatyzowany, 
ny, zjeżdżalnie, brodziki, place zabaw i� minikluby, łazienka, telewizja satelitarna, telefon, sejf, minibar, 
a�także wiele udogodnień sportowo-rekreacyjnych. balkon; dostępny również pokój . 
Wspaniała zabawa gwarantowana!

   3�baseny, 3�zjeżdżalnie, ba-
  w� centrum SŁONECZNEGO BRZEGU, sen, sezonowo podgrzewany, basen kryty, siłownia, 
ok. 1,5�km od Action Aquapark, ok. 5�km od Neseba- aqua aerobik, joga, animacje, centrum spa; sporty 
ru, ok. 30 km od lotniska w�Burgas, ok. 95 km od lot- wodne. 
niska w�Warnie, przystanek autobusowy ok. 200� m 
od hotelu.    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 

dziecka do 2� lat, 4� brodziki, w� tym 1� ze zjeżdżal-
  publiczna, piaszczysta, długa i� szeroka, ła- nią, 2� place zabaw, miniklub (4-8� lat), maksiklub 
godne zejście do morza, wyróżniona certy� katem (8-12� lat), teenieklub (powyżej 12 lat), minidisco, 
Błękitna Flaga, ok. 70 m od hotelu, dojście ulicą, animacje, pokój gier. 
serwis plażowy na wydzielonym odcinku plaży, 
ok.�250�m od hotelu.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I�ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

rodzinny

HOTEL MELIÁ SUNNY BEACH   ✪✪✪✪ �✪
 BOJMELI

 BUŁGARIA ,  Słoneczny Brzeg 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2699 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,4 / 6 z 205 opinii klientów

pokój standardowy
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 Doskonała obsługa gwarantowana przez renomo-   publiczna, piaszczysta, długa i�szeroka, ła-    foteliki w� restauracj i, opiekunka, łó-
waną sieć Barceló Hotels & Resorts to wizytówka godne zejście do morza, wyróżniona certy� katem żeczko dla dziecka do 2�lat, basen, wydzielona część 
hotelu. Położony kilka kroków od piaszczystej Błękitna Flaga, ok. 150�m od hotelu, przejście przez w�basenie, grzybek wodny, pokój i�plac zabaw, mini-
plaży i� blisko centrum Słonecznego Brzegu jest miasto i�promenadę, serwis plażowy. klub Barcy (4-12 lat), animacje. 
idealnym pomysłem na wakacje w� eleganckim 
otoczeniu. Przestronne i� nowocześnie urządzo-    pięciogwiazdkowy, częściowo odnowio-    śniadania (bufet) lub all inclusive. 
ne pokoje wyposażone są we wszystkie wygody, ny w� 2017� r., 311 pokoi, 1� budynek (część główna 
w� całym hotelu dostępny jest bezpłatny internet i�2�skrzydła), 8�pięter, 16 wind, 2�restauracje: głów-
bezprzewodowy. Dla smakoszy przygotowano kil- na i� à la carte, 3� bary, internet bezprzewodowy, 
ka restauracj i, w� tym serwującą kuchnię gourmet punkt internetowy. 
z� bogatą kartą win. Po dniu pełnym atrakcj i warto 
zrelaksować się w�centrum spa z�największą łaźnią     2-os., ok. 40 m�, klimatyzowany, 
turecką w�Bułgarii.  łazienka, telewizja satelitarna, lodówka, aneks ku-

chenny, sejf, balkon; pokoje residential znajdują się 
  ok. 200�m od centrum SŁONECZNEGO w� bocznych skrzydłach; dostępne również pokoje 
BRZEGU, ok. 1� km od Action Aquapark, ok. 4� km  i� . 
od�St. Vlas, ok. 6�km od Nesebaru, ok. 35�km od�lotni-
ska w�Burgas, ok. 95�km od lotniska w�Warnie, przy-    2�baseny, 2�jacuzzi, anima-
stanek autobusowy ok. 100�m od hotelu. cje; centrum spa z�basenem krytym; sporty wodne. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

studio:

deluxe apartament

 HOTEL BARCELÓ ROYAL BEACH  ✪✪✪✪✪�
 BOJROYA /BOJROYB

 BUŁGARIA ,  Słoneczny Brzeg 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1919 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,0 / 6 z 314 opinii klientów

pokój deluxe
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 Pełen atrakcj i kompleks wakacyj ny, położony na średnio przy hotelu (do ok. 250�m w�zależności od    Rose, w� 2-piętrowym budynku: kryty basen, 
rozległym terenie wśród zieleni, należy do cenio- zakwaterowania), zejście do plaży po schodach, na jacuzzi, sauna, hammam, prysznice naprzemienne, 
nej sieci Sol Hotels i� obej muje 2� hotele 4-gwiazd- wydzielonym tarasie serwis plażowy; South Nesse- zabiegi relaksujące, masaże. 
kowe: Bay i�Mare oraz hotel 5-gwiazdkowy Palace. bar Beach, publiczna, szeroka, piaszczysta, łagod-
Proponujemy pokoje w� części Bay i� Mare. Nowy ne zejście do morza, ok. 1� km od hotelu, serwis    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
aquapark, bogate zaplecze sportowo-rekreacyj ne, plażowy. dziecka do 2� lat, wydzielona część w�basenie, mini-
animacje, doskonałe wyżywienie w�formie all inc- aquapark, 2� baseny ze zjeżdżalniami, brodzik, plac 
lusive i� piaszczysta plaża – to gwarancja udanych    czterogwiazdkowy, 343 pokoje w� części zabaw, miniklub (4-12 lat). 
wakacj i dla rodzin i�wszystkich miłośników aktyw- Mare, 287 pokoi w�części Bay, 2�budynki, 6-7�pięter, 
nego wypoczynku. Do dyspozycj i eleganckie cen- w� każdym: restauracja główna, 2� bary, w� komplek-    all inclusive. 
trum spa z�bogatą ofertą zabiegów. W 2021�r. hotel sie: restauracja á la carte, 4� bary, internet bezprze-
otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyższą jakość świad- wodowy w�lobby, kawiarenka internetowa. 
czonych usług. 

    2-os. (możliwość 1� lub 2�do-
  ok. 3� km od zabyt kowej  czę- stawek dla dzieci), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazien-
ści NESEBARU, ok. 8� km od Słonecznego Brzegu, ka, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, balkon; do-
ok.�30�km od lotniska w�Burgas, ok. 100�km od lotniska stępny również pokój . 
w�Warnie, przystanek autobusowy ok. 100�m od hotelu. 

   przy każdym budynku ba-
  publiczna, wąska, piaszczysta z� pojedyn- sen, basen kryty; na terenie kompleksu: aquapark, 
czymi skałkami, łagodne zejście do morza, bezpo- 3�korty tenisowe, minigolf; sporty wodne. 

SPA:

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:
POŁOŻ ENIE: 

SPORT I� ROZRYWKA:
PLAŻA: 

standardowy:

rodzinny

 HOTEL SOL NESSEBAR RESORT   ✪✪✪✪ �✪
 BOJBAYM

 BUŁGARIA /  SŁONECZNY BRZEG ,    Nesebar

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1979 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,3 / 6 z 770 opinii klientów

pokój standardowy
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 HOTEL FESTA VIA PONTICA   ✪✪✪✪ �✪
 BOJVIAP

 BUŁGARIA ,  Pomorie 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2309 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 z 92 opinii klientów

pokój standardowy

 Położony tuż przy dużej, piaszczystej plaży, niedale-   Pomorie, publiczna, wydzielona część dla 
ko centrum Pomorie, jest świetną bazą wypadową gości hotelu, piaszczysta, łagodne zejście do� morza, 
do zwiedzenia kurortu i�pobliskiego Burgas. Nowo- ok. 100 m od hotelu, serwis plażowy. 
czesne hotelowe wnętrza, restauracje serwujące 
dania bułgarskiej kuchni, bogata formuła ultra all in-    czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2010 r., 
clusive i�klimatyczny wine bar z�szerokim wyborem 269� pokoi, 4� budynki, 5� pięter, winda w� każdym bu-
różnych gatunków lokalnych win i� rakij i przypadną dynku, 2�restauracje, 4�bary, internet bezprzewodowy. 
do gustu Gościom szukającym miejsca na stylowy 
wypoczynek z�dala od wielkomiejskiego gwaru i�po-
śpiechu. Centrum wellness oferuje zabiegi i�masaże 
z�wykorzystaniem leczniczych produktów, a�będąca 
do dyspozycj i Gości siłownia zapewni pozostanie 
w�formie przez cały pobyt. Eleganckie i�przestronne 
pokoje dostosowują się do oczekiwań wypoczywa-    2�baseny, siatkówka, anima-
jących par i� rodzin z�dziećmi, które będą zachwyco- cje, centrum wellness z�krytym basenem i�siłownią. 
ne, spędzając czas na placu zabaw, w�miniklubie lub 
wydzielonej dla najmłodszych części basenu.     foteliki w�restauracj i, wydzielone części 

w� basenach, łóżeczko dla dziecka do 2� lat, plac za-
  ok. 2� km od centrum POMORIE, baw, miniklub (4-11 lat), animacje.  
ok.�20�km od Słonecznego Brzegu, ok. 9�km od lotni-
ska w�Burgas, ok. 120 km od lotniska w�Warnie.    ultra all inclusive. 

    2-os. (możliwość 1�dostawki), 
ok. 22 m�, nowoczesny, klimatyzowany, łazienka, inter-
net bezprzewodowy, telewizor, sejf, minibar, balkon 
lub taras; dostępny również pokój  i� . 

PLAŻA: 

HOTEL:

SPORT I�ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

POŁOŻENIE: 

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: standardowy:

superior rodzinny
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 Sympatyczny i� zadbany, lubiany za wakacyjną at-    czterogwiazdkowy, 150 pokoi, 2� budynki, 
mosferę i�dobry serwis. Hotel leży tylko kilka kroków 6�pięter, 5�wind, 2� restauracje, w�tym główna, 5�ba-
od pięknej piaszczystej plaży. Do tętniącego życiem rów, w� tym bar nocny, internet bezprzewodowy 
centrum kurortu można dojść spacerem w� około w�recepcj i. 
20� minut. Hotel oferuje wiele atrakcj i dla dorosłych 
i�dla dzieci, animatorzy zapraszają do wspólnej zaba-     2-os. (możliwość 1� lub 
wy. Funkcjonalnie urządzone pokoje wyposażone 2� dostawek dla dzieci), ok. 28 m�, klimatyzowa-
są we wszystkie niezbędne udogodnienia – od bez- ny, łazienka, telewizor, lodówka/minibar, internet 
przewodowego internetu po telewizję satelitarną bezprzewodowy, balkon; dostępny również pokój 
czy duże balkony. W�2021� r. hotel otrzymał ŻAGIEL . 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych usług. 

   basen, minigolf, animacje, 
  ok. 1,5�km od centrum SŁONECZNEGO masaże. 
BRZEGU, ok. 9�km od Nesebaru, ok. 30�km od lotni-
ska w�Burgas, ok. 120�km od lotniska w�Warnie.    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 

dla dziecka do 2�lat, wydzielona część w�basenie, po-
  publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do kój i�plac zabaw, animacje. 
morza, ok. 250� m od hotelu, przejście przez ulicę, 
serwis plażowy.    all inclusive. 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I� ROZRYWKA:
POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy:

superior

 HOTEL WELA   ✪✪✪✪�
 BOJWELA

 BUŁGARIA ,  Słoneczny Brzeg 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1809 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,1 / 6 nii klientówz 1012 opi

pokój superior
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 Elegancki hotel, doskonały wybór dla wszyst- od lotniska w� Warnie, przystanek autobusowy    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
kich, którzy cenią sobie wysoki standard i� świet- ok.�700�m od hotelu. dziecka do 2� lat, wydzielona część w� basenie, po-
ną lokalizację. Położony blisko piaszczystej plaży kój zabaw. 
i� centrum Primorska, pozwala w� pełni cieszyć się   publiczna, piaszczysta, łagodne zejście 
z�wakacyj nych rozrywek. Zaletą hotelu jest ładny do�morza, ok. 150�m od hotelu, przejście przez ulicę,    śniadania i�obiadokolacje (bufet). 
basen z�tarasem do opalania, dla dzieci przygoto- serwis plażowy. 
wano pokój zabaw. Idealnym miejscem na relaks 
jest nowoczesne spa, w� którym można m.in.�sko-    czterogwiazdkowy, zbudowany w� 2016� r., 
rzystać z�odprężającego masażu. W�pobliżu mnó- 79 pokoi, 1� budynek, 4� piętra, 2�windy, restauracja, 
stwo atrakcj i dla całej rodziny, m.in. aquapark 2�bary, internet bezprzewodowy. 
i�park przyrodniczy Ropotamo.  

    2-os. (możliwość 1� dostawki), 
  ok. 300�m od PRIMORSKA, ok. 500�m ok.�30�m�, klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-
od aquaparku Aqua Planet, ok. 10� km od parku wodowy, telewizor, minibar, sejf, balkon lub taras. 
przyrodniczego Ropotamo, ok. 7� km od Beglik 
Tash, ok. 60� km od lotniska w� Burgas, ok. 190� km    basen, centrum spa, siłownia. 

DLA DZIECI:

PLAŻA: 
WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

SPORT I�ROZRYWKA:

deluxe:

 HOTEL SIENA PALACE   ✪✪✪✪ �✪
 BOJSIEN

 BUŁGARIA ,  Primorsko 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1949 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 394 opinii klientów
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MALTA W�PIGUŁCE

SIOSTRZANA WYSPA MALTY � GOZO

Republika Malty to niewielki archipelag 10 wysp, z�których największą jest Malta, położona 
w� samym sercu Morza Śródziemnego. Przez cały rok można cieszyć się tu łagodną, przy-
jemną pogodą i� nie martwić się o� nadmierne upały, bo skutecznie łagodzi je orzeźwiająca 
morska bryza. Linia brzegowa wyspy jest bardzo zróżnicowana i�liczy ok. 140 km. Spotkasz tu 
prawie wszystkie rodzaje plaż, w�tym popularną Blue Lagoon na wyspie Comino, uznawaną 
za najładniejszą na całej Malcie. Zachwyca drobnym, jasnym piaskiem i� krystalicznie czystą 
wodą w�kolorze szmaragdu – ten widok z�pewnością na długo pozostanie w�pamięci! Urodę 
Malty docenili reżyserzy z�całego świata – plenery � lmowe znalazły tutaj takie kinowe hity 
jak ,  czy .

Gozo, mniejsza siostra Malty, zachwyca bajecznymi krajobrazami, wioskami położonymi 
na�szczytach wzgórz i�bujną roślinnością. Nic więc dziwnego, że Odyseusz spędził tu siedem 
lat zwabiony przez nimfę Kalipso. To właśnie tu znajduje się zespół starożytnych świątyń 
wpisany na listę UNESCO, w�tym słynna Ggigantija, która liczy aż 5800 lat. Możesz wypocząć 
na pięknej plaży Ramla lub wybrać się na ekscytującą wyprawę samochodami terenowymi 
przez najbardziej malownicze miejsca wyspy, często niedostępne dla autokarów i�samocho-
dów osobowych. Warto odwiedzić też stolicę Gozo – Ir-Rabat z�dominującą zabudową Cyta-
deli, z�której rozpościera się malownicza panorama na miasteczko i�wyspę.

Gladiator Troj a Hrabia Monte Christo

MALTA
Malownicze porty z�kolorowymi łodziami, śródziemnomorskie pejzaże, różnorodne plaże, klimatyczne uliczki w�kolorze 

złotego piaskowca i�zabytki UNESCO – to wszystko na długo pozostanie w�pamięci! Niezwykła uroda Malty inspiruje 
reżyserów z�całego świata, a�plenery � lmowe znalazły tutaj takie kinowe hity jak ,  czy .Gladiator Troj a Gra o�Tron
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ZWIEDZAJ MALTĘ:

PRZELOT

CZAS LOKALNY

›�

›�

›�

›�

›�

›�

Valletta

Mdina, Rabat i Ta Qali 

Gozo 

Rejs statkiem z Valletty 

 Marsaxlokk i Błękitna Grota 

Świątynia Hagar Qim i kopalnia wapienia

 – tętniąca życiem stolica wyspy

– najstarsze miasta 
wyspy ze średniowieczną architekturą

– słynne zabytki i malownicze 
krajobrazy

– piękne porty 
i�idealne kadry do zdjęć 

– słynne 
kolorowe łodzie i lokalne wyroby

 
– prehistoryczna część Malty

Polska – Malta – ok. 2,5 godz.

Czas polski.

jest fenek, czyli gotowany królik podawany w� sosie 
Wybierz się do stolicy Malty – Valletty, pełniącej kiedyś winnym. Spacerując po mieście warto rozej rzeć się za 
rolę twierdzy. Spotkasz tu klimatyczne kamienice w� ko- stoiskami ze słodkościami – tam znajdziemy m.in. mal-
lorze złotego piaskowca ze zdobionymi balkonami, tańskie cannoli nadziewane serem ricotta lub kremem 
świetnie zachowane mury obronne oraz liczne knajpki czekoladowym czy precle wypełnione soczystymi � ga-
i� restauracje. Zespół miejski w�jest całości wpisany jest mi. Zastrzyk endor� n gwarantowany!
na listę UNESCO. Mamy też dobrą wiadomość dla fanów 

 – to właśnie na Malcie kręcono wiele ujęć do 
Malta jest jedynym krajem w� Europie, gdzie nie ma ani 

tego serialowego hitu. Jeśli lubisz wypoczywać w� oto-
czeniu natury, wybierz się do jedynych w�swoim rodzaju 

jednej rzeki? Nie ma tu też lasów, ale praktycznie w�każ-
dym mieście znajdują się okazałe parki, które rekompen-

ogrodów Buskett Garden. To najbardziej zielony teren 
sują ich brak. Na wyspie jest ok. 360 świątyń i�kościołów, 

na Malcie, pełen zagajników i� alejek z� drzewami cytru-
a� niemal na każdym budynku znajdują się podobizny 

sowymi. Świetną atrakcją dla najmłodszych jest wioska 
świętych. Malta jest też uważana za raj dla miłośników 

Popey’a, która powstała na potrzeby � lmowej adaptacj i 
zabytkowych samochodów, nikogo nie dziwi więc wi-

komiksu o� słynnym marynarzu. Mieści się tu też park 
dok klasycznych modeli Mercedesów, Jaguarów czy 

rozrywki, w�którym dzieci mogą odkryć postacie z�� lmu 
Fordów, które spotyka się prawie na każdym kroku. 

i�spędzić cały dzień na dobrej zabawie. Na koniec warto 
Poza interesującymi samochodami, maltańskie uliczki 

wybrać się do słynnej wioski rybackiej Marsaxlokk z�ko-
zachwycają też… kolorowymi balkonami! Jaskrawe 

łyszącymi się na falach kolorowymi łodziami Luzzu i�co-
barwy, mocno wyróżniające się na tle jasnych elewacj i 

tygodniowym niedzielnym targiem rybnym.
w połączeniu z kolorowymi drzwiami wejściowymi, dają 
niesamowity efekt.

Kuchnia maltańska, poza dominującymi daniami włoski-
mi i�angielskimi ma też własne specjały. Jednym z� nich 

.....................................................................

.....................................................................

Więcej informacj i na www.itaka.pl

oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

CO WARTO ZWIEDZIĆ?

CZY WIESZ, ŻE…

DLA SMAKOSZY

Gry o�Tron
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POŁOŻENIE: SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

HOTEL:

 ok. 1,5�km od centrum turystycznego  basen in� nity na dachu, 
miasteczka BUGIBBA, ok. 19 km od lotniska na Mal- sala � tness.
cie, przystanek autobusowy ok. 350 m od hotelu.

 opiekunka.
 Bugibba Perched Beach, publiczna, piasz-

Otwarty w�2021 r., położony w�sercu turystycznej czysta, łagodne zejście do morza, ok. 500 m od ho-  śniadania.
miejscowości Bugibba, wyróżnia się nowocze- telu, dojście drogą lokalną.
snym, miejskim stylem. Oferuje eleganckie i�funk-
cjonalne wnętrza, nowoczesne udogodnienia 
i� indywidualną obsługę, które gwarantują udany 
pobyt. Centrum hotelu stanowi basen in� nity 
na� dachu z� fantastycznym widokiem na morze 
i�zatokę św.�Pawła, gdzie w�ciągu dnia można wy-  �2-os., ok. 24 m�, klimatyzo-

wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja począć, a� wieczorem podziwiać naj piękniejsze 
zachody słońca. Ceniony także za wyra� nowaną satelitarna, sejf, zestaw do kawy/herbaty, minibar; 
kuchnię i�wysoką jakość usług jest doskonałą pro- dostępne również pokoje  i� . 
pozycją na wakacyj ny relaks.

 trzygwiazdkowy, otwarty w� 2021 r., 193 po-
koje, 1�budynek, 10 pięter, 4�windy, restauracja, 2�bary, 
w�tym przy basenie na dachu, internet bezprzewodowy.

standardowy:

superior rodzinny

MAYFLOWER HOTEL   ✪✪✪�
 MLAMAYF

 MALTA ,    Bugibba

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1389 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,7 / 6 z 6 opinii klientów

pokój superior z widokiem na morze
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HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I� ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

Zwrócony w� stronę Zatoki Balluta, leży w� cen-  trzygwiazdkowy, część kompleksu Plaza 
trum malowniczej Sliemy, tuż przy słynnej, Regency Hotels (2�budynki połączone ze sobą przej-
długiej, nadmorskiej promenadzie pełnej nie- ściem), odnowiony w� 2018 r., 211 pokoi, 5� wind, 
zliczonych sklepów, kawiarni, restauracj i i� ba- restauracja, 2� bary, w� tym na dachu, internet bez-
rów. To idealne miejsce zarówno dla miłośni- przewodowy. 
ków zwiedzania, jak i� relaksu przy basenie czy 
na� plaży. Koniecznie wybierz się na długi spacer  � 2-os. (możliwość 1� do-
po urokliwych zakamarkach miasta – zachwycą stawki dla os. dorosłej lub 2� dzieci), ok. 18 m�, kli-
Cię tu� baj kowe widoki, wąskie uliczki i� ciekawa matyzowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 
architektura. telewizor, sejf, lodówka, zestaw do kawy/herbaty; 

dostępne również pokoje: �i� .
 w� centrum SLIEMY, przy promena-

dzie, ok. 11 km od lotniska na Malcie, przystanek  basen na dachu, basen 
autobusowy przy hotelu. kryty, wydzielone jacuzzi.

 Balluta Bay, publiczna, piaszczysta,  wydzielona część w�basenie. 
ok.�400�m od hotelu, doj ście drogą lokalną.

 śniadania.

standardowy:

superior studio

PLAZA HOTEL   ✪✪✪�
 MLAPLAZ

 MALTA ,    Sliema

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1579 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

4,3 / 6 z 3 opinii klientów

pokój superior
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PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: WYŻYWIENIE:

SPORT I� ROZRYWKA:

POŁOŻENIE:
DLA DZIECI:

Cudowny widok na zatokę i� bliskość pięknej,  Bugibba Perched Beach, publiczna, piaszczy-
piaszczystej plaży to mocne strony hotelu położo- sta, łagodne zejście do morza, ok. 100 m od hotelu.
nego w� okolicy rozrywkowego kurortu Bugibba. 
Oferuje wczasowiczom wszystko, co potrzebne  czterogwiazdkowy, całkowicie odnowio-
do wygodnego wypoczynku – świetnie spraw- ny w� 2017 r., 488 pokoi, 1� budynek, 4� piętra, 4� re-
dzi się na urlop z� rodziną! Na� miejscu 4� restaura- stauracje, w�tym 3�à la carte, 4�bary, w�tym swim-up, 
cje serwujące przysmaki z� różnych stron świata internet bezprzewodowy.
i� 4� bary, w� których można odpocząć przy kawie 
lub orzeźwiającym drinku. Do dyspozycj i Gości   2-os., 20 m�, klimatyzowa-  śniadania lub all inclusive.
jest aż 6� basenów, w�tym 2� kryte, basen tylko dla ny, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
dorosłych i� dla dzieci. W� hotelu dostępne jest satelitarna, sejf, zestaw do kawy/herbaty, minibar, 
centrum spa, a�przy plaży szeroka oferta sportów balkon; dostępne również pokoje: 
wodnych. W� okolicy mnóstwo tras spacerowych i� .
i� rowerowych, tylko kilka kroków stąd do przy-
stanku autobusowego, więc każdy może zwie-  3� baseny, 2� baseny kry-
dzać wyspę tak, jak lubi. te, podgrzewane, animacje, centrum spa; sporty 

wodne.
 ok. 1� km od centrum miejscowości 

BUGIBBA, ok. 21 km od lotniska na Malcie, przysta-  opiekunka (5-12 lat), basen, mini-
nek autobusowy ok. 100 m od hotelu. klub (5-12 lat), animacje.

standardowy:

superior z�wido-
kiem na morze suite z�widokiem na morze

HOTEL DOLMEN   ✪✪✪✪�
 MLADOLM

 MALTA ,    Bugibba

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 1509 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

pokój superior z widokiem na morze
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PARADISE BAY RESORT   ✪✪✪✪✪�
 MLAPARA

 MALTA ,  Mellieh a

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2159 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 z 2 opinii klientów

Malowniczo położony na kli� e nad zatoką Paradise, wyróżniona certy� katem Błękitna Flaga, ok. 1� km 
zachwyca widokami i� wysokim standardem usług. od hotelu, dojazd drogą lokalną.
Oferuje przestronne, komfortowe i�dobrze wyposa-
żone pokoje, jego atutem jest także ciekawa oferta  czterogwiazdkowy, częściowo odnowiony 
kulinarna. W�3�restauracjach à la carte można skosz- w�2019 r., 267 pokoi, 1� budynek, 4� piętra, 4�windy, 
tować kuchni śródziemnomorskiej, a� także spe- 3�restauracje à la carte, 2�bary, internet bezprzewo-
cjałów lokalnej kuchni maltańskiej. Do dyspozycj i dowy.
Gości są 3� baseny z�tarasami do opalania, z� których 
roztacza się rewelacyjna panorama wybrzeża oraz   2-os. (możliwość 2� dosta-
podgrzewany, kryty basen z�jacuzzi. Szczególnie po- wek), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
lecany pragnącym połączyć wypoczynek ze zwie- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, lodów-
dzaniem i�odkryć niezwykłe miejsca na mapie Malty. ka, zestaw do kawy/herbaty, balkon; dostępny rów-

nież pokój  .
 nad zatoką Paradise, ok. 5� km od 

centrum MELLIEHA, ok. 29 km od lotniska na� Mal-  3� baseny, kort tenisowy, 
cie, przystanek autobusowy ok. 40 m od hotelu; ok. sala � tness, sauna; szkoła nurkowania (oferta ze-
550 m od portu, skąd wypływają promy na wyspę wnętrzna).
Gozo i�Comino.

 foteliki i�menu w�restauracj i, wydzie-
 hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście lona część w�basenie, plac zabaw

do morza, ok. 100 m od hotelu, dojście przejściem 
podziemnym, serwis plażowy; Paradise Bay Beach,  śniadania, obiadokolacje lub all 
publiczna, piaszczysta, łagodne zejście do morza, inclusive soft.

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I� ROZRYWKA:

DLA DZIECI:
PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

standardowy:

junior suite

pokój standardowy z widokiem na morze
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BOSKA GRUZJA

BATUMI, ECH BATUMI

Według gruzińskiej legendy, kiedy Bóg rozdzielał narodom ziemie, Gruzini pili, śpiewali i prze-
gapili swoją szansę. Gdy w końcu zgłosili się do Boga, ten powiedział, że właściwie nic już nie 
zostało, ale odda im to, co zostawił dla siebie.

To właśnie tu, do starożytnej Kolchidy dotarli Argonauci w  poszukiwaniu złotego runa. I  nic 
dziwnego. Ten piękny region Gruzji to same skarby. Złotą fontannę Kolchidy można podziwiać 
w Kutaisi, jednym z najstarszych miast świata. 

Słowa starej piosenki nieodmiennie kojarzą się z  najsłynniejszym gruzińskim kurortem nad 
Morzem Czarnym. Wspaniała 7-kilometrowa nadmorska promenada z  palmami zaprasza 
na  długie spacery. W  lecie Batumi tętni życiem. Koniecznie trzeba wybrać się na Piazza – 
zachwycający plac przypominający włoskie miasta nie tylko nazwą, miejsce spotkań turystów 
i  mieszkańców. W  lecie Batumi tętni życiem. Eleganckie restauracje, lokalne knajpki i  puby 
gromadzą gwarny, międzynarodowy tłum. Luksusowe, nowoczesne, cztero- i  pięciogwiazd-
kowe hotele w centrum miasta spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających Gości. 
W Batumi warto zobaczyć także Park Przymorski, uniwersytet, turecki meczet, synagogę, pięk-
ne wille, tańczące fontanny i Miracle Park z rzeźbą Ali i Nino.

ADŻARIA I ZŁOTE RUNO

GRUZJA
Gościnni mieszkańcy, wspaniały klimat, majestatyczne góry, dumne monastyry, znakomita kuchnia i pyszne 

wina sprawiają, że coraz częściej przyjeżdżają tu turyści ciekawi świata. Bo jak mówi turystyczny slogan: 

Gruzja – „Dla najlepszych momentów Twojego życia.”
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ZWIEDZAJ GRUZJĘ
›�

›�

›�

Batumi nocą 

Mały Kaukaz 

Gruzińska noc 

– najważniejsze miejsca 

stolicy Adżarii – Batumi

tradycje i kultura Gruzj i 

oraz jej najpiękniejsze zakątki. Muzeum 

Etnograficzne, wodospad Makhuntseti, 

most królowej Tamary.

tradycyjna kolacja 

z muzyką na żywo

Polska – Gruzja – ok. 3 godz.

Czas polski plus 2 godz.

–

–

 

 

.....................................................................

.....................................................................

PRZELOT

CZAS LOKALNY

Więcej informacj i na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA

i w punktach sprzedaży na terenie całego kraju.

Biesiadowanie przy stole zastawionym gruzińskimi spe- Unikalne twierdze Gonio i Petra, klasztory Gelati i Bagrati, 
cjałami i wznoszenie toastów jest ważnym elementem bogate w zabytki rejony Mcchety i Tbilisi, stolicy Gruzji li-
tradycj i i  kultury Gruzinów. Supra – gruzińska uczta, czącej aż 1500 lat. Tradycyjne, drewniane domy i kamien-
to  nie tylko suto zastawione stoły. Supra to prawdziwy ne mosty. Warto odwiedzić Ogród Botaniczny w okolicy 
rytuał, któremu przewodzi tamada – zawsze mężczyzna, Batumi – jeden z  największych na świecie, czy  skoszto-
najważniejsza osoba, specjalista od toastów, które wy- wać kultowej wody mineralnej w słynnym uzdrowisku 
głasza w ustalonym porządku. A do tego muzyka i wino. Borjomi. 

Gruzini znają się na jedzeniu, ich kuchnia jest niezwy- Pod tą złowrogą nazwą kryje się przepiękna trasa łączą-
kle aromatyczna i  urozmaicona. Koniecznie skosztuj jak ca Kaukaz Południowy z  regionem Północnego Kaukazu. 
smakuje wypiekany w  tradycyjnym piecu chleb – pura, Przemierzając ponad 200 km zobaczyć można bazylikę 
adżarskie chaczapuri – placek z  serem w  kształcie łódki, Jvari, XI-wieczną katedrę Sweti Cchoweli, fortyfi kacje 
z jajkiem na wierzchu, pyszne chinkali – sakiewki z mię- Ananuri z XVII w. nad jeziorem Żniwalskim, kanion rzeki 
sem i  bulionem, a  na słodko czurczchela, czyli orzechy Baidarka z tryskającymi ze skalistych zboczy źródłami 
zanurzone w gęstym soku z winogron. mineralnymi czy urokliwą Doliną Sono.

Gruzja jest najstarszym regionem winiarskim na świecie. Szeroka ścieżka rowerowa przy batumskiej nadmorskiej 
Uprawę winorośli rozpoczęto tu już w VII w. p.n.e. W tu- promenadzie, system rowerów miejskich, szlaki tury-
tejszych piwnicach leżakują wspaniałe i  słynne na cały styczne w okolicy Batumi, Park Narodowy Mtirala z uni-
świat wina białe, czerwone i  wzmacniane. A  w  domo- kalną roślinnością i wieloma gatunkami zwierząt; trekking 
wych warunkach powstaje wino z  winogron zebranych po  przepięknych terenach gór Kaukazu Małego. Aktywni 
z własnej uprawy. Wznieś toast za Gruzję! mają w czym wybierać. 

SAKARTWELOS GAUMARDŻOS!

GRUZIŃSKIE PRZYSMAKI GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA

GRUZJA WINNA!

MUST SEE

DLA AKTYWNYCH
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HOTEL CALLIGRAPHY   ✪✪✪✪�
 BUSCALI

 GRUZJA ,    Batumi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2539 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

Położony w spokoj nej okolicy, otoczony zielenią, ochronne, ok. 700 m od hotelu, dojazd hotelo-
sprawdzi się na wypoczynek z rodziną. Do pobli- wym busem.
skiej plaży dowozi Gości bezpłatny bus, w hotelu 
można skorzystać z oferty centrum Ophelia Spa  pięciogwiazdkowy, zbudowany w 2021�r., 
– basen kryty i sauna to idealne miejsca na relaks. 69 pokoi, 8 pięter, winda, restauracja, bar, 3 sale 
Podziwiaj fantastyczny widok na morze z hotelo- konferencyj ne, parking.
wego tarasu, spróbuj smacznych dań w restauracj i 
Lantana i wypocznij w nowoczesnych, komforto-   2-os. (możliwość 1 dostaw-
wych pokojach z bezpłatnym dostępem do inter- ki), ok. 26 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
netu bezprzewodowego. bezprzewodowy, telewizja satelitarna, telefon, sejf, 

minibar, balkon lub taras.
 ok. 7 km od BATUMI, ok. 6,2 km 

od� Portu Morskiego w Batumi, ok. 7,4 km od Po-  basen, centrum Ophelia 
mnika Medei, ok. 14 km od lotniska w Batumi, Spa: basen kryty, sauna, łaźnia parowa, sala � tness.
ok.�84 km od lotniska w Kutaisi, ok. 6,7 km od dwor-
ca kolejowego.  mały plac zabaw.

 Makhinjauri, publiczna, kamienisto-żwi-  śniadania i obiadokolacje lub śnia-
rowa, łagodne zejście do morza, zalecane obuwie dania, obiady i kolacje.

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE:
SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

PLAŻA: WYŻYWIENIE:

standardowy:
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 Kameralna atmosfera w centrum pięknego Batu- od� lotniska w Batumi, ok. 127�km od lotniska w Ku-    w okolicy 3 kasyna, kino, 
mi! Typowo miejski, elegancki i nowoczesny hotel, taisi, przystanek autobusowy w pobliżu hotelu. siłownia. 
to idealna propozycja dla par. Jasne, przestron-
ne apartamenty z aneksem kuchennym mogą   publiczna, żwirkowo-kamienista, łagodne zej-    menu w restauracj i, łóżeczko dla 
pomieścić nawet do 4 osób. Blisko stąd do naj- ście do morza, zalecane obuwie ochronne, ok.�400� m dziecka do 2 lat. 
ważniejszych punktów turystycznych w Batumi od hotelu, dojście chodnikiem, serwis plażowy. 
– portu z kolej ką linową dowożącą do punktu wi-    bez wyżywienia lub śniadania 
dokowego na miasto, bulwaru spacerowego nie-    czterogwiazdkowy, oddany do użytku i�obiadokolacje (bufet). 
opodal miejskich parków z diabelskim młynem, w�2014�r., 45 pokoi, 1 budynek, 4 piętra, 2 windy, re-
wieżą Alfabetu, pięknymi terenami zielonymi, stauracja, internet bezprzewodowy w pomieszcze-
a�także wspaniałymi widokami na góry i nadmor- niach ogólnodostępnych. 
skie zachody słońca. 

   2-os. (możliwość 1 dostawki dla 
  nad morzem, w centrum BATUMI, os. dorosłej lub 2 dzieci – sofa), ok. 50 m�, klimatyzo-
ok.� 200� m od kolej ki linowej i portu, ok. 400� m wany, łazienka, internet bezprzewodowy, telewizja 
od�nadmorskiej promenady, ok. 1,5�km od bulwaru satelitarna, sejf, żelazko i deska do prasowania, od-
spacerowego i placu Europy, ok. 2,5� km od del� na- dzielny, w pełni wyposażony aneks kuchenny (kuch-
rium, ok. 3,5� km od dworca kolejowego, ok. 7,5� km nia i część jadalna), lodówka, minibar. 

SPORT I ROZRYWKA:

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:
POŁOŻENIE: 

executive: 

 LE PORT APART HOTEL   ✪✪✪✪�
 BUSPORT

 GRUZJA ,    Batumi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2489 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 75 opinii klientów
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 Położony w�bujnym, zielonym ogrodzie, w�pierwszej   Kobuleti, publiczna, wydzielony odcinek ho-    foteliki i�menu w�restauracj i, łóżeczko 
linii brzegowej, jest idealnym miejscem na wakacje telowy, piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do mo- dla dziecka do 2�lat, plac zabaw, animacje. 
w�doskonałym standardzie i�wyjątkowym otoczeniu. rza, bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy, taras. 
Eleganckie wnętrza, komfortowe pokoje i�doskonałe    śniadania (bufet) lub śniadania 
zaplecze sportowo-rekreacyjne to gwarancja udane-    pięciogwiazdkowy, otwarty w�2008� r., 157 i�obiadokolacje (bufet). 
go wypoczynku, pełnego wakacyjnych aktywności. pokoi, 1� budynek, 6� pięter, 4� windy, 2� restauracje: 
Na miejscu są 2�baseny, korty tenisowe i�minigolf, dla główna i�à la carte, 5�barów, internet bezprzewodo-
najmłodszych przygotowano plac zabaw i� wesołe wy w�miejscach ogólnodostępnych. 
animacje. Tuż obok hotelu plaża z�tarasem i�bezpłat-
nym serwisem, po dniu pełnym wrażeń naj lepiej zre-     2-os. (możliwość 1� dostawki), 
laksować się w�profesjonalnym centrum spa, specja- ok.� 33 m�, klimatyzowany, łazienka, internet bez-
lizującym się w�zabiegach medycyny ajurwedyjskiej. przewodowy, telewizja satelitarna, zestaw do kawy/

herbaty, sejf, minibar, balkon lub taras. 
  ok. 4�km od centrum rozwijającej się 
miejscowości Kobuleti, ok. 9� km od twierdzy Petra,    2�baseny, 2�korty tenisowe, 
ok. 32� km od centrum BATUMI, ok. 36� km od lotni- minigolf, centrum spa z� basenem krytym, Kerala 
ska w�Batumi, ok. 92�km od lotniska w�Kutaisi. Ayurvedic Centre. 

PLAŻA: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:
HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I�ROZRYWKA:

superior:

 GEORGIA PALACE HOTEL & SPA   ✪✪✪✪✪�
 BUSGEPA

 GRUZJA ,    Batumi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2339 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 z 22 opinii klientów
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 Pięknie położony na kli� e, w samym środku parku   hotelowa, kamienisto-żwirkowa, ła-    basen infinity, kort te-
z tropikalną roślinnością, jest doskonałym wybo- godne zej ście do morza, miej scami skaliste, bez- nisowy, sala fitness, kręgle, centrum Otium Spa 
rem na romantyczny wyjazd. Jego historia sięga pośrednio przy hotelu, zej ście do plaży scho- z�krytym basenem. 
początków XX wieku, kiedy był znanym uzdrowi- dami i doj ście ścieżką lub dojazd tramwaj em 
skiem. Do dyspozycj i Gości są przestronne i ele- linowym.   all inclusive . 
ganckie pokoje z widokiem na morze. Na miejscu 
jest basen in� nity i centrum spa z szeroką ofertą    pięciogwiazdkowy, 110 pokoi, 3 budyn-
masaży i zabiegów pielęgnacyj nych. Warto rów- ki, do 9 pięter, 3 windy, 2 restauracje: główna 
nież zwiedzić okolicę i wybrać się do historycznej i�à� la�carte, 2 bary, w tym na plaży, internet bez-
twierdzy Petra oraz na wycieczkę do Batumi. przewodowy na terenie całego hotelu. 

  ok. 5�km od centrum TSIKHISDZIRI,     2-os. (możliwość 1 do-
ok. 3,5� km od historycznych ruin zamku i� twier- stawki), ok. 45 m�, klimatyzowany, łazienka, in-
dzy Petra, ok. 30� km od lotniska w Batumi, ternet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 
ok.� 120�km od lotniska w Kutaisi, stacja kolejowa sejf, zestaw do kawy/herbaty, minibar, balkon 
220�m od hotelu, bus do Batumi. lub taras. 

PLAŻA: SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POŁOŻENIE: POKÓJ: standardowy:

 HOTEL CASTELLO MARE & WELLNESS RESORT   ✪✪✪✪✪�
 BUSCAST

 GRUZJA ,    Tsikhisdziri

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 2739 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,5 / 6 z 21 opinii klientów
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 Najwyższa światowa jakość usług w�najwyższym   publiczna, żwirkowo-kamienista, łagodne    kryty basen, sauna, hammam, jacuzzi, siłow-
hotelu nad Morzem Czarnym! Charakterystyczny zejście do morza, dno żwirkowe, zalecane obuwie nia. 
budynek o� wysokości 110� m to wizytówka Ba- ochronne, ok. 200�m od hotelu, serwis plażowy. 
tumi. Hotel cieszy się znakomitą reputacją. Pro-    foteliki w� restauracj i, łóżeczko dla 
fesjonalna obsługa, elegancja i� nowoczesność,    pięciogwiazdkowy, otwarty na przełomie dziecka do 2�lat, brodzik. 
dbałość o� naj mniejszy szczegół – wszystko za- 2009/2010� r., 202 pokoje, 1� budynek, 22 piętra, 
sługuje tu na pięć gwiazdek. Pięknie urządzone 2�windy, 2� restauracje, 2� bary, internet bezprzewo-    śniadania i obiadokolacje (bufet). 
pokoje, wytworne restauracje, centrum spa, ba- dowy w�lobby, punkt internetowy. 
seny, znakomite położenie blisko plaży i� prome-
nady czynią miejski styl Sheraton Batumi ideal-     2-os. (możliwość 1�dostaw-
nym wyborem zarówno na wakacje, jak i�podróż ki), ok. 30 m�, klimatyzowany, łazienka, internet 
biznesową. bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, minibar, 

żelazko i�deska do prasowania w�większości pokoi. 
  w� centrum BATUMI, przy nadmor-
skiej promenadzie, ok. 370� km od Tbilisi, ok. 10� km    basen, w� budynku hotelu 
od lotniska w�Batumi, ok. 130�km od lotniska w�Ku- jest kasyno i�klub nocny Caladium; ok. 50�m od ho-
taisi, w�pobliżu hotelu przystanek autobusowy. telu korty tenisowe. 

PLAŻA: SPA:

DLA DZIECI:
HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 
SPORT I� ROZRYWKA:

standardowy:

 HOTEL SHERATON BATUMI   ✪✪✪✪✪�
 BUSSHER

 GRUZJA ,    Batumi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być dodatkowo płatne 
i dostępne sezonowo.

CENA OD 3489 PLN *

* cena promocyjna, ilość miejsc ograniczona

.....................................................................................

Więcej informacji oraz aktualne ceny na www.itaka.pl
oraz w Salonach Firmowych ITAKA i w punktach 

sprzedaży na terenie całego kraju.

5,2 / 6 z 75 opinii klientów
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INFORMACJE PRAKTYCZNE
STANDARD HOTELI 
W opisie prezentowanych hoteli stosujemy kategoryzację obowiązującą w danym kraju. 
Informujemy, że każdy kraj stosuje własne kryterium przyznawania określonej kategorii 
(gwiazdki, klucze, kategorie literowe). Jednocześnie informujemy, że zarówno na stronie 
www.itaka.pl, jak i na dokumentach podróży podajemy naszą subiektywną ocenę standardu 
hotelu; połowa gwiazdki oznacza kategorię zawyżoną lub zaniżoną w stosunku do o� cjalnej 
kategorii, o której także informujemy w opisie hotelu zawartym w katalogu stanowiącym 
integralną część umowy.
Subiektywna ocena standardu hotelu obejmuje cechy hotelu, które nie wynikają 
bezpośrednio z jego standardu, ale są jego dodatkowym walorem, lub też stanowią wartość 
dodaną. Mogą to być: panoramiczne położenie, piękne widoki, bujny, wypielęgnowany 
ogród, położenie blisko atrakcji turystycznych. Mogą być to także wyjątkowe atrakcje 
i animacje: programy rozrywkowe, zajęcia sportowe i inne aktywności, które hotel 
organizuje dla swoich Gości. Na naszą ocenę może wpłynąć także stan utrzymania hotelu: 
czystość, dbałość o szczegóły, estetyka wystroju. Bierzemy także pod uwagę jakość posiłków 
i surowców do ich przygotowania, jakość napoi. Ważnym elementem jest także jakość 
serwisu hotelowego: dyspozycyjność obsługi, stosunek do Klienta. Nasze oceny wynikają 
także z inspekcji hotelowych przeprowadzanych przez biuro co najmniej raz w sezonie, 
wspieramy się także opiniami naszych Klientów na www.itaka.pl.

DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), w  hotelach 
i apartamentach rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00, a kończy się o godz. 10.00.
W przypadku lotów powrotnych do kraju następujących po zakończeniu ostatniej doby 
hotelowej, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w dniu wykwaterowania. Goście najczęściej 
otrzymują pokój do składowania bagażu. W przypadku nocnych przylotów do kraju 
docelowego, następujących dzień po dacie rozpoczęcia  świadczeń  hotelowych,  podanej  
na  dokumencie  podróży  w  pozycji „TERMIN”, Goście kwaterowani są po przybyciu do 
hotelu – co oznacza, że doba hotelowa liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego 
na dokumencie podróży w pozycji „TERMIN”.
Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po zameldowaniu w hotelu, pod warunkiem, 
że trwa już pierwsza doba hotelowa, a kończy się z momentem wykwaterowania, jednak nie 
później niż koniec ostatniej doby hotelowej. W przypadku rejsów statkiem, zaokrętowanie 
rozpoczyna się od godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny należy opuścić do godz. 9.00 
w dniu zakończenia rejsu.

OPIEKA PILOTA 
Uczestnicy grup autokarowych są objęci opieką pilota podczas wycieczki objazdowej 
oraz opieką rezydenta podczas pobytu (wczasy i rejsy). Nie zawsze pilot/rezydent będzie 
mieszkał z uczestnikami w jednym hotelu. Podczas rejsu rezydent znajduje się na tym 
samym statku co uczestnicy rejsu. Pilot/rezydent jest kompetentnym przedstawicielem 
B.P. ITAKA. Przy przyjeździe grupy rezydent informuje o godzinach i miejscu dyżurów, 
do jego zadań należy pomoc przy przylocie, wylocie, podczas pobytu, zaokrętowaniu na 
statku i przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.

WYCIECZKI LOKALNE 
Turyści mają możliwość wzięcia udziału w fakultatywnych wycieczkach lokalnych. 
Wycieczki do interesujących miejsc turystycznych, często niedalekich od miejsca 
pobytu są przyjemnym urozmaiceniem wczasów. Klienci uczestniczący w wycieczkach 
fakultatywnych nie otrzymują zwrotu za niewykorzystany w tym czasie pokój hotelowy, 
kabinę na statku i posiłki. Wycieczki lokalne organizowane są przez lokalne agencje 
turystyczne na warunkach przez nie określonych. Istnieje możliwość niezorganizowania 
wycieczki z powodu zbyt małej liczby chętnych.

PASZPORT/WIZY 
Każdy z uczestników wyjeżdżających poza UE musi posiadać ważny paszport (minimum 
6 miesięcy od daty powrotu do Polski). B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za 
osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z przyczyn niezależnych od biura. 
Obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie. W przypadku wyjazdu 
do kraju, gdzie wymagane są wizy, Klienci są zobowiązani do dostarczenia dokumentów 
w oryginale do B.P. ITAKA w terminie umożliwiającym otrzymanie wizy. Przy wyjeździe 
do krajów UE wymagany jest dowód osobisty lub paszport.

KLIMATYZACJA 
Hotel jest wyposażony w klimatyzację tylko w przypadku, gdy wyraźnie jest to podane 
w opisie hotelu i pokoju, analogicznie w przypadku rejsów statkiem. W wielu przypadkach 
urządzenia te są obsługiwane centralnie i wówczas okresowe ich włączanie bądź wyłączanie 
zależy od decyzji właściciela hotelu lub posiadacza statku. Indywidualnie sterowana 
klimatyzacja działa wtedy, gdy Klient przebywa w pokoju i uruchomi ją odpowiednią 
kartą magnetyczną. Karta dostępna jest w recepcji i wydawana podczas kwaterowania. 
W pokojach rodzinnych klimatyzacja jest w jednym pomieszczeniu.

BAGAŻ 
W przypadku imprez samolotowych, Klient może zabrać bagaż podręczny od 5 kg 
do 10 kg w zależności od linii lotniczej oraz 1 sztukę bagażu głównego, tzw. rejestrowanego 
o wadze od 15 do 23 kg (w zależności od linii lotniczej i klasy podróży). W przypadku 
rejsów statkiem, Klient może zabrać bagaż rejestrowany (o wymiarach nie większych 
niż 75 x 58 x 23 cm) i bagaż podręczny (o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm). 
Każdy nadbagaż podlega opłacie dodatkowej zgodnie z taryfą obowiązującą u danego 
przewoźnika, dostępną u sprzedawcy. Dotyczy to np. sprzętu do sur� ngu, windsur� ngu, 
kitesur� ngu, złożonego roweru, sprzętu do golfa lub sprzętu do nurkowania – butle 

muszą być puste. Przewóz tego typu sprzętu podczas transferu lotnisko-hotel-lotnisko 
może także wiązać się z dodatkową opłatą, ponieważ często wymaga zastosowania 
specjalnego środka transportu. Przewóz dodatkowego sprzętu Klient musi zgłosić pocztą 
elektroniczną najpóźniej na 3 dni robocze przed wylotem na adres: cok@itaka.pl wraz 
z numerem rezerwacji oraz imieniem i nazwiskiem Klienta i wagą sprzętu. Wówczas 
też Klient zostanie poinformowany o ewentualnym koszcie przewozu sprzętu podczas 
transferu w destynacji. W przypadku imprez o charakterze typowo narciarskim przewóz 
sprzętu narciarsko-snowboardowego (para nart i butów lub deska snowboardowa na osobę, 
koniecznie w pokrowcu) do 10 kg/os. na rejsach czarterowych jest bezpłatny (1 sztuka 
na osobę). W przypadku imprez autokarowych ilość bagażu na osobę ograniczona jest 
do jednej walizki lub torby podróżnej (maks. 15 kg) oraz niedużego bagażu podręcznego.
W autokarze nie ma możliwości dopłat za nadbagaż – w takim wypadku kierowca odmówi 
zabrania dodatkowej walizki czy torby. Zaleca się, aby bagaże oddawane do luku autokaru 
były opisane oraz oznaczone w sposób umożliwiający właścicielom ich identy� kację.

PODRÓŻ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach inwalidzkich przewożone są 
samolotem bez dodatkowych opłat (za wózek również). Wózki inwalidzkie przewożone są 
jako bagaż rejestrowany i mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem 
do samolotu. Baterie z wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu.
Ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze muszą zostać poinformowane o podróży osób 
z niepełnosprawnościami (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) najpóźniej 
na 3 dni robocze przed datą wylotu. Podróż takiej osoby należy zgłosić swojemu sprzedawcy 
lub na adres cok@itaka.pl wraz ze swoim numerem rezerwacji oraz imieniem i nazwiskiem.
Przewóz osób poruszających się na wózku inwalidzkim podczas transferu lotnisko-hotel-
-lotnisko z reguły wymaga zastosowania specjalnego środka transportu i może wiązać się 
z dodatkową opłatą, dlatego Klient podróżujący na wózku inwalidzkim, chcący skorzystać 
z transferu musi zgłosić ten fakt sprzedawcy lub na adres cok@itaka.pl najpóźniej na 3 dni 
robocze przed datą wylotu. Wówczas też Klient zostanie poinformowany o ewentualnym 
koszcie takiego transferu.

UWAGI (dotyczą całej oferty)
1.  Cena za udział dziecka do lat 2  w  imprezach realizowanych samolotem czarterowym wynosi 

od 199 PLN/os. Dzieciom do 2  lat w  lotach czarterowych nie przysługuje osobny bagaż 
rejestrowany, chyba, że Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu danej linii stanowią inaczej. 
Warunki Przewozu Pasażerów i Bagażu dostępne są na www.itaka.pl/linie_lotnicze.

2.  Podane w katalogu ceny nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów 
do obiadokolacji, ubezpieczenia bagażu. Cenę zniżkową dla dzieci stosuje się, gdy są 
one zakwaterowane z co najmniej dwiema osobami dorosłymi.

3.  B.P. ITAKA dołoży wszelkich starań, aby kolejność realizacji programu, o ile jest 
przewidziana, nie uległa zmianie, jednak ewentualne zmiany mogą zostać spowodowane 
okolicznościami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia lub uniknięcia, 
względnie uzasadnionymi obawami o bezpieczeństwo uczestników.

4.  Prezentowane w katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że 
nie każdy pokój w danym hotelu lub na statku wygląda tak samo, jak ten prezentowany 
na zdjęciu w katalogu.

5.  B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami 
nadzwyczajnymi o  charakterze siły wyższej lub zachowaniem osób trzecich, 
nieuczestniczących w wykonywaniu umowy, których nie dało się przewidzieć, ani uniknąć.

6.  Podane w ofercie godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych 
elementów infrastruktury hotelowej lub na statku mogą ulegać nieznacznym zmianom 
ze względu na sezon, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 
hotelarz lub właściciel statku nie będzie miał wpływu. Przez nieznaczne zmiany należy 
w tym przypadku rozumieć przesunięcia czasowe rzędu ok. 30 minut w stosunku do 
godzin podanych w ofercie. B.P. ITAKA oferuje w sprzedaży wyjazdy z podziałem 
na sezony Lato i Zima, dla których obowiązują następujące ramy czasowe: Lato: 
1 kwietnia – 31 października, Zima: 1 listopada – 31 marca. Ponadto Biuro posiada 
w swojej ofercie tzw. kierunki całoroczne z wyjazdami organizowanymi w ramach 
czasowych obejmujących obydwa ww. okresy. Co za tym idzie, opisy hoteli całorocznych 
mogą zawierać informacje związane z funkcjonowaniem poszczególnych elementów 
infrastruktury hotelowej oraz serwowania posiłków z podziałem na ww. sezony.

7.  Opłata za przewodników lokalnych zależy od liczby uczestników i została obliczona 
dla grup min. 20-os. w przypadku wycieczek samolotowych i dla grup min. 35-os. 
w przypadku wycieczek autokarowych. Przy liczbie uczestników innej niż podano 
wyżej, opłata może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników.

8.  Limity bagażowe na przelotach wewnętrznych ujętych w programach wycieczek 
objazdowych, mogą być mniejsze od limitów bagażowych na przelotach do i z destynacji. 
Informacja na temat dopuszczalnej wagi bagażu będzie podana do 3 dni przed wylotem 
w Stre� e Klienta na stronie www.itaka.pl/strefa-klienta/.

9.  Podczas części wycieczek Klienci korzystają z sytemu Tour Guide. Jest to system 
ułatwiający zwiedzanie, wykorzystujący połączenia bezprzewodowe. Uczestnicy 
otrzymują indywidualne odbiorniki, natomiast przewodnicy i piloci przekazują 
informacje za pomocą mikrofonu podłączonego do nadajnika. Szczegółowe informacje 
na temat użytkowania odbiornika przekazuje pilot w pierwszym dniu wycieczki. 
Informacja o tym, czy wycieczka jest obsługiwana w systemie Tour Guide znajduje 
się w uwagach w opisie wycieczki na www.itaka.pl.

10. Katalog opracowano w oparciu o informacje zebrane do dnia 18.03.2022 r.



OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I USŁUGACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO 

PODRÓŻY ITAKA ORAZ W WYJAZDACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Spółka pod � rmą Nowa Itaka sp. z o.o. w Opolu, będąca 
organizatorem turystyki, używająca również nazwy 
handlowej „Biuro Podróży ITAKA”, zwana dalej „Biurem 
Podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Podróżnym 
optymalnych warunków wypoczynku w  imprezach 
turystycznych oraz na wyjazdach niestanowiących 
imprez turystycznych. Niniejsze „Ogólne Warunki 
Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych i Usługach 
Turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży 
ITAKA oraz w Wyjazdach” zwane są dalej „Warunkami 
Uczestnictwa”. Pojęcia: „impreza turystyczna”, zwana 
dalej „Imprezą”; „umowa o udział w imprezie turystycznej”, 
zwana dalej „Umową”, „Podróżny” (zwany również 
Klientem) oraz „trwały nośnik”; są używane w Warunkach 
Uczestnictwa, w znaczeniu nadanym im przez przepisy, 
odpowiednio: art. 4 pkt 2, pkt 3, pkt 6 i pkt 10 ustawy 
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych 
i powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej 
„Ustawą”. Ilekroć w Warunkach Uczestnictwa jest mowa 
o „Biurze Sprzedaży” lub „Biurze” bez bliższego określenia 
– należy przez to rozumieć zde� niowane w art. 4 pkt 11 
Ustawy pojęcie „punkt sprzedaży”, w którym została 
założona rezerwacja Imprezy przez danego Podróżnego. 
Biuro Podróży ITAKA, poza organizowaniem imprez 
turystycznych, świadczy również pojedyncze usługi 
turystyczne (hotelarskie) w postaci pobytu w hotelach 
położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(zwanych dalej „Wczasami w Polsce”), które nie zostały 
połączone z innymi usługami turystycznymi, wobec czego 
nie stanowią one imprez turystycznych i wobec których 
nie stosuje się przepisów Ustawy. Biuro Podróży dopuszcza 
możliwość dokonywania płatności za Wczasy w Polsce za 
pomocą bonów przewidzianych ustawą z 15 lipca 2020 
r. o Polskim Bonie Turystycznym, z zachowaniem zasad 
w niej zawartych. Z treści Umów zawieranych z Klientami 
wynika wprost, czy dotyczą one Wczasów w Polsce. Do 
umów obejmujących Wczasy w Polsce, postanowienia 
niniejszych Warunków dotyczących Imprez stosuje się 
odpowiednio, za wyjątkiem punktu XIII, postanowień 
dotyczących ubezpieczeń oraz wszelkich innych zapisów 
odnoszących się wprost do przepisów Ustawy - których 
to postanowień nie stosuje się.
Biuro Podróży ITAKA, poza organizowaniem imprez 
turystycznych, oferuje również usługi pośrednictwa 
w zawieraniu umów o świadczenie pojedynczych usług 
turystycznych (zwanych dalej „Wyjazdami”), które nie 
stanowią imprez turystycznych i wobec których nie stosuje 
się przepisów Ustawy. Przedmiotem Wyjazdów są takie 
usługi turystyczne, które stanowią odrębną całość i nie 
zostały połączone przez Biuro Podróży ITAKA z innymi 
usługami turystycznymi. Wyjazdami są w szczególności 
umowy o  pobyt w  hotelu z  dojazdem we własnym 
zakresie (z wyjątkiem hoteli położonych w Polsce) czy 
o przewóz lotniczy (również w obie strony). Z treści Umów 
zawieranych z Klientami wynika wprost, czy dotyczą one 
organizacji Imprezy, czy Wyjazdu. Stroną umowy o Wyjazd 
z Klientem jest każdoczesny wykonawca określonych 
nią usług (jak Hotel czy Przewoźnik Lotniczy), który 
ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację i wobec 
którego wszelkie reklamacje na nienależyte wykonanie 
usług winne być bezpośrednio kierowane.  Do umów 
obejmujących Wyjazdy, postanowienia niniejszych 
Warunków dotyczących Imprez stosuje się odpowiednio, 
za wyjątkiem punktów XII i XIII, postanowień dotyczących 
ubezpieczeń oraz wszelkich innych zapisów odnoszących 
się wprost do przepisów Ustawy - których to postanowień 
nie stosuje się. Warunki Uczestnictwa stanowiące 
wzorzec Umowy, wydane na podstawie art. 384 § 1 k.c. 
oraz Ustawy, w zakresie w nich uregulowanym określają 
związane z oferowaniem, sprzedażą i realizacją Imprez 

Biura Podróży prawa i obowiązki Podróżnych, Biura 
Podróży oraz Biura Sprzedaży działającego w imieniu i na 
rachunek Biura Podróży. Organizatorem Imprez, o  których 
mowa w Warunkach Uczestnictwa, jest Biuro Podróży. 
Integralną część umowy stanowi treść następujących 
materiałów i dokumentów: 
a) „Warunki Uczestnictwa”, 
b) „Oferta” zawierająca opis Imprezy wybranej przez 
Podróżnego i stanowiącej przedmiot Umowy, za wyjątkiem 
usług które zostały wybrane i nabyte po rozpoczęciu 
realizacji usługi turystycznej oraz Wycieczki Lokalne,
c) „Dokumenty podróży”, 
d) „Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Biura 
Podróży ITAKA Nr 10.11.014 ERGO Reiseversicherung 
AG z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział 
w Polsce, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413,
e) „Polityka prywatności”, 
f) „Informacje Praktyczne”, 
g) „Oferta bezzwrotna” – obejmuje imprezy, których 
główne elementy, takie jak usługi transportu 
i zakwaterowania podlegają rygorystycznym zasadom 
rozliczeń z dostawcami miejsc w przypadku zgłoszenia 
rezygnacji z takiej imprezy przez Biuro. 
Materiały o których mowa wyżej są dostępne na stronie 
www.itaka.pl oraz w Biurze Sprzedaży. 
Aktualne opisy Imprez zawarte są w  Ofercie Biura 
Podróży zamieszczonej na stronie www.itaka.pl. oraz 
w katalogach i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
§ 1 k.c. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane 
zawarte w opisie Imprez mają charakter informacyjny 
i   mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy 
z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 Ustawy 
wymogu poinformowania Podróżnego o  zmianie. 
Biuro Podróży i  Podróżny przekazują sobie wymagane 
Ustawą lub Umową informacje, oświadczenia i materiały 
za potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do 
rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika, 
z zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIV. Informacje 
lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być zapisane 
na trwałym nośniku. Jeżeli Ustawa wymaga przekazania 
Podróżnemu informacji lub oświadczenia na określonym 
nośniku – zostanie użyty nośnik wskazany w Ustawie. 
Biuro Podróży nie stosuje określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. 
e) Ustawy, procedury tworzenia imprezy turystycznej za 
pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online. 

II. INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM 
UMOWY; REZERWACJA IMPREZY; 
ZAWARCIE UMOWY
Umowa może być zawarta: 
(a) bezpośrednio z Biurem Podróży z wykorzystaniem 
strony www.itaka.pl, 
(b) za pośrednictwem Biura Sprzedaży w  � zycznej 
obecności obu stron, 
(c) telefonicznie za pośrednictwem Biura Sprzedaży lub 
infolinii Biura Podróży. 
Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać 
pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie 
Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej 
zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami 
rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi 
notarialnie (o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica 
lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas 
Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice 
lub opiekunowie prawni. Osoba dokonująca rezerwacji 
Imprezy (pierwsza osoba wymieniona w potwierdzeniu 
rezerwacji / dokumentach podróży lub płatnik) przyjmuje 
na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy za 
wszystkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji/
dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za 
przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych 

od Biura Podróży (bezpośrednio lub poprzez Biuro 
Sprzedaży) informacji i oświadczeń dotyczących Imprezy, 
a także za przekazywanie Biuru Podróży (bezpośrednio 
lub poprzez Biuro Sprzedaży) w  imieniu tych osób 
informacji i oświadczeń związanych z Imprezą. Zaleca 
się aby Podróżny rezerwujący Imprezę skontaktował 
się z Biurem Podróży (bezpośrednio lub poprzez Biuro 
Sprzedaży) na 24 godz. przed planowanym terminem 
wyjazdu/wylotu z kraju, w celu potwierdzenia rozkładu 
jazdy/lotu. Zawsze aktualny rozkład lotu/jazdy można 
sprawdzić także w Stre� e Klienta na stronie www.itaka.pl. 
Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu: 
a) standardowych informacji za pośrednictwem 
odpowiedniego standardowego formularza 
informacyjnego, zwanego dalej „formularzem SFI”, 
stanowiącego załącznik 1 lub 2 do Ustawy, 
b) informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 Ustawy, 
zwanych dalej „Informacjami o  Imprezie”. Przed 
zawarciem umowy organizator może zmienić informacje 
przekazane podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy 
informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny 
o każdej zmianie informacji. W przypadku zawierania 
Umowy za pośrednictwem strony www.itaka.pl 
Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji 
udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje 
za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem 
Umowy również Informacje o Imprezie. W przypadku 
zawierania Umowy w Biurze Sprzedaży w jednoczesnej 
fizycznej obecności stron udzielenie Podróżnemu 
informacji za pośrednictwem formularza SFI oraz 
Informacji o Imprezie a także potwierdzenie, o którym 
mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na trwałym 
nośniku. W przypadku zawierania Umowy przez telefon 
Podróżnemu udziela się Informacji o  Imprezie oraz 
informacji zawartych w SFI stanowiącym załącznik nr 
2 do Ustawy, a także potwierdza się treść proponowanej 
Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym 
nośniku. Oświadczenie Podróżnego o zawarciu Umowy 
jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub 
innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia 
od Biura Podróży. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia 
zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy 
Informacje o Imprezie, a także pełną treść uzgodnień 
między stronami Umowy oraz dane i informacje określone 
w art. 42 ust. 4 Ustawy. W chwili zawarcia Umowy lub 
niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu 
na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie 
jej zawarcia. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez 
dokonanie wpłaty zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 
III CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY. Klient przez 
dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) akceptuje 
umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej 
zawarcie. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii 
Umowy w postaci papierowej, jeżeli została zawarta 
w jednoczesnej � zycznej obecności stron. W sprawach 
związanych z  Imprezą Podróżny może kontaktować 
się przed rozpoczęciem Imprezy bezpośrednio 
z  Biurem Podróży a  w  przypadku zawarcia umowy 
za pośrednictwem Biura Sprzedaży – z tym Biurem, 
zaś po rozpoczęciu Imprezy – z pilotem lub rezydentem, 
którzy przekazują numer telefonu i  adres poczty 
elektronicznej w momencie przylotu lub rozpoczęcia 
transferu bądź w momencie zakwaterowania w hotelu. 

III. CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY 
Wszystkie ceny Imprez są cenami umownymi. Cena 
Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, 
cen, opłat i kursów walut. Cena Imprezy nie obejmuje 
kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, 
dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich 
uzyskanie spoczywa na Podróżnym. Przedpłata na poczet 
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ceny Imprezy wynosi 30% ceny Imprezy. Przedpłaty 
należy dokonać do Biura Podróży lub Biura Sprzedaży 
bądź na wskazany przez Biuro Podróży rachunek 
bankowy w  ciągu 24 godzin od momentu założenia 
rezerwacji. Pełną należność za Imprezę, z potrąceniem 
dokonanej przedpłaty, należy wpłacić do Biura Podróży 
lub do Biura Sprzedaży bądź na wskazany przez Biuro 
Podróży rachunek bankowy na 22  dni przed datą 
wyjazdu/wylotu. Przy rezerwacji na mniej niż 22 dni 
przed wyjazdem/wylotem, pełną kwotę za Imprezę 
należy wpłacić w ciągu 24 godzin od momentu założenia 
rezerwacji, w sposób analogiczny jak wyżej. Zapłaty za 
dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Imprezy 
należy dokonać wraz z przedpłatą lub zapłatą pełnej ceny 
zależnie od terminu dokonania rezerwacji Imprezy. Jeśli 
rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Podróżny 
zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty w ciągu 
24 godzin po dokonaniu rezerwacji. Dowód wpłaty należy 
przesłać do Biura Sprzedaży lub na adres sklep@itaka.pl, 
jeśli rezerwacja została założona przez stronę www.itaka.pl. 
Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Biuro 
Podróży zastrzega sobie prawo do anulowania niezapłaconej 
rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 
14 dni przed wyjazdem/wylotem, płatność musi nastąpić 
w dniu dokonania rezerwacji. Zwroty pieniężne będą 
przekazywane wyłącznie na wskazany przez Podróżnego 
rachunek bankowy lub w  formie przekazu pocztowego 
na adres Podróżnego podany na rezerwacji, na podstawie 
dyspozycji wydanej przez osobę dokonującą rezerwacji 
(pierwszą wymienioną w  potwierdzeniu rezerwacji/ 
dokumentach podróży lub płatnika). 
Biuro Podróży zastrzega sobie możliwość zmiany 
(podwyższenia) ceny imprezy turystycznej przed 
rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim 
skutkiem zmiany cen przewozów pasażerskich 
wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych 
źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od 
usług turystycznych objętych umową, nałożonych 
przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału 
w realizacji imprezy turystycznej, opłat lotniskowych 
lub opłaty za wejście i zejście na ląd w portach oraz 
lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla imprezy 
turystycznej. 
W  przypadku konieczności podwyższenia ceny, 
Biuro Podróży każdorazowo powiadomi Podróżnego 
(płatnika rezerwacji lub pierwszą osobę wymienioną 
w  potwierdzeniu rezerwacji/dokumentach podróży) 
pisemnie lub na innym trwałym nośniku o zmianie 
ceny wraz z  uzasadnieniem podwyżki, wskazując 
sposób jej wyliczenia. W okresie 20 (dwudziestu) dni 
przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, cena ustalona 
w umowie z Podróżnym nie może być podwyższona. 
Podróżnemu przysługuje prawo do obniżenia ceny imprezy 
turystycznej odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których 
mowa powyżej w zdaniu dotyczącym podwyższenia ceny, 
które to obniżenie kosztów nastąpiło po zawarciu umowy, 
a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W takim 
przypadku Biuro Podróży może odliczyć od zwrotu 
należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi. 
Na żądanie Podróżnego, Biuro Podróży przedstawi 
dowód poniesionych kosztów obsługi. Biuro Podróży 
informuje, że oferuje dodatkową usługę obejmującą 
gwarancję niezmienności ceny, która pozwala Podróżnemu 
zabezpieczyć się przed ewentualną podwyżką ceny 
imprezy turystycznej, o której mowa powyżej. Aktualne 
warunki skorzystania z usługi obejmującej gwarancję 
niezmienności ceny dostępne są zawsze w  Biurach 
Sprzedaży Biura Podróży lub na stronie www.itaka.pl 

IV. PASZPORT, WIZY, SZCZEPIENIA, 
WYMAGANIA ZDROWOTNE
Podróżny wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej musi 
posiadać ważny stały paszport (minimum 6 miesięcy od 
daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii 
Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. 
Wymóg posiadania paszportu dotyczy także dzieci do 2 lat. 

Podróżnym posługującym się paszportem tymczasowym 
lub dyplomatycznym Biuro Podróży zaleca przed 
dokonaniem rezerwacji kontakt z placówką dyplomatyczną 
kraju docelowego z racji możliwych ograniczeń formalnych 
związanych z  takim paszportem. Wyjazd w  region 
świata o odmiennym klimacie lub niskim standardzie 
warunków sanitarnohigienicznych wymaga zastosowania 
odpowiednio wcześniej dobranej pro� laktyki. Przy 
wyjazdach w szczególności w region Wysp Karaibskich, 
do państw Ameryki Środkowej i Południowej, w rejon 
Bliskiego Wschodu oraz Afryki Środkowej i Azji, zalecamy 
zapoznanie się z aktualnymi informacjami dotyczącymi 
potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i pro� laktyki z tym 
związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób (ECDC) a także na stronie poświęconej 
„Informacjom dla podróżujących” w  ramach strony 
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.
gis.gov.pl). Jeżeli istnieją przeciwskazania lekarskie do 
odbycia przez Podróżnego podróży zagranicznej i udziału 
w Imprezie Podróżny jest obowiązany poinformować 
o  tym Biuro Podróży. Jeżeli udział w  Imprezie jest 
związany z określonymi wymaganiami zdrowotnymi 
informacje o tym zamieszcza się w opisie Imprezy.
Informacje o  wymaganiach wizowych podane 
w  opisach poszczególnych imprez, odnoszą się 
tylko do obywateli Polski. Obywatelom innych 
państw zaleca się przed zakupem imprezy kontakt 
z  właściwym konsulatem w  celu sprawdzenia 
obowiązujących ich przepisów wizowych. 

V. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, PRZELOT 
I DOBA HOTELOWA
Biuro Podróży informuje Podróżnego, że data 
wylotu jest dniem rozpoczęcia, a  data powrotu 
dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i  ostatni 
dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na 
transport, a nie na rzeczywisty wypoczynek. Doba 
hotelowa, a co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. 
wyżywienie), w hotelach i apartamentach, kończy się 
o godz. 10.00, a rozpoczyna się w godz. 14.00-15.00. 
W przypadku nocnych przylotów do kraju docelowego, 
następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń 
hotelowych, podanej na dokumencie podróży 
w pozycji „TERMIN”, Podróżni kwaterowani są po 
przybyciu do hotelu – co oznacza, że doba hotelowa 
liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego 
na dokumencie podróży w  pozycji „TERMIN”. 
Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po 
zameldowaniu w hotelu, pod warunkiem, że trwa już 
pierwsza doba hotelowa, a kończy się z momentem 
wykwaterowania, jednak nie później niż koniec 
ostatniej doby hotelowej. W   przypadku lotów 
powrotnych do kraju następujących po zakończeniu 
ostatniej doby hotelowej, należy opuścić pokoje do 
godz. 10.00 w dniu wykwaterowania. W przypadku 
rejsów statkiem, zaokrętowanie na statku rozpoczyna 
się od godz. 13.00 w dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny 
należy opuścić do godz. 9.00 w dniu zakończenia rejsu. 

VI. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
Z INICJATYWY BIURA PODRÓŻY
Z zastrzeżeniem art. 45, art. 48 ust. 8 i 10 oraz art. 50 ust. 
1 Ustawy - cena Imprezy określona w Umowie nie podlega 
zmianie. Zmiana innych niż cena warunków umowy, 
zwanych dalej „Warunkami Umowy”, może nastąpić 
zgodnie z przepisami art. 46 Ustawy. Przepisy Ustawy 
wymienione w niniejszym rozdziale są udostępnione na 
stronie www.itaka.pl oraz dostępne są w Punkcie Sprzedaży. 
O wszystkich zmianach Warunków Umowy, w rozumieniu 
art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz o związanych z nimi 
uprawnieniach i obowiązkach stron Biuro Podróży ma 
obowiązek powiadomić Podróżnego na trwałym nośniku 
niezwłocznie po otrzymaniu informacji na temat tych 
zmian. Podróżny powinien po otrzymaniu zawiadomienia 
o zmianach Warunków Umowy poinformować Biuro 

Podróży na trwałym nośniku w terminie określonym 
w tym zawiadomieniu (bezpośrednio lub poprzez Biuro 
Sprzedaży) czy przyjmuje proponowaną zmianę czy 
odstępuje od Umowy. Biuro Podróży odmawia przyznania 
ewentualnego odszkodowania Podróżnemu, który po 
otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy 
wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w imprezie. 

VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
Z INICJATYWY PODRÓŻNEGO; 
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ 
PODRÓŻNEGO 
Zmiana Warunków Umowy (warunków zakupionej 
Imprezy) z  inicjatywy Podróżnego może nastąpić po 
złożeniu przez Podróżnego oświadczenia na trwałym 
nośniku w  Biurze Podróży lub w  Biurze Sprzedaży. 
Podróżny, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej ceny 
Imprezy chce dokonać zmian Warunków Umowy (np. 
w zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu), jest 
zobowiązany stosować się do następujących zasad: 
(a) przy zmianach, o których Podróżny poinformuje 
Biuro Podróży do 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, 
Biuro Podróży ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną 
w wysokości 350 PLN od osoby (dla rezerwacji założonych 
do 8 marca 2021 r. obowiązuje opłata: 250 PLN/os.). 
Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu 
zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na 
daną Imprezę zawsze wpłacona była przynajmniej pełna 
przedpłata. 
(b) w  przypadku Imprez realizowanych samolotem 
nieczarterowym tzn. rejsowym/liniowym lub tzw. 
lowcostowym (niskobudżetowym) powyższe warunki 
zmiany nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, 
uczestnika itp.) naliczone przez Biuro Podróży będą 
uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. 
Przed potwierdzeniem zmiany należy się skontaktować 
z Biurem Podróży w celu uzyskania informacji na temat 
ewentualnych kosztów wynikających z  tego tytułu. 
Jednocześnie Biuro Podróży uprzedza, że ww. koszty 
mogą uleć zmianie (o czym Biuro Podróży poinformuje 
Klienta) z przyczyn leżących po stronie przewoźnika, 
w  czasie między podaniem ich przez Biuro Podróży 
Klientowi, a otrzymaniem przez Biuro Podróży od Klienta 
zwrotnej informacji czy akceptuje koszty i decyduje się 
na zmianę. Ponadto miejsca, o które pyta Klient jako 
alternatywę dla pierwotnej rezerwacji, mogą w ww. czasie 
zostać wyprzedane przez przewoźnika – w takiej sytuacji 
Biuro Podróży przedstawi Klientowi alternatywną ofertę.
(c) Podróżnego zmieniającego termin wyjazdu lub miejsce 
docelowe, hotel lub uczestników, powyżej 40 dni przed 
wyjazdem, obowiązują przy wyborze nowej (innej) Imprezy 
takie warunki cenowe, jakie obowiązywały za nią w dniu 
dokonania pierwotnej rezerwacji z wyłączeniem sytuacji 
opisanych w ww. punkcie (b).
(d) zasady opisane w powyższych punktach (a) i (c) nie 
znajdują zastosowania dla zmian umów dotyczących 
Imprez z oferty bezzwrotnej. Warunki zmian dla tych 
umów, zostały opisane w poniższym punkcie (e). 
(e) doręczenie przez Podróżnego Biuru Podróży lub Biuru 
Sprzedaży na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy 
prośby o zmianę Warunków Umowy w zakresie miejsca 
docelowego, hotelu terminu lub okresu trwania Imprezy 
jest równoznaczne z odstąpieniem przez Podróżnego od 
Umowy ze skutkiem określonym w rozdziale X Warunków 
Uczestnictwa, chyba że strony postanowią inaczej. Takie 
same zasady dotyczą zmian umów dotyczących Imprez 
z oferty bezzwrotnej. 

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY 
PRZEZ BIURO PODRÓŻY Z POWODU 
NIEWYSTARCZAJĄCEJ FREKWENCJI 
NA IMPREZIE
Biuro Podróży może rozwiązać Umowę i  dokonać 
pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z  tytułu 
Imprezy w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, bez 
dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli 



liczba rezerwacji jest mniejsza niż 50 osób dla Imprez 
autokarowych oraz mniejsza niż 220 osób dla Imprez 
samolotowych, a Biuro Podróży powiadomiło Podróżnego 
o rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 lub 7 dni 
bądź 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej, 
odpowiednio: ponad 6 dni lub 2 do 6 dni bądź krócej 
niż 2 dni. 

IX. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ 
Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ 
Podróżny może bez zgody Biura Podróży przenieść na 
osobę spełniającą warunki udziału w Imprezie wszystkie 
przysługujące mu z  tytułu Umowy uprawnienia, 
jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie 
wynikające z Umowy obowiązki. To przeniesienie 
uprawnień i  przejęcie obowiązków, zwane dalej 
„przepisaniem Imprezy”, jest skuteczne wobec Biura 
Podróży, jeżeli Podróżny zawiadomi je o przepisaniu 
Imprezy na trwałym nośniku określonym w Umowie 
w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie 
później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa 
się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym 
terminie. Zawiadomienie uważa się również za złożone 
w rozsądnym terminie, jeżeli zostało dokonane przez 
Podróżnego: (a) w przypadku Imprez samolotowych 
– na lotnisku nie później niż 2 godziny przed godziną 
wylotu lub (b) w przypadku imprez autokarowych 
– w głównym miejscu zbiórki nie później niż 15 minut 
przed wyjazdem. Jeżeli przepisanie Imprezy będzie 
wiązać się dla Biura Podróży z dodatkowymi kosztami, 
żądając ich zapłaty Biuro Podróży wykaże Podróżnemu 
zasadne i rzeczywiste koszty. Za nieuiszczoną część 
ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro 
Podróży w wyniku przepisania Imprezy Podróżny 
i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają 
solidarnie. 

X. ODSTĄPIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO 
OD UMOWY; OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE 
OD UMOWY 
Podróżny może odstąpić od Umowy w każdym czasie 
przed rozpoczęciem Imprezy. W razie odstąpienia od 
Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz 
Biura Podróży opłaty za odstąpienie od umowy określanej 
i pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie z przepisami 
art. 47 ust. 2 Ustawy. 
a) Biuro Podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane 
historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy 
– względem całkowitej wartości zawartej Umowy 
– kształtują się następująco: 
do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 
350 PLN/os. (dla rezerwacji założonych do 8 marca 2021 
r. obowiązuje opłata: 250 PLN/os.), 
od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny 
Imprezy, 
od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny 
Imprezy, 
od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny 
Imprezy, 
od 13 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy, 
od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy, 
na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu 
– do 90% ceny Imprezy. 
b) W przypadku Imprez z oferty bezzwrotnej, Podróżny 
przyjmuje do wiadomości, że koszty odstąpienia od umowy 
wiążą się z  opłatami uiszczonymi przez Biuro Podróży na 
rzecz dostawców miejsc w hotelach i środkach transportu. 
Na cenę imprezy składają się w  przeważającej części, 
poniesione przez Biuro Podróży w sposób bezzwrotny 
koszty zakwaterowania i transportu. 
Biuro Podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane 
historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy 
dotyczącej imprez z oferty bezzwrotnej – względem 
całkowitej wartości ceny imprezy – kształtują się 
następująco: 
do 40 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy 

od 39 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny 
Imprezy, 
od 20 do 8 dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy, 
od 7 do 2 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy, 
na 1 dzień przed datą wyjazdu i mniej i w dniu wyjazdu 
– do 90% ceny Imprezy. 
Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Biuro 
Podróży może przystąpić dopiero po dacie końcowej 
wyjazdu i rozliczeniu kosztów imprezy, z której Podróżny 
nie skorzystał. Rozliczenie kosztów imprezy nierzadko 
następuje dopiero po zakończeniu danego sezonu, np. dla 
sezonu letniego rozliczenie może nastąpić w następującym 
po nim okresie jesienno-zimowym, a dla sezonu zimowego 
w następującym po nim okresie wiosenno-letnim.
W  przypadku Imprez realizowanych samolotem 
nieczarterowym tzn. rejsowym/liniowym lub 
tzw. lowcostowym (niskobudżetowym) powyższe 
warunki rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty 
rezygnacji naliczone przez Biuro Podróży będą uzależnione 
od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed 
potwierdzeniem rezygnacji należy skontaktować się 
z organizatorem w celu uzyskania informacji na temat 
ewentualnych kosztów wynikających z  tego tytułu. 
W  przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy 
o  Wyjazd, kwoty wskazane w  punkcie X lit. a Warunków 
Uczestnictwa, stanowią bezzwrotny zadatek określony 
w art. 394 k.c. W sytuacji odstąpienia od umowy o Wyjazd 
przez wykonawcę usług, Klientowi nie przysługuje prawo 
do żądania zapłaty dwukrotności zadatku.
Biuro Podróży w  terminie 14 dni od rozwiązania 
Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty 
za Imprezę pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od 
Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych 
w  dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji 
ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność 
zwrócenia Podróżnemu części opłaty – Biuro Podróży 
niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę. 
Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie 
mają zastosowania w przypadku gdy Ustawa stanowi, 
iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej 
rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.

XI. UBEZPIECZENIE KL/NNW, 
UBEZPIECZENIA DODATKOWE ORAZ 
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA 
Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia 
Imprez zagranicznych w  zakresie KL/NNW oraz 
dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego a także warunki 
tych ubezpieczeń zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia 
Podróży dostępnych na stronie www.itaka.pl lub w Biurze 
Sprzedaży. Biuro Podróży oświadcza, że posiada 
wymagane Ustawą zabezpieczenie � nansowe na wypadek 
niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej 
wydanej przez ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą 
w Monachium działająca przez Oddział w Polsce, 80-
309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413 oraz że zgodnie 
z  Ustawą odprowadza należne od Umów składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wypłata środków 
z gwarancji następuje: 
1) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy 
lub kosztów powrotu do kraju poprzez Opolski Urząd 
Marszałkowski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. +48 
77 54 16 410, e-mail umwo@opolskie.pl. 
2) w zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych 
tytułem zapłaty za Imprezę – ubezpieczyciel wymieniony 
w  zdaniu poprzedzającym, tel. + 48 58 324 88 50, e-mail 
poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl. 

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA 
PODRÓŻY
Biuro Podróży jest odpowiedzialne za należyte 
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych 
Umową. Jeżeli którakolwiek z  usług turystycznych 
nie jest wykonywana zgodnie z  Umową bądź nie są 
wykonywane usługi stanowiące istotną część Imprezy, 
mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy. Podróżny ma 
obowiązek poinformować Biuro Podróży o  stwierdzonych 

niezgodnościach niezwłocznie, w  miarę możliwości 
w trakcie trwania imprezy – z uwzględnieniem okoliczności 
danej sprawy. Odpowiedzialność Biura Podróży z  tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania usług 
turystycznych objętych Imprezą określają przepisy art. 
50 Ustawy. 
Odpowiedzialność Biura Podróży oraz Biura Sprzedaży za 
błędy w rezerwacji określa art. 53 Ustawy. Z zastrzeżeniem 
art. 50 ust. 5 Ustawy Biuro Podróży ogranicza wysokość 
odszkodowania jakie ma zostać wypłacone przez Biuro 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 
turystycznych objętych Imprezą do trzykrotności ceny 
Imprezy względem każdego Podróżnego. Ograniczenie to 
nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych 
umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Biuro Podróży jest 
odpowiedzialne za te informacje zawarte w publikacjach, 
broszurach, folderach, ulotkach i  innych materiałach 
informacyjnych wydanych przez hotele, które zostały 
udostępnione Podróżnemu przez Biuro bezpośrednio 
lub za pośrednictwem Biura Sprzedaży. 

XIII. OBOWIĄZEK UDZIELENIA 
PODRÓŻNEMU POMOCY
W przypadku gdy Podróżny znalazł się w trudnej 
sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych 
i nadzwyczajnych okoliczności w rozumieniu art. 
4 pkt 15 Ustawy, Biuro Podróży udziela Podróżnemu 
odpowiedniej pomocy na warunkach określonych 
w art. 52 Ustawy. W przypadku gdy niemożliwe jest 
zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie 
z Umową z  powodu nieuniknionych i  nadzwyczajnych 
okoliczności, Biuro Podróży ponosi koszty niezbędnego 
zakwaterowania podróżnego, w miarę możliwości 
o kategorii równoważnej do określonej w Umowie, 
przez okres do 3 nocy. Powyższe uprawnienie do 
zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów 
korzystniejszych w tym zakresie. Biuro Podróży nie 
może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne 
okoliczności w celu ograniczenia odpowiedzialności, 
o której mowa w dwóch zdaniach poprzedzających, 
jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe 
nie może powoływać się na takie okoliczności na 
podstawie innych przepisów. 

XIV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PODRÓŻNEGO
W przypadku Imprez samolotowych Podróżny jest 
odpowiedzialny za zasięganie informacji u rezydenta 
lub z tablic ogłoszeń w hotelu, dotyczących Imprezy 
oraz terminu podróży powrotnej, w tym także zmian 
godzin lotu powrotnego w  stosunku do godzin 
obowiązujących w momencie wylotu z kraju. Należy 
potwierdzić rozkład powrotny na 24 godziny przed 
planowaną godziną wylotu do kraju u  lokalnego 
przedstawiciela Biura Podróży lub korzystając z tablicy 
informacyjnej w hotelu lub w Stre� e Klienta na stronie 
www.itaka.pl. 
W  przypadku Imprez realizowanych samolotem 
liniowym/ rejsowym, Podróżny jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków 
lotów, o  jakich powiadomi go Biuro Podróży. 
Brak potwierdzenia oznacza, że linie lotnicze 
uczestniczące w  transporcie mają prawo 
rozdysponować zarezerwowane miejsca. Podróżny 
ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i jego 
bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży 
samolotem, autokarem lub innym przewidzianym 
środkiem transportu. Warunki Przewozu 
Pasażerów i  Bagażu samolotem znajdują się na 
stronie www.itaka.pl w zakładce „linie lotnicze”. 
Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny 
podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji 
medycznej. Ze względów bezpieczeństwa, kobiety 
ciężarne w  okresie od 26 do końca 34 tygodnia 
(w  przypadku ciąży mnogiej od 20 do końca 



28 tygodnia) ciąży, zobowiązane są przedłożyć 
przewoźnikowi zaświadczenie lekarskie w języku 
angielskim o braku przeciwskazań do odbycia lotu. 
Kobiety ciężarne po 34 tygodniu (w przypadku ciąży 
mnogiej po 28 tygodniu) ciąży mogą nie zostać 
dopuszczone przez przewoźnika do lotu. Ostateczną 
decyzję o dopuszczeniu do lotu kobiety ciężarnej 
podejmuje kapitan samolotu. W przypadku rejsów 
statkiem kobiety, które są w ciąży ponad 24 tygodni, 
zobowiązane są przedstawić przed wejściem na pokład 
statku zaświadczenie lekarskie o możliwości odbycia 
podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zażądania 
zaświadczenia lekarskiego na każdym etapie ciąży 
i odmowy wejścia, jeżeli Przewoźnik i/lub Kapitan 
statku nie są pewni, że Pasażer będzie bezpieczny 
podczas przewozu. 

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ LINII 
LOTNICZEJ
Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają 
warunkom Konwencji Montrealskiej z  1999 r. 
Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania 
bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać 
pisemnie na formularzu Property Irregularity 
Report (dalej PIR) na adres przedstawicielstwa linii 
lotniczych w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonych 
przedmiotów. Reklamacje wynikające z opóźnienia 
w dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na 
adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od 
dnia przekazania bagażu pasażerowi. Formularz PIR 
dostępny jest na lotniskach zazwyczaj w punktach 
zgłaszania utraty lub uszkodzenia bagażu z ang. 
„Lost and found”. 

XVI. WEWNĘTRZNA PROCEDURA 
ROZPATRYWANIA WIADOMOŚCI, 
ŻĄDAŃ I SKARG PODRÓŻNEGO 
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ IMPREZY 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ B.P. ITAKA 
1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Podróżny 
stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym Biuro Podróży 
lub jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta) 
w  miejscu realizacji imprezy. W  przypadku 
stwierdzonej niezgodności Podróżny ma prawo 
do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom 
skarga winna być złożona przez Podróżnego 
niezwłocznie, tak, aby Biuro Podróży mogło jak 
najszybciej interweniować i  wyjaśnić sprawę 
w trybie pilnym. Biuro Podróży zaleca złożenie 
skargi w postaci papierowej lub elektronicznej 
(mailem na adres: cok@itaka. pl), ewentualnie 
na innym trwałym nośniku. Przez „trwały 
nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie 
umożliwiające przechowywanie informacji, 
w  sposób umożliwiający dostęp do informacji 
w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, 
jakim te informacje służą, i  które pozwalają 
na odtworzenie przechowywanych informacji 
w niezmienionej postaci. 
2. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające 
identyfikację Podróżnego i   danej imprezy 
turystycznej, w  której uczestniczył, przedmiot 
skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie 
żądań, a ponadto powinna zostać złożona w terminie 
nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 
skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia 
skargi po terminie, Biuro Podróży może uznać ją za 
bezskuteczną. Skarga związana z realizacją imprezy 
turystycznej może być kierowana bezpośrednio do 
Biura Podróży na adres Centrum Obsługi Klienta, 
Nowa Itaka sp. z o.o., ul. Reymonta 39, 45-072 Opole 
lub cok@itaka.pl lub do Biura Sprzedaży, za 
pośrednictwem którego Umowa została zawarta. 

Biuro Sprzedaży niezwłocznie przekazuje skargę 
do Biura Podróży. Skargę wniesioną do Biura 
Sprzedaży w danym dniu uważa się za wniesioną 
z tym dniem do Biura Podróży. Biuro Sprzedaży, pilot 
i rezydent nie są uprawnieni do uznawania roszczeń 
Podróżnego związanych z Umową, w szczególności 
wynikających z wniesionej przez Podróżnego skargi. 
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę 
zostanie przekazana Podróżnemu w  postaci 
papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 
informacji, stosownie do okoliczności oraz formy 
wniesienia skargi przez Podróżnego, ale nie później 
niż w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy 
turystycznej, a w przypadku zgłoszenia skargi po 
zakończeniu imprezy turystycznej, 30 dni od jej 
złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do 
Biura Podróży). Do zachowania terminu wystarczy 
wysłanie (np. nadanie przesyłki w  placówce 
pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed 
jego upływem. W przypadku niesatysfakcjonującego 
w ocenie Podróżnego, sposobu rozpatrzenia skargi, 
Podróżny ma prawo do kontynuacji korespondencji 
w tej sprawie i złożenia tzw. odwołania. W takim 
przypadku, Podróżnego nie obowiązuje 30-dniowy 
termin na przedstawienie swojego stanowiska, 
jednak Biuro Podróży zaleca by termin złożenia 
odwołania nie przekroczył 90 dni od daty 
otrzymania odpowiedzi od Biura. 
4. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, Biuro Podróży nie 
korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania 
skarg i   dochodzenia roszczeń, w  tym nie 
korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone 
przez bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawa, Biuro Podróży informuje, iż podmiotem 
uprawnionym do prowadzenia postępowania 
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich, któremu podlega Biuro Podróży 
jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej w  Opolu (ul. 1  Maja 1, 
45-068 Opole, adres poczty elektronicznej: 
sekretariat@opole.wiih.gov.pl). Informacje 
dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich za pomocą platformy utworzonej 
przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/ main/index.
cfm?event=main.home2.show&lng=PL Podróżny 
jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą 
wskazanej powyżej platformy, w  przypadku 
zawarcia Umowy z  wykorzystaniem strony 
internetowej Biura Podróży (online). Podróżny 
może również uzyskać pomoc w sprawie swoich 
uprawnień oraz w zakresie sporu między nim, 
a Biurem Podróży zwracając się do powiatowego 
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub 
organizacji społecznej, do której zadań statutowych 
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 
Polskich) lub korzystając z informacji dostępnych 
na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

XVII. DANE OSOBOWE 
Administratorem danych osobowych Podróżnych 
gromadzonych w celu zawarcia i realizacji Umowy 
jest Biuro Podróży. Kontakt z administratorem 
danych: tel. 77 5412 202, email: info@itaka.pl. 
Administrator danych jest odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 
oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Administrator danych wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych (IOD), z  którym można 
skontaktować się w   sprawach związanych 
z   przetwarzaniem danych osobowych oraz 
z  wykonywaniem praw przysługujących 

Podróżnym zgodnie z  przepisami o  ochronie 
danych osobowych za pośrednictwem adresu 
e-mail: daneosobowe@itaka.pl. Szczegółowe 
informacje na temat przetwarzania danych 
osobowych Podróżnych dostępne są na 
stronie https://www.itaka.pl/daneosobowe 
oraz w  Biurach Sprzedaży. Osoba dokonująca 
rezerwacji Imprezy ma obowiązek zachować 
w  tajemnicy wszelkie dane osobowe związane 
z  rezerwacją Imprezy oraz zawartą Umową. 
Udostępniając ww. dane (w  tym zwłaszcza 
numer rezerwacji) osobom trzecim, w  tym 
osobom wymienionym w  potwierdzeniu 
rezer wacji/dokumencie podróży, wyraża 
zgodę na udostępnienie tym osobom danych 
z  potwierdzenia rezer wacj i/dokumentu 
podróży przez Biuro Podróży za pośrednictwem 
Strefy Klienta. Osoba dokonująca rezerwacji 
Imprezy przyjmuje ponadto do wiadomości, 
że przypadkowe przekazanie lub utrata ww. 
danych (w  tym zwłaszcza numeru rezerwacji) 
może doprowadzić do uzyskania przez 
osoby nieupoważnione dostępu do danych 
z potwierdzenia rezerwacji/dokumentu podróży 
za pośrednictwem Strefy Klienta, za co Biuro 
Podróży nie ponosi odpowiedzialności. Osoba 
dokonująca rezerwacji zawierając Umowę 
również w imieniu i na rzecz osób wymienionych 
w potwierdzeniu rezerwacji/dokumencie podróży, 
przejmuje obowiązek poinformowania tych osób 
o  zasadach przetwarzania ich danych przez 
administratora danych, w związku z zawieraną 
Umową lub dokonywaną rezerwacją Imprezy. 
W przypadku gdy osoba dokonująca rezerwacji 
zawiera Umowę w  imieniu osoby wymienionej 
w  potwierdzeniu rezer wacji/dokumencie 
podróży, musi posiadać zgodę (pełnomocnictwo 
lub upoważnienie) ww.  osoby na działanie 
w  jej imieniu. Osoba dokonująca rezerwacji 
ponosi pełną odpowiedzialność za działanie 
bez ww.  umocowania (nie dotyczy osób, które 
nie dysponują pełną zdolnością do czynności 
prawnych). Osoba dokonująca rezerwacji jest 
zobowiązana przedstawić ww. zgodę na każde 
wezwanie Administratora danych osobowych. 

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Wiadomości, żądania i  skargi Podróżnego 
rozpatrywane są w  ramach „Wewnętrznej Procedury 
rozpatrywania Wiadomości, Żądań i  Skarg 
Podróżnych Związanych z  Realizacją Imprezy”. 
Spory między Stronami związane z  Umową 
mogą być rozwiązywane w trybie pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich, 
a  w  przypadku nierozwiązania sporu – będą 
rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd. 
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego 
rozwiązywania sporów konsumenckich jest 
Inspekcja Handlowa a  informacje dotyczące 
tego postępowania udostępnione są na stronie 
internetowej http://www.opole.wiih.gov.pl/. 
W  sprawach nieuregulowanych Warunkami 
Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy, 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy 
dotyczące ochrony konsumenta, w  tym mające 
zastosowanie do imprez turystycznych przepisy 
art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, 
art. 17 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 
2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 683 w art. 3 w ust. 1 pkt 8). Podróżny może 
zapoznać się z treścią Ustawy, w tym przepisów 
powołanych w Warunkach Uczestnictwa, na stronie 
www.itaka.pl lub w Biurze Sprzedaży bądź pod 
adresem: www.sejm.gov.pl.
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ZAPRASZAMY DO BIUR AGENCYJNYCH:
Aleksandrów Łódzki: PORA WAKACJI, ul. Wojska Polskiego 71, tel. 42 2988898; Biała Podlaska: JUVENTUR, ul. Budkiewicza 1, tel. 83 3435927; 
Białystok: 24 HOLIDAY, ul. Św. Mikołaja 1/1, tel. 85 7420774; 123 WAKACJE, Al. Piłsudskiego 32, tel. 85 6512344; Bielawa: SWEET TRAVEL, ul. 1 Maja 28, 
Galeria Bielawska, tel. 74 6667755; Bielsko-Biała: PACH&NIKIEL, ul. Słowackiego 27/11, tel. 33 8150786; GO HOLIDAY BP, pl. Wojska Polskiego 16, tel. 33 8221622; 
Bochnia: SAVOY TOURS, ul. Partyzantów 2A, Galeria Rondo, tel. 723 373 197; Bolesławiec: PERFEKT, ul. Sierpnia 80 7/9, tel. 75 7320212; PIRAMIDA BT, 
ul. Kaszubska 1/1, tel. 75 7342244; Brwinów: PODRÓŻE Z BLONDYNKĄ, ul. Grodziska 46, Galeria Brwinów, tel. 22 7530022; Brzeg: COLUMBUS, ul. Łokietka 24a, 
Kau� and, tel. 77 4161297; Busko-Zdrój: L-TOUR, ul. Mickiewicza 9, tel. 41 3708034; Bydgoszcz: PTTK, ul. Niedźwiedzia 7, tel. 52 3227910; Bytom: 
AMALFI TRAVEL, ul. Powstańców Warszawskich 16/48, tel. 733 999 637; Chełm: KRYSTYNA, ul. Lwowska 13a, tel. 82 5654637; Cieszyn: BEA TRAVEL, 
ul. Głęboka 45, tel. 33 8520817; Częstochowa: RIVIERA, ul. Dekabrystów 25/15A, tel. 34 3222029; E-LASTMINUTE.PL, ul. Dąbrowskiego 7, tel. 34 3248040; 
Ełk: MAGIA PODRÓŻY, ul. Wojska Polskiego 6/1u, tel. 87 6100172; Gliwice: MERCEDES, ul. Zwycięstwa 52a, tel. 32 2315145; Głogów: TRAVEL, pl. Konstytucji 3 Maja 2, 
tel. 609 050 320; GRAND TOUR, ul. Lompy 7, tel. 76 8334473; PIAST TOUR, ul. Obrońców Pokoju 28, tel. 76 8335806; Gniezno: SOLTUR, ul. Chrobrego 39, 
tel. 61 4261300; Góra Kalwaria: PODRÓŻE MARZEŃ, ul. Pijarska 14, tel. 22 7274600; Iława: LUZ, ul. Królowej Jadwigi 14, tel. 89 6499606; Jarocin: GROMA-TOUR, 
ul. Paderewskiego 11, tel. 62 5052033; Jelenia Góra: CENTRUM PODRÓŻY, ul. Ogińskiego 2f, tel. 75 7674455; EURO 90 TRAVEL, ul. Grabowskiego 2/2, 
tel. 75 7675080; AMIGO TRAVEL, ul. Piłsudskiego 11, tel. 75 6431166; TOP TRAVEL BP, ul. 1 Maja 28, tel. 75 7676167; Kalisz: ALEKSANDER, al. Wojska Polskiego 185, 
tel. 62 7645599; NAM, ul. Chopina 26/28, tel. 730 626 626; Katowice: OLIVIER'S TRAVELS BP, ul. Bażantów 6A, CH Bażantowo, tel. 32 3530203; Kędzierzyn-Koźle: 
MAREK, al. Jana Pawła II 17, tel. 77 4811457; Kielce: SIGMA-TOUR, ul. Staszica 14F, tel. 41 3682492; Kłobuck: SCOUT TRAVEL, ul. Wieluńska 31b, PH Tęcza, 
tel. 34 5000178; Kłodzko: AN TRAVEL, ul. Wita Stwosza 5, tel. 74 8678023; Knurów: REISE HIT, ul. Targowa 3, tel. 32 2350322; Koluszki: TURKUS, 
ul. Głowackiego 21, tel. 44 7143500; Kołobrzeg: MEGATOUR BT, ul. Giełdowa 7c/11, tel. 94 3540055; Konin: TOURLIDER, ul. 3 Maja 58, tel 632 202 686; 
Konstancin-Jeziorna: KIOSK Z WAKACJAMI, ul. Warszawska 26, tel. 22 7117081; Koszalin: SUN WAY TRAVEL, ul. Paderewskiego 1, CH Atrium, tel. 721 240 000; 
Kraków: TRAVEL MARKET, ul. Zakopiańska 105, CH Solvay Park, tel. 501 246 878; WSPANIAŁE PODRÓŻE, ul. Długa 64, tel. 12 6332368; JAGIELLONIA, 
ul. Rakowicka 20/3B, tel. 12 4220345; Kraśnik: AGAT BUH, ul. Lubelska 29, tel. 81 8844855; Krosno: RADTUR, ul. Legionów 17, Galeria Krosno, tel. 13 4925055; 
Krzeszowice: RELAX-TOURIST, Rynek 25, tel. 12 2821131; Krzywaczka: PERFECT TRAVEL, ul. Krzywaczka 925, tel. 696 268 235; Legionowo: ACTIVE TRAVEL, 
ul. Siwińskiego 2, tel. 22 7665379; Lubin: DUO TOUR, ul. Armii Krajowej 4, tel. 76 7249494; AXEL TRAVEL BP, ul. Odrodzenia 7A, tel. 76 8466766; 
Lublin: SASS CENTRUM AUTOKAROWO-LOTNICZE, ul. Okopowa 12, tel. 815 344 444; Luboń: KIWI TRAVEL, ul. Żabikowska 66, CH Pajo, tel. 61 8994200; 
Łęczna: KAROL, ul. Stefanii Pawlak 8, tel. 81 7520807; Łódź: EUROPOL, ul. Piotrkowska 3, tel. 42 6303116; IKARA, ul. Piotrkowska 115-119, tel. 42 6397787; 
Mikołów: OLIVIER’S TRAVELS, ul. Gliwicka 9, CH Auchan, tel. 32 3530192; Myszków: DENAR TRAVEL, ul. Kościuszki 79, tel. 34 3134310; Myślenice: SOLENO BP, 
ul. Reja 5, tel. 12 2723373; Nowy Dwór Mazowiecki: VIVAGO, ul. Daszyńskiego 9, tel. 668 323 202; Nowy Tomyśl: ŚRÓDZIEMNOMORZE, ul. Piłsudskiego 46, 
tel. 61 4421100; Nysa: NYSA TOUR, ul. Celna 22/26, tel. 77 4332800; Oleśnica: OPAL, ul. Rzemieślnicza 11, tel. 71 3981406; Ostrołęka: ESSENTIA TRAVEL, 
ul. Jana Pawła II 4, CH E. Leclerc, tel. 530 309 409; Ostrowiec Św.: VOYAGER, ul. Mickiewicza 30, tel. 41 2634185; Otwock: BUT SYRENA, ul. Poniatowskiego 1, 
tel. 22 7793105; Pabianice: KARTAGINA, ul. Zamkowa 31, CH Echo, 42 2265588; Piaseczno: GRYZELDA, ul. Wojska Polskiego 28, tel. 22 2111731; 
K8 DORADCY W PODRÓŻY, ul. Warszawska 1/1, tel. 22 7503016; Piekary Śl.: PEGAZ, ul. Bytomska 67, tel. 32 2872324; Piła: SŁONECZNA PRZYGODA, 
ul. Kilińskiego 6/1, tel. 67 3503050; Piotrków Trybunalski: JUVENTUR, ul. Słowackiego 103, tel. 44 6468713; Płock: PANORAMA -TOUR, al. Jachowicza 40, 
tel. 24 2687393; URLOPY.PL, ul. Wyszogrodzka 140, CH Auchan, tel. 24 3663535; ul. Padlewskiego 18C, Polo Marekt, tel. 24 3660633; Polkowice: TRAVEL AG, 
ul. Moniuszki 3A/2, tel. 607 950 880; Poznań: HOLIDAY LAND, ul. Malwowa 162, Galeria Mallwowa, tel. 61 6650190; TRAVEL AND MORE, ul. Naramowicka 187/A, 
tel. 61 8227011, IDEAL TRAVEL, ul. Sielska 14 lok. 1, tel. 61 6468767; Prudnik: MEDIUM, ul. Jagiellońska 22, tel. 77 4365968; Pruszków: TOP TRAVEL, 
ul. Wojska Polskiego 20a paw. 28, tel. 728 872 928; Pszczyna: MEGA, ul. Chrobrego 7, tel. 32 3263060; Pułtusk: MARTYNA TRAVEL BP, ul. Mickiewicza 24, 
tel. 23 6925067; Rabka Zdrój: BP SOLENO, ul. Orkana 31, tel. 18 2670605; Racibórz: MAX, pl. Dworcowy 1, tel. 32 4152773; Radom: LAZUR TRAVEL, 
ul. Witolda 6/8 lok. 11, tel. 48 3632285; Radomsko: PANORAMA, pl. 3 Maja 11, tel. 44 6820825; TRYBUNALSKIE, ul. Reymonta 43/12, tel. 44 6852177; 
Ruda Śl.: RAFA TRAVEL, ul. Radoszowska 162, tel. 32 2420554, SUN TRAVEL, ul. Wawelska 2, tel. 32 2435299, IRiS TRAVEL, ul. Wolności 25, tel. 32 2401623; 
Rybnik: SAFARI TOUR, ul. Zamkowa 6, tel. 664 457 934; Rzeszów: CUT, ul. Żeromskiego 2, tel. 17 8538264; Siedlce: MAXI TRAVEL, ul. 3 Maja 38, tel. 25 6326065; 
ALLTRAVEL.PL, ul. bp. Świrskiego 40, tel. 25 6440635; ZIBRA, ul. Kilińskiego 15, tel. 25 6339474; Siemianowice Śl.: GLOBTROTER, ul. 1 Maja 5, tel. 32 2290090; 
Skierniewice: OMEGA, ul. Dworcowa 3N, tel. 508 466 966; Słupsk: HERKULES EXPRESS, pl. Zwycięstwa 4/1-2, tel. 59 8426103; Sochaczew: PROTRAVEL, 
ul. Gabriela Narutowicza 5, tel. 46 8111573; SOCHOTRAVEL, al. 600-lecia 39, Kau� and, tel. 46 8621354; Sosnowiec: KORAL, ul. Modrzejowska 32a, tel. 32 2653974; 
Starachowice: OMEGA, ul. Dworcowa 3N, tel. 508 466 966; Sucha Beskidzka: W ŚWIAT, ul. Mickiewicza 88, tel. 33 8770670; Suwałki: SUWALSZCZYZNA AP-T, 
ul. gen. J. Dwernickiego 15, CH Plaza, tel. 694 808 001; Swarzędz: JAMAJKA, ul. Poznańska 6, CH ETC, tel. 501 718 101; Szamotuły: ACCORD, ul. Jabłoniowa 2, 
tel. 604 120 395; Szczecin: IKARIA, ul. ks. Bogusława 42/2, tel. 91 4310099; Środa Wielkopolska: PODRÓŻY ŚWIAT, ul. Stary Rynek 4, tel. 61 6393052; 
Świdnica: RAPALA, ul. Pułaskiego 8, tel. 74 8522175; Świdnik: ETNA, ul. Racławicka 18, tel. 81 7514300; BLUE HOLIDAYS, ul. Wyszyńskiego 17 (Galeria Venus), 
tel. 81 7497266; Świebodzin: OCEANIC, ul. Łużycka 1, tel. 68 4754989; Tarnobrzeg: JUVENTUR, ul. Sokola 3B, tel. 15 8231666; Tarnowskie Góry: 
HOLIDAYCAFE.PL, ul. Tylna 12, tel. 32 7691414; Tczew: PANDA, ul. Gdańska 7a, tel. 58 5315401; Tomaszów Maz.: CYKLADY, ul. Głowackiego 5, tel. 44 7123552; 
Trzebinia: TĘCZA, ul. Narutowicza 3, tel. 32 6110326; Tychy: TRAVELLER, ul. Bielska 96D, tel. 32 2190070; GOOD LUCK, ul. Grota Roweckiego 32, tel. 32 3277144; 
Wałbrzych: JOLKA, ul.  Słowackiego  16, tel.  74  8433984; PERFECT  HOLIDAY, ul.  Konopnickiej  1A, tel.  74  6667722; Warszawa: OKNO  NA  ŚWIAT, 
ul. Belgradzka 44 lok. 4, tel. 22 4999666; ŚWIAT PODRÓŻY, ul. Powstańców Śląskich 126, CH Carrefour Bemowo, tel. 22 5697296; AZUL HOLIDAY, ul. Koszykowa 63, 
tel. 507 134 130; LAGUNA TRAVEL, ul. Oboźna 9 lok. 103, tel. 22 6213227; Wągrowiec: HUBERTUS, ul. Lipowa 29h, tel. 67 2620464; Wejherowo: KAJDER, 
ul. 12 Marca 205, tel. 58 6723523; Wieruszów: POLONIA, ul. Warszawska 48, tel. 62 7841513; Włocławek: TOP TRAVEL, ul. Zielony Rynek 3/1, tel. 54 2310252; 
Wodzisław Śl.: MEDTUR, pl. św. Krzyża 2, tel. 32 4560940; Wolsztyn: HALA BANAHA TRAVEL AT, ul. Poznańska 21, tel. 68 3471476; Wołomin: OMEGA, 
ul. Dworcowa 3N, tel. 509 905 757; Wrocław: FLY BACK, ul. Hallera 52, CH Borek, tel. 71 7831896; ALIUS, ul. Świeradowska 51, CH Ferio Gaj, tel. 71 3362141; 
OPTIMAL, ul. Horbaczewskiego 4-6, CH Astra, tel. 71 3443884; BABILON TRAVEL, ul. Grabiszyńska 240, Tarasy Grabiszyńskie, tel. 71 3929602; 
VERANO TRAVEL, ul. Bałtycka 15, tel. 71 3527744; SUNNYTIME, ul. Krzycka 83/1B, tel. 71 3740210; Wyszków: AZYMUT, ul. Świętojańska 11, tel. 29 7430253; 
Zabrze: SINDBAD, ul. 3 Maja 7a, tel. 32 2710862; ONYX, ul. 3 Maja 36, tel. 32 2736155; Zgorzelec: CENTRUM PODRÓŻY, ul. Jeleniogórska 42, Carrefour, 
tel. 75 6461212; Zielona Góra: FLY, ul. Energetyków 2A, Pasaż TESCO, tel. 68 4518700; MEGA TOURS, ul. Żeromskiego 6, tel. 728 924 226; Żory: TOURS, 
ul. Katowicka 10, Galeria Wiślanka, tel. 32 4345395; ADA TRAVEL, Rynek 2, tel. 32 4342067; Żywiec: EWA, al. Legionów 45, Pasaż TESCO, tel. 33 8612901.
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 GALERIA OLIMPIA, UL. KOLEJOWA 6, TEL. 44 7159596, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; UL. MALMEDA 19, TEL. 85 8762140, PN.-PT. 9-19, 
SB. 10-15 - OD 24.10.2015 NOWA LOKALIZACJA: GALERIA JUROW CKA, UL. JUROW ECKA 1, TEL. 85 8762140, PN.SB. 9-21, ND. 10-20; IE I  GALERIA ALFA, 
UL. KA 15, TEL. 85 8762007, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA SFERA I, UL. MOSTOWA 5, TEL. 33 4987071, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

 UL. CECHOWA 16, TEL. 33 8108020, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; CH AUCHAN, UL . BOHATERÓW MONTE CASSINO 421,  
TEL. 33 8218066, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH RONDO, UL. KRUSZW CKA 1, TEL. 52 3396510, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; I  ZIELONE 
ARKADY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 1, TEL. 52 5234260, PN-SB. 9-21, ND. 10-22 (OTWARCIE 13.11.2015); UL. JAGIELLO SKA 22, TEL. 52 3333333, 
PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  CH AUCHAN FORDON, UL. REJEWSKIEGO 3, TEL. 52 3333333, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  CH AGORA, PL. K  1, 
TEL. 32 3962525, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH PLEJADA, AL. NOWAKA-JEZIORA SKIEGO 25, TEL. 32 7876677, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

CH AKS, UL. PARKOWA 20, TEL. 32 7713302, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; UL. WOLNO  25, TEL. 32 3452895, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14; 
 CH M1, UL. B KA 80, TEL. 32 2670584, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA JURAJSKA, AL. WOJSKA POLSKIEGO 207, 

TEL. 34 3991414, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20;  PL. DASZY SKIEGO 12, TEL. 34 3240202, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  UL. DEKABRYSTÓW 33 
PAW. 15, TEL. 34 3222029, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15;  CH POGORIA, UL. SOBIESKIEGO 6, TEL. 32 2604372, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; 
UL. 1 MAJA 30, TEL. 55 6415056, PN.-PT. 9-17, SB. 09-15;  CH TU I TERAZ, UL. MICKIEWICZA 19, TEL. 87 6104070, PN.-PT. 9-20, SB. 9-18, ND. 10-15; 
UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 104, TEL. 58 7702470, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; CH RENTAL PARK, UL. PRZYWIDZKA 7, TEL. 58 3252597, 
PN.-SB. 10-20, ND. 11-17;  UL. DMOWSKIEGO 4, TEL. 58 5204402, PN.-PT. 10-19, SB. 10-15;  CH ALFA, UL. KO OBRZESKA 41C, TEL. 58 7619528, 
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH RIVIERA, UL. GÓRSKIEGO 2, TEL. 58 7853290, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH BATORY, UL. 10 LUTEGO 11, 
TEL. 58 782 62 02, PN.-PT. 9-21,SB. 9-18; CH FORUM, UL. LIPOWA 1, TEL. 32 6610730, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; UL. BYTOMSKA 12, 
TEL. 32 2703222, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  UL. S ODOWA 20A, TEL. 76 8521455, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  GALERIA GNIEZNO, UL. PA UCKA 2, 
TEL. 61 6396970, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH NOVA PARK UL. PRZEMYS OWA 2, TEL. 530 254 900, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

 UL. STARA 21, TEL. 56 6429595, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  GALERIA SOLNA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, TEL. 52 5270230, 
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA JASTRZ BIE, UL. WARSZAWSKA 2, TEL. 32 4731032, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA 
GALENA, UL. GRUNWALDZKA 59, TEL. 32 7589480, PN.-SB. 09-21, ND. 10-20;  GALERIA SUDECKA, UL. JANA PAW A II 51, TEL. 75 6717979, 
PT.-SB. 9-21, ND. 10-20; GALERIA AMBER, UL. GÓRNO L KA 82, TEL. 62 5011111, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA KATOWICKA, UL. 3 MAJA 30, 
TEL. 32 7306690, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; UL. MONIUSZKI 4/2, TEL. 32 6089800, PN.-PT. 9-19, SB. 9-14; LOTNISKO 
KATOWICE PYRZOWICE, UL.  90, TEL. 32 7842290, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; SILESIA CITY CENTER, UL. CHORZOWSKA 107, TEL. 32 6050309, 
PN.-ND. 10-21;  3 STAWY, UL. PU ASKIEGO 60, TEL. 32 2099137, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; CH AUCHAN, TRASA N. I J. RE  30, 
TEL. 32 2097548, PN.-SB. 9-21, ND. 10-19; UL. K  18, TEL. 32 2058844, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14;  GALERIA ECHO, UL. YSKA 20, 
TEL. 41 2405878, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. PADEREWSKIEGO 33, TEL. 41 3662640, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  UL. CHOPINA 18A, 
TEL. 63 2448888, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; UL. 1 MAJA 16/3, P  MILENIUM, TEL. 94 3465293, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  GALERIA 
BRONOWICE, UL. STAWOWA 61, TEL. 12 3629240, PN.-SB. 9-21, ND. 10-21; UL. STRADOMSKA 6, TEL. 12 2933890, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; 

CH BONARKA, UL. K  11, TEL. 12 2986708, PN.-ND. 10-21; UL. KARMELICKA 66, TEL. 12 6309092, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; 
CH M1, AL. POKOJU 67, TEL. 12 6860120, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA KRAKOWSKA, UL. PAWIA 5, TEL. 12 4264286, PN.-SB. 9-22, 

ND. 10-21;   GALERIA KAZIM ERZ, UL. PODGÓRSKA 34, TEL. 12 3119177, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20; I  PARK HANDLOWY ZAKOPIANKA, 
UL. ZAK KA 62, TEL. 12 6330060, PN.-SB. 9-21.30, ND. 9-19.30; CH PIOTR I PAWE UL. LUBOSTRO,  15, TEL. 12 2637063, PN.-PT. 10-19, SB. 10-16, 
ND. 10-15;  GALERIA PIASTÓW, UL. NMP 9, TEL. 76 7439900, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  GALERIA LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 12, 
TEL. 655 376850 PN.-SB. 10-21 ND. 10-20;  CUPRUM ARENA, UL. SIKORSKIEGO 20, TEL. 76 7499899, PN.-ND. 10-21;  CH ATRIUM FELICITY, 
AL. W OSA 32, TEL. 81 4605390, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; IT  GALERIA OLIMP IV, AL. SPÓ ELC CI PRACY 32, TEL. 81 4482200, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

 CH LECLERC, UL. ZANA 19, TEL. 81 5240189, PN.-SB. 9-22, ND. 10-21;  CH LUBLIN PLAZA, UL. LIPOWA 13, TEL. 690999689, PN.-ND. 9-21; 
 UL. PIOTRKOWSKA 10, TEL. 42 6650650, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  MANUFAKTURA RYNEK, UL. OGRODOWA 19A, TEL. 42 2327790, PN.-SB. 10-22, 

ND. 10-21; CH PORT Ó  UL. PABIANICKA 245, TEL. 42 2390001, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; UL. MILIONOWA 1, PLATINUM, TEL. 42 6160230, 
PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  UL. TUWIMA 15, SOLARIS, TEL. 42 2500360, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; CH SUKCESJA, UL. POLITECHNIKI 1, TEL. 42 3071220, 
PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  UL. LWOWSKA 57, TEL. 18 4412686, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  UL. KRAKOWSKA 3, TEL. 32 7241678, 
PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; UL. STAROMIEJSKA 2/5, PRZY WYSOKIEJ BRAMIE, TEL. 89 5349027, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  GALERIA WARMI SKA, 
UL. TUWIMA 26, TEL. 89 7224277, PN.-ND. 10-21;  UL. KAMIENNA 5, TEL. 77 5412240, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  CH KAROLINKA, UL. WROC AWSKA 
152/154, TEL. 77 4559145, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; GALERIA VIVO!, UL. 14 LUTEGO 26, TEL. 67 3482625, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  
PL. K  6, TEL. 44 6102255, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; GALERIA WIS A, UL. WYSZOGRODZKA 144, TEL. 24 3633505, PN.-SB. 9-21, ND. 10-21; 

 UL. WOJCIECHA KOSSAKA 6, TEL. 76 7208351, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; GALERIA MALTA, UL. MALT KA 1, TEL. 61 6673170, 
PN.-SB. 10-22, ND. 10-20;  STARY BROWAR, UL. PÓ WIEJSKA 42, TEL. 61 6397490, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. SZKOLNA 13, TEL. 61 8599740, 
PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  CH KING CROSS MARCELIN, UL. BUKOWSKA 156, TEL. 61 8628796, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH CITY CENTER, 
UL. MATYI 2, TEL. 61 6461707, PN.-ND. 9-21; PARK HANDLOWY FRANOWO, OBOK JULA, UL. SZWEDZKA 10A, TEL. 61 8728611, PN.-SB. 10-21, ND. 10-19; 

  PLAZA, UL. CKIEGO 2, TEL. 61 66 75 722, PN.-SB. 09:30-21, ND. 10-20;  CH AUCHAN, UL. W. ANTONIEGO 2, 
TEL. 61 6649545, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  CH AUCHAN, UL. G OGOWSKA 432, TEL. 730240850, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20; 
UL. G OGOWSKA 68, TEL. 61 6611440, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  UL. ANIELIN 1/WOJSKA POLSKIEGO, TEL. 22 2430004, PN.-PT. 10-19, SB. 10-15; 

 UL.  70, TEL. 48 3835777, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  GALERIA S ONECZNA, UL. CHROBREGO 1, TEL. 48 6122424, PN.-SB. 9-21, 
ND. 10-20;  CH PLAZA, UL. 1 MAJA 310, TEL. 32 2445661, PN  10-21, CZW. 9-21, PT.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH AUCHAN PORT RUMIA, 
UL. GRUNWALDZKA 108, TEL. 58 5737373, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  FOCUS MALL RYBNIK, UL. CHROBREGO 1, TEL. 32 7263329, PN.-ND. 9-21; 
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SALONY FIRMOWE
OPOLE: 

taka T  

PLAC KOPERNIKA 16, SOLARIS CENTER, POZIOM: -1, TEL. 77 54 12 240, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20

Profesjonalne porady i mi a ob ga!ł słu

DZIAŁ GRU , ONFERENCJI I INCENTIVE BONY WAKACYJNEP K
TEL. 22 4343555,   e-mail: grupy@i .pl,   PN.-P . 9-17 TEL. 22 4343502, 22 4343555, e-mail: bony@itaka.pl, PN.-PT. 9-17
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OŚWIĘCIM:

PIŁA:

PŁOCK:
POZNAŃ: POZNAŃ: POZNAŃ:
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CZĘSTOCHOWA:
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ŁÓDŹ: ŁÓDŹ:

ŁÓDŹ:

POZNAŃ: POZNAŃ:

 GALERIA OLIMPIA, UL. KOLEJOWA 6, TEL. 44 7159596, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA JUROWIECKA, UL. JUROW CKA  1, TEL. 85 8762140, PN.-SB. 9-21, IE
ND. 10-20;  GALERIA BIAŁA, UL. M OSZA 2/11, TEL. 577 303 038, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; IŁ  GALERIA SFERA I, UL. MOSTOWA 5, TEL. 33 4987071, PN.-SB. 9-21, 

ND. 10-20;  CH AUCHAN, UL. BOHATERÓW ONTE CASSINO 421, TEL. 33 8218066, PN.-ND. 10-20;  M  CH FOCUS, UL. JAGIELLOŃSKA 39-47, TEL. 52 5660660, 
PN.-ND. 9-21;  CH RONDO, UL. KRUSZWICKA  1, TEL. 52 3396510, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  ZIELONE ARKADY, UL. WOJSKA POLSKIEGO  1, TEL. 52 5234260, 
PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  UL. JAGIELLOŃSKA 22, TEL. 52 3333333, PN.-PT.  10-18, SB.  10-15;  CH AUCHAN FORDON, UL. REJEWSKIEGO 3, TEL. 52 3333333, 

ND. 10-20;  CH AKS, UL. PARKOWA 20, TEL. 32 7713302, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH MAX, UL. TRZEBIŃSKA 40, TEL. 32 7202808, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

ND.  10-20;  FORUM GDAŃSK, UL. TARG SIENNY 7, TEL. 58 7853190, PN.-ND. 9-21;  CH ALFA, UL. KOŁOBRZESKA 41 C, TEL. 570 570 777, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; 
 CH  RENTAL  PARK, UL.  PRZYWIDZKA 7, TEL.  58 3252597, PN.-SB.  10-20, ND.  11-17;  CH AUCHAN, UL. SZCZĘŚLIWA 3, TEL. 791 700 915, PN.-SB.  10-20; 

TEL. 570 800 777, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH FORUM, UL. LIPOWA 1, TEL. 32 6610730, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. SŁODOWA 20A, TEL. 76 8521455, PN.-PT. 10-18, 
SB.  10-14;  GALERIA GNIEZNO, UL.  PAŁUCKA 2, TEL.  61 4263010, PN.-PT.  12-20, SB.  10-21, ND.  10-20;  CH  NOVA  PARK, UL.  PRZEMYSŁOWA 2, 
TEL. 530 254 900;  GALERIA GRODOVA, UL. SIENKIEWICZA 46/50, TEL. 666 669 898, PN.-SB.  10-21, ND.  10-20;  CH ALFA, UL. CHEŁM ŃSKA 4, I

TEL. 32 4731032, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  GALERIA GALENA, UL. GRUNWALDZKA  59, TEL. 32 7589480, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  GALERIA SUDECKA, 
UL. JANA PAWŁA II 51, TEL. 75 6717979, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA AMBER, UL. GÓRNOŚLĄSKA 82, TEL. 62 5011111, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA TĘCZA, 
UL. 3 MAJA 1, TEL. 664 169 007, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  SILESIA CITY CENTER, UL. CHORZOWSKA 107, TEL. 32 7777677, PN.-ND. 10-21;  GALERIA KATOWICKA, 

TEL. 32 2097548, PN.-SB. 10-20, ND. 10-19;  CH BAŻANTOWO CUBE, UL. BAŻANTÓW 6C, TEL. 32 7218812, PN.-PT. 10-20, SB. 10-15, ND. 13-18;  GALERIA LIBERO, 
UL. KOŚCIUSZKI 229, TEL. 32 2058844, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH ODRZAŃSKIE OGRODY, AL. ARMII KRAJOWEJ 38, TEL. 733 797 000, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

 GALERIA ECHO, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 20, TEL. 41 2405878, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA KORONA, UL. WARSZAWSKA 26, TEL. 41 2013330, PN.-ND.  9-21; 
UL.  PADEREWSKIEGO 33, TEL. 41 3662640, PN.-PT.  10-16, SB.  10-13;  GALERIA  NAD JEZIOREM, UL.  I.  PADEREWSKIEGO 8, TEL. 63 2448888, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; 
CH FERIO KONIN, UL. OGRODOWA 31A, TEL. 505 399 428, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. 1 MAJA 16/3, PASAŻ MILENIUM, TEL. 94 3465293, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; 
GALERIA  KRAKOWSKA, UL.  PAWIA 5, TEL.  12 3907010, PN.-SB. 9-22, ND.  10-21;  CENTRUM SERENADA, AL.  BORA  KOMOROWSKIEGO 41, TEL.  12 2010010, PN.-ND.  10-21; 

 GALERIA BRONOWICE, UL. STAWOWA 61, TEL. 12 3629240, PN.-SB. 9-21, ND. 10-21;  UL. STRADOMSKA 6, TEL. 12 2933890, PN.-SB. 10-18;  CH BONARKA, 
UL. KAM EŃSKIEGO 11, TEL. 12 2986708, PN.-SB. 10-21, ND. 10-21; I  CH M1, AL. POKOJU 67, TEL. 12 6860120, PN.-SB. 10-20;  UL. KARMELICKA 66, TEL. 12 6309092, 

TEL.  767 499 899, PN.-CZW.  10-21, PT.-SB. 9-21, ND.  10-21;  CH  FELICITY  LUBLIN, AL. W TOSA 32, TEL. 81 4605390, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; I  CH  E.  LECLERC ZANA, 

PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  CH PORT ŁÓDŹ, UL. PABIANICKA 245, TEL. 42 2390001, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  UL. MILIONOWA 1, PLATINUM, TEL. 42 6160230, PN.-PT. 10-18, 

TEL. 799 028 030, PN.-CZW. 10-21, PT.-SB. 9-21, ND. 10-19;  UL. LWOWSKA 57, TEL. 18 4412686, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  OMNI CENTRUM, UL. RABSZTYŃSKA 2, 
TEL. 795 078 251, PN.-SB. 9-21, ND. 10-18;  CH AURA, AL. J. PIŁSUDSKIEGO 16, TEL. 89 6518220, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA WARMIŃSKA, UL. TUWIMA 26, 
TEL. 793 807 436, PN.-SB. 10-21, ND. 10-21;  UL. STAROMIEJSKA 2/5 PRZY WYSOKIEJ BRAMIE, TEL. 89 5349027, PN.-PT. 10-17;  SOLARIS CENTER, PLAC KOPERNIKA 16, 
TEL. 77 5412240, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH KAROLINKA, UL. WROCŁAWSKA 152/154, TEL. 77 4559145, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA OSTROVIA, 
UL. KALISKA 120, TEL. 739 002 200, PN.-SB. 9-21;  GALERIA NIWA, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1, TEL. 33 4322464, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CHR TKALNIA, 
UL. GROBELNA 8, TEL. 42 3074174, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  CH AUCHAN, UL. PUŁAWSKA 46, TEL. 787 020 102, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  AL. WOJSKA POLSKIEGO 18, 

CH ATRIUM  PŁOCK, UL.  PRZEMYSŁOWA  1, TEL. 24 3510510, PN.-SB. 9-21, ND.  10-18;  GALERIA W SŁA, UL. WYSZOGRODZKA  144, TEL. 24 3633505, PN.-SB. 9-21, ND.  10-21; I
 AVENIDA, UL. MATYI 2, TEL. 61 6673170, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  STARY BROWAR, UL. PÓŁWIEJSKA 42, TEL. 61 6397490, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; 

UL.  ŚW. ANTONIEGO 2, TEL.  61  6649545, PN.-ND.  10-20;  CH AUCHAN, UL. GLOGOWSKA 432, TEL.  730 240  850, PN.-SB. 9-20, ND.  10-20; 
GALERIA  NOWA STACJA, UL.  SIENKIEWICZA  19, TEL. 22 2430004, PN.-ND.  10-21;  GALERIA SŁONECZNA, UL. CHROBREGO  1, TEL.  506 088 444, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; 

ND. 10-20;  GEMINI PARK, UL. LESZCZYŃSKA 20, TEL. 33 4740030, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  SARNI STOK, UL. SARNI STOK 2, TEL. 33 8108020, PN.-SB. 9-21, 

 CH POGORIA, UL. SOBIESKIEGO 6, TEL. 32 2604372, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA BAŁTYCKA, AL. GRUNWALDZKA 141, TEL. 58 7702470, PN.-SB. 9-21, 

TEL. 536 450 008;  GALERIA SOLNA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, TEL. 52 5270230, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA JASTRZĘBIE, UL. WARSZAWSKA 2, 

PN.-ND. 12-20;  CH AGORA, PL. KOŚCIUSZKI 1, TEL. 32 3962525, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH PLEJADA, AL. NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 25, TEL. 32 7876677, PN.-SB. 10-21, 

CH RIVIERA, UL. GÓRSKIEGO 2, TEL. 58 7853290, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH BATORY, UL. 10 LUTEGO 11, TEL. 58 7826202, PN.-PT. 10-18;  CH KLIF, AL. ZWYCIĘSTWA 256, 

PN.-CZW 9-21, PT.-SB. 9-22, ND. 9-20; .   GALERIA GONDOLA, UL. PIŁSUDSKIEGO 31C, TEL. 22 2993093, PN.-PT. 10-19, SB.-ND. 10-14;  GALERIA PIASTÓW, UL. NMP 9, 

 GALERIA STELA, UL. KORFANTEGO 23, TEL. 33 8138947, PN.-SB. 9-20, ND. 10-17;  CH M1, UL. BĘDZIŃSKA 80, TEL. 32 2670584, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

UL. WOLNOŚCI 90, TEL. 32 7842290, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  3 STAWY, UL. PUŁASKIEGO 60, TEL. 32 2099137, PN.-SB. 10-18;  CH AUCHAN, TRASA N. I J. RENCÓW 30, 

GALERIA JURAJSKA, AL. WOJSKA  POLSKIEGO 207, TEL. 34 3991414, PN.-SB.  10-22, ND.  10-21;  PL.  DASZYŃSKIEGO  12, TEL. 34 3240202, PN.-PT.  10-18, SB.  10-15; 

TEL.  516  627 004, PN.-PT.  10-18, SB. 9-14;  UL.  NARUTOWICZA  58/60  (WEJŚCIE OD  PIŁSUDSKIEGO), TEL. 44 6102255, PN.-PT.  10-18, SB.  10-15; 

UL. 3 MAJA 30, TEL. 32 7306690, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. MONIUSZKI 4/2, TEL. 32 6089800, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14;  LOTNISKO KATOWICE PYRZOWICE, 

PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  GALERIA KAZIM ERZ, UL. PODGÓRSKA 34, TEL. 12 3119177, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; I  PH ZAKOPIANKA, UL. ZAKOPIAŃSKA 62, TEL. 12 6330060, 

TEL. 61 6675722, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  CH KING CROSS MARCELIN, UL. BUKOWSKA 156, TEL. 61 8628796, PN.-SB. 10-19, ND. 10-20;  CH AUCHAN, 

TEL. 76 7439900, PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  GALERIA LESZNO, AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 12, TEL. 65 5330000, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CUPRUM ARENA, UL. SIKORSKIEGO 20, 

UL. T. ZANA 19, TEL. 81 4602470, PN.-SB. 9-21, ND. 10-18;  GALERIA OLIMP, AL. SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY 32, TEL. 81 460 55 90, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH LUBLIN PLAZA, 
UL. LIPOWA 13, TEL. 690 999 689, PN.-ND. 9-21;  UL. PIOTRKOWSKA 10, TEL. 42 6650650, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  MANUFAKTURA RYNEK, UL. OGRODOWA 19A, TEL. 42 2327790, 

SB.  10-14;  GALERIA ŁÓDZKA, UL.  PIŁSUDSKIEGO  15/23, TEL.  733  777  555, PN.-SB. 9.30-21, ND.  10-20;  GALERIA  NAVIGATOR, UL.  POWSTAŃCOW WARSZAWY 4, 

POSNANIA, UL. PLESZEWSKA 1, TEL. 61 6281370, PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  UL. SZKOLNA 13, TEL. 61 8599740, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15;  PLAZA, UL. DRUŻBICKIEGO 2, 
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 ZIELONA GÓRA: ZI L A GÓ A:

ALININGRAD:LINING AD:
WILNO:ILNO:

 G GALERIA RZESZÓW, AL. L RI  Z SZÓ  44, TEL. 17 7842460, PN.-PT. 9-21, SB. 10-21, N, A .  44, TEL. 7 7 4 4 0, P .-PT. 9-21, SB. 10-21, N  10-20;  0-20; 
 M MA  8, TE . 17 862 8 8, PN.-PT. 9-1 8, TEL. 17 8628888, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; , SB. 10-15  CH MILL  HALL, CH MILL  H L , 

AAL. .  1, TEL. 17 7 4444 1, TEL. 17 7844444, PN.-SB. 10-21, , PN.-SB. 1 - 1,  10-20;  0-20;  GALERIA N WY AT,  G LERIA N  A , 
L. RA. R S A 0, T L. 7 7179090, PN.-SB. - 1, NS A 20, TEL. 17 7179090, PN.-SB. 9-21, N  10-19;  10-19  GALERIA SIE LCE, L. PI I  7 74, G L RI  SIE L E, . PI I , 

T L. 25 7 6 7 7, PN.-S 9-21, TEL. 25 7863737, PN.-SB. 9-21, .  10-20;  0-20;  CH A HAN, L. NY 20, TEL. 32 7622575,  H A AN, . NY 0, T L. 3  7622575, 
PPN.-SB. 9-21, .- B. 9-21,  9.30-19.30;  9.30-1 . 0;  CH PLAZA,   SIIENN CZA 2, TEL. 32 7856757,  C PLAZA,  CZA , E . 32 8 6757,  9-21;  9-21; 

 CH T S CH TESC ,,  LL..  II  1003, TEL. 87 5657644, PN.-SB. 9-21, , E . 7 565 6 4, P .-SB. 9-21,  10-18;  0-1  ;  
CCH     F.  F.  4 42, TEL. 15  3062260, PN.-SB. 10-21, N, TE . 15  062260, PN.- B. 1 21, N-  10-20;  0-20; L EG  7, L G  7, 
T L. 1 8 399 0, P .-PT. 9-19, S . 10-15;TEL. 91 8839920, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  CHR GALAXY, AL. WYZZW LENIA 18-20, TEL. 91 8312510,  C R L X , L. L NIA 8-20, TEL. 9  8 12510, 
PPN.-SB. 9-21, .- B. 9-2  10-20; ,  10-20;  GALERIA  AL. B HATERÓW WARSZAWY 42, TEL. 516917288,  GALERIA  L. B HATERÓ  R Z Y 42, TEL. 516917288, 
PPN.-SB. 9-21, .- B. 9-21,  9-20;  9-20;  GALERIA A,  WESTERPLATTE 29, TEL. 74 6399111;  G LERIA A,  E T RPL TTE 29, E . 74 6 99111; 
PPN.-SB. 9-21, .- B. 9-21,  10-20;  10-20   GALERIA TARN VIA, L. RA WS A 149, TEL. 14 6466488,  A E IA TA N VIA, L. R WS A 1 9, TEL. 4 6466 88, 
PPN.-SB. 10-21, .- B. 1 - 1,  10-20;  10-2  GEMINI P  TARNÓW, L. ;  G MINI P  TARN , L. WS A 127, TEL. 14 6395040, S  127, TEL. 1  6395040, 
PPN.-SB. 9-21, .- B. 9-21,  9-20; 9- 0   GARBARY 10, TEL. 56 6573544, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15;   ARB RY 10, TEL. 6 6 7 5 4, PN.-PT. 9-1 , SB. 10-15; 

 CH  CH A     .  15, TEL. 56 6405253, PN.-SB. 9-21, N  .  5, TEL. 56 4 525 , PN.- B. 9-21,  10-20;  10-20; 
EL. 32 7803144, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; EL. 2 780 1 4, P .-PT. 1 18, SB. 10-15; - CH VIC A , CH I A , 

T L. 7 6 2 3 3, PN.-PT. 1TEL. 74 6323333, PN.-PT. 10-21, SB. 9-21,  - 1, S . 9-21,  10-20;   10-20;      L Y, ER INA  A, Y, TERM AL A, IN

H LHALA WYL W L ,   I  1, TEL: 22 4486810, PN-PT 8-19, SB,   I  1, TEL: 2  4 6 1 , N-P 8-1 , B  -16 (pl n wane t arci   8-16 (planowane otwarcie 

0 11.2015); 02.11.2015); .  A 65, PL. TRZECH Y, TEL. 22 4486868, PN.-PT. 9-19,  A 6 , PL. TRZECH Y, T L. 2  4 6 6 , PN.- T. 9-19, 
SSB. 10-15;. 10-1  MARYNARS A 15,   NNEEW CITY, TEL. 22 4486858, PN.-PT. 9-19, ;  M R NA S A 1 ,  ITY, TEL. 22 486 5 , PN.-PT. 9-19, 
SSB. 10-15; . 0-1     44,,   WIATRACZNA, TEL. 22 4486888, PN.-PT. 9-19, ;    IATR C N , T L. 2  4 6 8 , PN.-PT. 9-19, 
SSB. 10-15; . 10-15;   ZZ  TARASY,  Z TA 59, TEL. 22 4486840, PN.-SB. 9-22,  T RASY,  T  59, E . 22 4486840, PN.-SB. 9-2  9-21; ,  9-21; 

  CCHH  A  T T     BB AA  115, TEL. 22 4486830, PN.-SB. 10-21, , E . 2 4 868 0, PN.-S 10-21, .  10-20;  10-20; 
CH ARCH AR A, L. J NA PA, AL. JANA PAW A II 82, TEL. 22 4486820, PN.-SB. 10-22,  II 2, TEL. 2 4 86820, N.-SB. 1 - 2,  10-21;  10-21; 

 ALERI   GALERIA W,  A 12, TEL. 22 1613731, PN.-SB. 10-22, ,  A 12, TE . 22 613731, PN.-S . 1 - 2, 
110-21; - 1;  CH BL  CITY, AL.  179, TEL. 22 3117575, PN.-SB. 10-22,  C  L  CIT , A .  17 , T L. 2 3 17575, PN.-SB. 10-22, 

 1 10-20; - 0;    AWS A, TEL. 22 8450231, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;   WS A, TEL. 2 8 5 2 1, N.-PT. 9-19, B. 10-15;
 C M CH M1,    1, TEL. 22 7814110, PN.-SB. 9-21, ,   1, E . 22 7814 1 , P .- B. 9-21,  10-20; 10-20;

PL. L.  1,  1,   TEL. 22 6294202, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;   TEL. 22 6 94202, PN.- T. 9-19, SB. 10-15; 
    LL A 2, T 2, T  TEL. 22 4283525, PN.-PT. 10-19, SB. 10-16,  E . 2  4283525, PN.-P . 10-19, SB. 10-16, 

 10-15;  10-15;    46 L  11, W, TEL. 22 6417921, PN.-SB. 10-19,    46 L  11, , T L. 2  4 7 21, P .- B. 10-19, 
 10-1 10-18; CH A  TTA, AL.  148, TEL. 22 8675757, PN.-SB. 10-21, ; C  A  , L.  4 , EL. 2 867 7 7, PN.-SB. 10-21, 
 10-20;  1 20; -  T A 2, SA YBA, 6422785, PN.-PT. 10-20, SB. 10-19,  T  , S B , 6 2 7 5, PN.-P . 0-2 , B. 10-19, 

1 18; 10-18; - AL. JANA PAW A II 61 L  227, TEL. 22 8873535, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14; L. J NA PAW A II 61  2 7, TEL. 22 8735 5, PN. PT. 10-1 , B. 10-1 ; 
 GA E GALERIA A,  T WA 72, TEL. 690999609, PN.-SB. 9-21, I  A,  T A 72, TEL. 690999 0 , P .- B. - 1,  10-20;  10-20; 

CH TESC ,  GÓRCZEWS A 212-226, TEL. 22 8760030, PN.-SB. 9-21, CH T S  10-18;,  GÓ C E S  12- 2 , TEL. 2  760 30, P .-SB. - 1,  10-18;
CCHH  LLAA  PP   GÓRCZEWS A 124, TEL. 22 5334529, PN.-SB. 10-21,   ÓR Z WS A 12 , T L. 22 3 4529, PN.-SB. 10-21, 

 10-20;  10-20; PPLL..  WIILL  4/S W , TEL. 22 8391730, PN.-PT. 10-19,  /S W , TEL. 2  83917 0, PN.-PT. 10-19, 
SSB..  110-15; GALERIA SAS A PPAA,,    ZZWYY  28, TEL. 22 6134265, - 5; ALERI  S S A  8, E . 22 6 34265, 
PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; P .-PT.  A 23/TAM A, TEL. 22 8287058, PN.-PT. -19, SB. 10-1 ;   2 /TA A, TEL. 22 2 7 5 , PN. P . 
9-19, SB. 10-15; 9-19, SB. 10-15;  CH A   WA 25, TEL. 22 3310200,  CH   WA 2 , T L. 22 3 1 200, 
PN.-SB. 9-21, P .-SB. -21,  9.30-20;  9.3 - 0;  AL.  65/79, TT, TEL. 22 6305566,  L.  65/ 9, TT, TEL. 2 6 05566, 
PN.-PT. 10-19, SB. 10-14; P .-PT. 1 - 9, SB. 10-14; CH  SS PRAGA,  A 1/3, TEL. 22 6114880, C   SS PR GA,  A 1/ , TEL. 22 6 14880, 
PN.-SB. 9-21, P .-SB. 9 2 ,  10-20; CH TESC ,  A 121/ 125, TEL. 22 8373530, PN.-SB. 9-21,  1 - 0; CH T S ,  A 1 1/ 125, TEL. 2 373530, PN.- B. 9-21, 

 1 10-18;   A 17/207, W ANÓWIL , TEL. 22 4088825, PN.-PT. 9-20, - 8     7/207, I ANÓW, EL. 2  40888 5, PN.-P . 9-20, 
SSB. 10-16;. 10-16;  AL.  ACJI  96, TEL. 22 6490602, PN.-PT. 10-19,  L.  ACJI  96, T L. 2  4 0602, P .-PT. 10-19, 
SSB. 10-15;  . 10-15;   A 77, LSAT, TEL. 22 5144077, PN.-PT. 10-18,  A 77, L AT, T L. 22 5144077, PN.- T. 10-18, 
SSB. 10-14;. 1 14;- PL. W  17, TEL. 71 7193100, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; PL.  7, EL. 71 719 1 0, PN.- T. 9-19, SB. 10-15; 

 P P   W  PL. W  22, TEL. 71 7193120, PN.-SB. 9-21,  P .  22, E . 71 1 3120, PN.-SB. 9- 1, 
110-20; - 0;  L  AW,  GRANICZNA 190, TEL. 71 7193130, PN.-PT. 10-18, SB.  L  W,  GRANICZN  190, E 71 719 130, N.-PT. 10-1. , SB. 
1 15; 10-15; -  AR A Y A   T  L AR A Y A  2-4, TEL. 71 7976303,   T  L  2 4, TEL. 1 7 76303, 
PPN.-SB. 9-21, .-SB. 9-21,  10-20;   GGALERIA AA,,  PPL.  3, TEL. 71 3479840,  10-20; L RIA .  3, T L. 71 3 7 840, 
PPN.-SB. 9.30-21, .-SB. 9.30-21,  10-20;   CHH  AA   A 6,  10-20;    6, 
T L. 1 9 8 02, PN. S . 9.3 - 1, TEL. 71 7978202, PN.-SB. 9.30-21,  10-20;   STA WA 2/ 1 - 0;   STA WA 2/
TEL. 71 7927733, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; T L. 71 7 277 3, PN. P . 10-18, SB. 0 1   AJA 15, TEL. 71 3435000, PN.-PT. 9-19, ;   J  15, E . 1 435000, P .-PT. 9-19, 
SB. 10-15; S . 0-1  CH A,  LEGNIC A 58, TEL. 71 3479850,  9-21; ;  CH ,  EGNIC A 5 , TE . 1 798 0,  - 1; 

P  L  BIELANY,  CZE L WA 7, 9-11, TEL. 790 210 088, PN.-SB. 10-21,   BIE AN ,  C E L A 7, 9-11, E . 790 210 88, P .- B. 10-21, 
 10-20;  10-20;   264, TEL. 32 2739083, PN.-PT. 10-18, SB. 9-14; CH M1,   64, TEL. 2 2739083, PN.-P . 10 1 , B. 9-14; C  1, 

   1, TEL. 3  275 011, PN.-SB. 9-21,  1, TEL. 32 2752011, PN.-SB. 9-21,  10-20;  GALERIA A,  1 - 0;  GA E IA A, 
 PRZEM S PRZEMYS WA 10, TEL. 84 6005000, PN.-SB. 9-21,  10, TEL. 84 600 0 0, PN.-S . 9-21,  10-20; 0-20;   MALL   M LL 

ZIEL A AWSZIEL S

 T MIIRRAA  446, TEL. + 7 (4012) 611100, PN. 10-19, WT. 10.30-19,  T T. 10-19, , EL. + 7 (401 ) 611100, PN. 1 - 9, T. 1 .30-19, T. 10-19, 
AA W. 9-18, PT. 9-17.. 9-18, P . -17.
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 UL. ŻEROMSKIEGO 70, TEL. 48 3835777, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  CH M1, AL. J. GRZECZNAROWSKIEGO 28, 

ALEJA BIELANY, UL. CZEKOLADOWA 7, TEL. 71 7806095, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  UL. RYNEK 9, TEL. 61 3074620, 

TEL. 48 3897797, PN.-SB. 9-21, ND. 11-19;  CH PLAZA, UL. 1 MAJA 310, TEL. 32 2445661, PN.-ŚR. 10-21, 
CZW. 9-21, PT.-SB.  10-21, ND.  10-20;  CH AUCHAN  PORT  RUMIA, UL. GRUNWALDZKA  108, TEL.  511 978 467, 

AL.  KOPISTO  1, TEL.  17  7844444, PN.-SB.  10-21, ND.  10-20;  GALERIA  NOWY ŚW AT, UL.  KRAKOWSKA 20, I

PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-19.30;  CH PLAZA, UL. SIENKIEWICZA 2, TEL. 32 7856757, PN.-ND. 9-21; 
CH, UL. KOŚCIUSZKI 103, TEL. 662 177 424, PN.-PT. 10-18, SB-ND. 10-14;  CH VIVO! UL. F. CHOPINA 42, 

TEL. 56 6573544, PN.-PT. 9-17, SB. 10-14;  CH ATRIUM COPERNICUS, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, TEL. 56 6405253, 
PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  GEMINI  PARK TYCHY, UL. TOWAROWA 2C, TEL. 533 700 045, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; 

TEL. 22 4486840, PN.-SB. 9-22, ND. 9-21;  CH ATRIUM TARGÓWEK, UL. GŁĘBOCKA  15, TEL. 22 4486830, 

PN.-PT. 8-17, SB. 8-15;  CH BLUE CITY, AL. JEROZOLIMSKIE 179, TEL. 22 3117575, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20; 

TEL. 22 6294202, PN.-PT. 9-19, SB. 10-14;  CH ATRIUM REDUTA, AL. JEROZOLIMSKIE 148, TEL. 22 8675757, 
PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 227, TEL. 22 8873535, PN.-PT. 10-18; 
GALERIA WILEŃSKA, UL. TARGOWA 72, TEL. 690 999 609, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  PASAŻ GÓRCZEWSKA, 

TEL. 604 434 700, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20;  GALERIA MŁOCINY, UL. ZGRUPOWANIA AK „KAMPINOS” 15, 
TEL. 22 8391830, PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  CH AUCHAN, UL. BRUKOWA 25, TEL. 22 3310200, 
PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  CH KING CROSS PRAGA, UL. JUBILERSKA  1/3, TEL. 22 6114880, PN.-SB. 9-21, 
ND. 10-20;  UL. KLIMCZAKA 17/207, WILANÓW, TEL. 22 4088825, PN.-PT. 10-20, SB. 10-14; 

CH ATRIUM PROMENADA, UL. OSTROBRAMSKA 75C LOK. 066, TEL. 733 448 165, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

UL. POWSIŃSKA 31, TEL. 721 760 000, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH JANKI, UL. MSZCZONOWSKA 3, 
TEL. 22 7202121, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  PASAŻ GRUNWALDZKI, PL. GRUNWALDZKI 22, TEL. 71 7193120, 
PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  CH MAGNOLIA, UL.  LEGNICKA 58, TEL. 71 7193150, PN.-ND. 9-21; 

UL. KRZYWOUSTEGO 126, TEL. 71 3499531, PN.-ND. 9-21;  UL. STAWOWA 2/KOŚCIUSZKI, TEL. 71 7927733, 

PN.-PT.  10-17.30, SB.  10-14;  CH M1, UL. SZKUBACZA  1, TEL. 32 2752011, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; 

TEL. 68 3201122, PN.-ND. 9-21;  GALERIA WIŚLANKA, UL. KATOWICKA 10, TEL. 32 7206986, PN.-ND. 9-21.

 NADRAZNI 756/49, TEL.  420 596 365 990, PN.-PT. 9-17

 UL. A. SMETONOS 7A-14, TEL. 370 52 444 333, PN.-CZ. 9-18,  PT. 9-17

PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20;  CH FOKUS PARK RYBNIK, UL. CHROBREGO 1, TEL. 666 089 068, PN.-ND. 9-21; 

TEL. 597 140 780, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GEMINI PARK TARNÓW, UL. NOWODĄBROWSKA 127, TEL. 14 6484444, 

PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  CH WROCLAVIA, UL. SUCHA 1, TEL. 71 7976303, PN.-ND. 9-21; 

GALERIA RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 44, TEL. 17 7842460, PN.-PT. 9-21, SB. 10-21, ND. 10-20;  CH MILLENIUM HALL, 

TEL. 17 7179090, PN.-SB. 9-21, ND. 10-19;  UL. MATEJKI 8, TEL. 17 8628888, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; 

PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA TARNOVIA, UL. KRAKOWSKA 149, TEL. 14 6466488, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

UL. 3 MAJA 38, TEL. 25 7863737, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  CH AUCHAN, UL. ZUZANNY 20, TEL. 32 7622575, 

TEL. 15 3062260, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  GALERIA TURZYN, AL. BOHATERÓW WARSZAWY 42, TEL. 91 3518760, 

UL. GÓRCZEWSKA 212-226, TEL. 22 8760030, PN.-SB. 9-21, ND. 10-18;  CH WOLA PARK, UL. GÓRCZEWSKA 124, 

PN.-SB.  9-21, ND. 9-20;  UL.  KRZYWOUSTEGO  7, TEL.  91  8839920, PN.-PT. 9-19, SB.  10-15; 
CHR GALAXY, AL. WYZWOLENIA 18-20, TEL. 91 8312510, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH JANTAR, UL. SZCZECIŃSKA 58, 

 UL.  LOMPY  2, TEL.  733  707 027, PN.-PT.  9-17, SB.  9-13;  UL. WIELKIE  GARBARY  10, 

 CH VICTORIA, UL.  1  MAJA  64, TEL.  74  6323333, PN.-PT.  10-21, SB.  9-21, ND.  10-20; 
GALERIA  MOKOTÓW, UL. WOŁOSKA  12, TEL.  22 4486850, PN.-SB.  10-22, ND.  10-21;  CH ARKADIA, 

UL.  PIŁSUDSKIEGO  1, TEL.  22  7814110, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  PL.  KONSTYTUCJI  1, HOTEL  MDM, 

AL. JANA  PAWŁA  II  82, TEL.  22 4486820, PN.-SB.  10-22, ND.  10-21;  ZŁOTE TARASY, UL. ZŁOTA  59, 

PN.-SB.  10-21, ND.  10-20;  GALERIA  RONDO WIATRACZNA, UL. GROCHOWSKA 207, TEL.  22 4486888, 
PN.-SB.  10-21, ND.  10-20;  UL.  MOKOTOWSKA  65, PL. TRZECH  KRZYŻY, TEL.  22 4486868, PN.-PT. 9-19, 

 UL. GRAŻYNY  1/PUŁAWSKA, TEL.  22 8450231, PN.-PT.  9-19, SB.  10-15;  CH  M1, 

SB. 10-15;  PORT LOTNICZY, TERMINAL A, HALA WYLOTÓW, UL. ŻWIRKI I WIGURY 1, TEL. 22 4486810, 

AL.  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ  96/U12, TEL.  22  6490602, PN.  -PT.  10-18, SB.  10-14.30; 

CH  PLAC  UNII  CITY  SHOPPING, UL.  PUŁAWSKA  2, TEL.  882  719  126, PN.-SB.  10-21, ND.  10-20; 

GALERIA  DOMINIKAŃSKA, PL.  DOMINIKAŃSKI  3, TEL.  71  7193140, PN.-SB.  9.30-21, ND.  10-20; 
LOTNISKO  WROCŁAW UL.  GRANICZNA  190, TEL.  71  7193130, PN.-PT.  9-17, SB.  10-15; , 
UL.  OBROŃCÓW  POCZTY  GDAŃSKIEJ  1A, TEL.  71  3435000, PN.-PT.  11-18, SB.  11-14;  CH  KORONA, 

GALERIA  PÓŁNOCNA, UL.  ŚWIATOWIDA  17, TEL.  22 4283525, PN.-ND.  10-22;  SADYBA  BEST  MALL, 
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