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Szanowni Państwo!

„Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku”

pierwszy krok wspólnej podróży ITAKI i magazynu VIVA!

„VIVA! Cały ten świat!”

„I… ITAKI świat jest piękny”

Hotels&Deals 

Poznajmy się! 

LGBT friendly 

ITAKAsmart 

Ciekawi świata 

Już nie możemy się doczekać wspólnej podróży!

, jak powiedział starożytny �lozof Lao Tzu. Katalog, 

który trzymają Państwo w ręku, to właśnie  Mottem 

przewodnim VIVY! od dwudziestu pięciu lat jest hasło – i nam wyjątkowo bliskie – o . Mott

 towarzyszy ITACE już ponad trzydzieści trzy lata. Łącząc siły, chcemy sprawić, 

by świat i przed Państwem jeszcze bardziej stanął otworem. Byście mogli cieszyć się jego różnorodnością i pięknem. 

Byście mogli podróżować – z naszą pomocą i rekomendacją – sze jego zakątki, tak jak chcecie i lubicie  w najdal

najbardziej. 

ITAKA – największe i najlepsze polskie biuro podróży, zapewni Wam p rofesjonalną realizację Waszych podróżni

czych marzeń, VIVA! – gwiazda wśród opiniotwórczych mediów, sprawi, że Wasze wakacje będą stylowe, inspirujące 

i trendy.  

W naszej ofercie znajdą Państwo najmodniejsze kurorty, słynne resorty, odległe miejsca, jeszcze do niedawna znane 

tylko wybrańcom tki Europy, wciąż czekające na odkrycie., a także ciekawe zaką

Propozycje, które dla Państwa przygotowaliśmy, precyzyjnie tra�ą w Wasze gusta i preferencje. Pracując nad nimi, 

wzięliśmy pod uwagę najnowsze światowe trendy w turystyce, zmierzające do maksymalnej personalizacji oferty i ko

rzystające jednocześnie ze wszystkich bene�tów, jakie dają wyjazdy zorganizowane przez najbardziej wiarygodnego 

touroperatora.

Najlepsze ceny za najlepsze hotele.

U nas wakacyjne znajomości trwają dłużej niż jedno lato. Zapraszamy na wakacyjny chillout, do hoteli 

formuły „adults only”, której popularność bije rekordy wśród wszystkich kochających wakacyjny luz i dobre 

towarzystwo.

Inkluzywność, tolerancja, różnorodność to dobry przepis na życie i wspaniałe wakacje! Ciesz się bez

troskim czasem, baw się i korzystaj z życia na tęczowych wakacjach. 

Twoja droga do podróży. Wakacyjne puzzle, z których układasz swoją podróż. Pełna elastyczność, osza

łamiający wybór fantastycznych hoteli na całym świecie, przeloty czarterami, rejsa mi. Wami liniowymi lub lowcosta

kacje dla indywidualistów z dyskretną opieką przez polskojęzyczną infolinię ITAKA Travel Expert 24/7. Podróżuj, jak 

chcesz i kiedy chcesz, ale zawsze z nami!

Odkrywaj świat! Wybierz „Kameralne podróże” i zwiedzaj ciekawe miejsca w kameralnych 14-osobo

wych grupach. A może „Wakacje pod palmami”, czyli egzotyczne objazdówki w wersji soft: trochę zwiedzania, dużo 

plażowania. Aktywnych zapraszamy na wyprawy „No limits”. Mamy także „Tylko dla Ciebie” – prywatne podróże na

wet dla dwóch osób!

Wakacje 2023 przed nami. 

Jesteśmy ciekawi, który kierunek i jaki sposób podróżowania wybierzecie. Do zobaczenia niebawem.
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Burda Media Polska ITAKA

Katarzyna Przybyszewska-Ortonowska Mariusz Jańczuk 

Leszek Szagdaj

Agnieszka Wicher-Szczesna  Piotr Henicz

Michał Wróbel

  – Prezes Zarządu

– Redaktor Naczelna VIVA! i viva.pl  – Prezes Zarządu

 – Wiceprezes Zarządu

– Dyrektor Zarządzający Segmentu Luxury&Lifestyle  – Członek Zarządu
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  R2 Rio Calma

  R2 Pajara Beach

  Design R2 Bahia Playa

  Ritual Maspalomas

Aequora Lanzarote Suites

BG Tonga Design & Suites Tower
Wstęp   Castaví Apartments
Wakacje z gwiazdą   Insotel Formentera Playa

  AxelBeach Ibiza

Rec Barcelona
 Aquila Rithymna Beach

  Papi
   Avra Imperial Beach Resort & Spa

 Solimar White Pearl

   Solimar Turquoise   Terra Nostra Garden
   Solimar Aquamarine   Caloura Resort 

 Aelius & Spa   Santa Barbara Eco Beach Resort
   Panorama Boutique Village   White Exclusive Suites & Villas

 Elpida Village

  Helea Family Beach Resort (ex. Amilia Mare)
  Vila Galé Estoril   Rodos Palace Luxury Convention Resort
   FarolPedi Beach 

Summer Village of Hippocrates

Ionis Art
  Casteldoria Mare

Atlantica Nissaki Beach
Principe

Antinea Suites & Spa
Carlton On The Grand Canal

  Iris Boutique 
Palladium Palace 

Afroditi Venus Beach Resort

Santo Miramare Resort

  Costa Grand Resort & Spa The Westin Dragonara Resort

Santorini Palace   InterContinental Malta

  La Mer Deluxe Hotel & Spa

  Aqua Blue
Amadria Park Kids Hotel Andrija

Fresh Hotel Athens
More

Athens Tiare
  Valamar Girandella Designed for Adults

Imperial Valamar Collection

    The Ivi Mare – Designed for Adults Kalamota Beach House

  At Herbal Osejava

Wyspy Kanaryjskie

Hiszpania

Grecja

Azory

Portugalia

Włochy

Malta

Chorwacja

Cypr

Fuerteventura

Fuerteventura

Fuerteventura

Gran Canaria

Lanzarote

Majorka

Formentera

Formentera

Ibiza 

Barcelona
Kreta

Costa Brava 
Kreta

Kreta

Kreta São Miguel
Kreta São Miguel
Kreta São Miguel
Kreta São Miguel
Kreta

Rodos
Riwiera LizbońskaRodos 
Riwiera LizbońskaSymi

 Kos

Zakynthos
Sardynia

Korfu 
Wenecja

Santorini
Wenecja

Santorini
Rzym

Santorini

Santorini

Santorini  Malta

Santorini Malta 

Santorini

Santorini
Dalmacja Riwiera Ateńska
Dalmacja Riwiera Ateńska
Istria

Kvarner 

Pafos Dalmacja

Larnaka Dalmacja
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  Hard Rock Hotel New York

   The Benjamin Royal Sonesta New York

   National Hotel Miami Beach An Adult Only 

Ocean�ront Resort

 The Con�dante Miami Beach

 Venetian Resort Las Vegas

  Circa Resort & Casino

  The Porto�no Hotel & Marina

 Blue Diamond Luxury Boutique
 Toskania na zamówienie

  Occidental at Xcaret Destination
  Gargano i anioły

 The Explorean Cozumel
 Czarodziejski Londyn

  Barceló Maya Riviera
 Kameralna podróż – Cyklady

 Kameralna podróż – Lazurowe Wybrzeże

  Zoëtry Curaçao Resort & Spa  Kameralna podróż – Wyspy Owcze

 Kameralna podróż – Namibia  Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino
 Tylko dla Ciebie – Wielka Piątka A�ryki

 Naturalne piękno Indonezji
   Savoy Seychelles Resort & Spa   Tylko dla Ciebie – W cieniu wulkanów 

    Mango House Seychelles,    Wakacje pod palmami! Katar
LXR Hotels & Resorts   Wakacje pod palmami! Riwiera Majów

  Wakacje pod palmami! Miami

  Naturalnie piękna Kanada
  Meliá Bali 

  Akademia �otogra�i – Madera
  Nusa Dua Beach & Spa

  Of-road i na trasie – Gruzja
  Sadara Boutique Beach Resort

 Trekking na Cabo Verde
 Bali Tropic Resort & Spa

  Warunki uczestnictwa

  Leopard Beach Resort & Spa   In�ormacje praktyczne

  Twiga Beach Resort & Spa   Biura agencyjne

 Diamonds Leisure Beach & Gol� Resort   Salony �rmowe

Nowy Jork

Nowy Jork

Floryda

Floryda 

Las Vegas 

 Las Vegas

Los A ngeles

Meksyk 
Włochy 

Meksyk 
Włochy 

Meksyk 
Wielka Brytania 

Meksyk 
Grecja 

Francja 

 Curaçao Wyspy Owcze 

Namibia Curaçao 
Zanzibar 

Indonezja 
Mahé Kostaryka 
Mahé Katar 

Meksyk 

Stany Zjednoczone 

Kanada Bali
Madera Bali
Gruzja Bali
Wyspy Zielonego Przylądka Bali 

Kenia

Kenia 

Kenia 
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MARIA DĘBSKA

MIASTA W EUROPIE

 kocha podróże. Właściwie żyje  
od jednej do drugiej. Nie ma znaczenia, czy pojedzie

do jakiegoś , czy w dalszą
egzotyczną podróż. Znaczenie ma to, że dzięki temu

poznaje nowe kraje, tradycje, obyczaje, ludzi.  
A to najbardziej ją inspiruje.

W p oszukiwaniu 
EMOCJI
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OMAN  WAKACJE Z GWIAZDĄ
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Ostatnie tygodnie w życiu Marii Dębskiej Jeśli nie ma czasu, bo ma bardzo napię od bardzo dawna wyjechałam poleżeć i nic 
były bardzo intensywne. Nie tylko ze wzglę ty gra�k, stara się wygospodarować choć nie robić”, opowiada. Najbardziej lubi ka
du na zawodowe zobowiązania. Udało jej trzy dni na podróż do ukochanych Włoch. meralne hotele. Od luksusów woli miejsca 
się również odwiedzić dwa odległe kraje. Po „Staram się polecieć tam przynajmniej raz z niepowtarzalnym klimatem: „Szukam ta
zdjęciach do �lmu, które odbywały się mię w roku, bo kocham to miejsce. Jego energię, kich, które są po prostu prawdziwe. Z dala 
dzy innymi w Rydze, pojechała na urlop, swobodę”. Mówi, że gdy wraca z jednej po od tłumów turystów. Czułam potrzebę, żeby 
a później zwiedzała tajemniczy Oman. dróży, już zaczyna zastanawiać się, jaki wy przez chwilę moje dni wyglądały tak samo. 
Do Omanu wybrała się z biurem podróży brać następny kierunek. Śniadania i lunche jadłam codziennie o tej 
ITAKA. Mówi, że to bardzo wygodny spo samej porze. Po lunchu szłam czytać książ
sób podróżowania, jeśli chodzi o dalekie, kę, a potem na siłownię”. Oczywiście mogła 
egzotyczne kierunki, ze względu na to, że Maria Dębska nie ma jednego ulubionego wybrać się na wycieczki, żeby poznać naj
biuro oferuje bezpośrednie loty i ma dużą sposobu podróżowania. Ten zależy od mo piękniejsze miejsca na wyspie, ale mówi, że 
bazę hoteli, z której każdy wybierze sobie mentu w życiu. „Moja praca jest dość zróż tym razem nie to było najważniejsze: „Taka 
taki, jaki najbardziej lubi. nicowana i mało stabilna. Staram się słuchać powtarzalność była mi w tym momencie 
Podróże, i te egzotyczne, i te całkiem nieda siebie i dawać sobie to, czego potrzebuję, na najbardziej potrzebna. Wspaniale odpo
lekie, są jej wielką pasją. Aktorka uwielbia tyle, na ile to możliwe”, opowiada aktorka. częłam, bo o nic nie musiałam się martwić 
poznawać nowe miejsca, ale też wracać do Ostatnio wybrała wakacje z biurem podróży. i wszystko, co było mi potrzebne, miałam na 
tych już znanych. „Potrzebowałam odpocząć. Po raz pierwszy wyciągnięcie ręki”.

-

- -

 -

-

 -

-

- -

-

-

-

- -

 

O
IDEALNY ODPOCZYNEK

Maria Dębska nie ma jednego 
ulubionego sposobu podróżowania. 
Ten zależy od . 
„Moja praca jest dość zróżnicowana  
i mało stabilna. Staram się 

i dawać sobie to, czego 
potrzebuję, na tyle, na ile to możliwe”.

MOMENTU W ŻYCIU

SŁUCHAĆ 

SIEBIE 



Maria jest oczarowana i zafascynowana Omanem.  
W samolocie poznała Omańczyka, który dużo jej opowiedział 

o tym kraju, jego 
. „Roślinność, wodospady, kilometry pustych 

plaż, nigdzie indziej tego nie widziałam”, mówi. 
Będzie chciała tam wrócić.

NIESAMOWITEJ PRZYRODZIE  

I ARCHITEKTURZE

EGZOTYCZNE MARZENIE W ZACHWYCIE plaż, nigdzie indziej tego nie widziałam. 
Na drugim biegunie podróżniczym Marii Życie zawodowe Marii Dębskiej od jakie Poza tym przepiękne światło, pogoda i tem
Dębskiej znajdują się samodzielnie zorga goś czasu ma zawrotne tempo. To dlatego peratura, jaką lubię najbardziej. To jest nie
nizowane wakacje. „Potra�ę przygotowy na razie nie ma czasu na dłuższe wakacje. zwykłe miejsce i bardzo tajemnicze”, opo
wać się miesiącami. Sama wymyślam tra „Gdybym miała możliwość, poleciałabym wiada zachwycona. Nie spodziewała się, 
sę zwiedzania, szukam miejsc, które chce do Rzymu. Kocham to miasto. Tak samo że Oman tak ją tak zafascynuje, że będzie 
odwiedzić, hoteli, rezerwuję bilety, czytam zresztą jak całe Włochy. Uwielbiam to, że chciała tam wrócić.
książki o kraju, do którego lecę”. są tak różnorodne. Chciałabym poznać każ Aktorka uwielbia podróżować. Każdą po
W zeszłym roku tak właśnie przygotowy dy region. Jestem na dobrej drodze”, mówi. dróż potra� świetnie zorganizować sama, 
wała się do wyjazdu na Sri Lankę. „Lu To właśnie w Rzymie uwielbia kupować ale korzysta też z ofert biura podróży. I nie
bię być dobrze przygotowana do podróży. ubrania i buty. „Znam większość sklepów zależnie od tego, w jakim momencie życia 
Ogromną przyjemność sprawia mi potem vintage i zawsze znajduję w nich jakieś pe się znajduje, to podróże pozwalają jej odpo
pokazywanie ludziom, z którymi pojecha rełki”. Za to z Omanu, który odwiedziła cząć, nabrać sił do realizowania kolejnych 
łam, odnalezione w internecie miejsca”, ostatnio, przywiozła chałwę, bo jak mówi, wyzwań i naładować się dobrą energią. 
mówi. Marzy, by zorganizować sobie taką zawsze stara się przywieźć coś do jedzenia Fascynuje ją poznawanie nowych kultur, 
podróż do Tajlandii i Indonezji. Była tam i kadzidełka, z których słynie ten arab ludzi. Lubi z obsługą hotelu rozmawiać 
już dwa razy i zachwyciła się Azją. ski kraj. Przyznaje, że choć Oman nigdy o ich kraju, pracy, życiu prywatnym. Wejść 
Chciałaby tam wrócić i odbyć „dziką po nie był jej pierwszym miejscem wyboru, w prawdziwy klimat miejsca, które odwie
dróż z plecakiem”. Przemieszczać się z wy jest nim oczarowana. W samolocie pozna dza. „Z jednej strony wszyscy jesteśmy 
spy na wyspę. Z chęcią odwiedziłaby też ła Omańczyka, który dużo jej opowiedział tacy sami, a z drugiej bardzo się różnimy. 
Bangkok. „Bangkok jest szalony. Duszny. o tym kraju. „To on opowiedział mi o nie I to właśnie poznawanie tych różnic i podo
Pyszny. Jadłam tam najlepsze rzeczy, ale samowitej przyrodzie swojego kraju i archi bieństw jest najbardziej inspirujące”.
po jednym dniu chciałam z tego zgiełku tekturze, jaką mogłam tam potem oglądać. 
uciec”, opowiada. Roślinność, wodospady, kilometry pustych 

- -

- -

- -

-

- -

-

- -

- -

-

-  

- -

- -
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Tekst KATARZYNA PIĄTKOWSKA
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ZDJĘCIA : 

MAKIJAŻ: 

FRYZURY: 

STYLIZACJA: 

PRODUKCJA: 

ROBERT WOLAŃSKI

AGNIESZKA JANCZYK

TOMEK GÓRECKI

JOLA CZAJA-PRZESMYCKA

PAULINA ALEKSIEJUK-LEWANDOWSKA
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GRECJA  KRETA 

Aquila Rithymna 
Beach

HOTEL

CHQAQUI
5,7/6 z 26 opinii klientów 

S

w Adelianos Kampos, ok. 

7 km od centrum RETHYMNO, ok. 150 m 

od najbliższych sklepów, barów i restaura-

cji, ok. 67 km od lotniska w Chanii, przy-

stanek autobusowy ok. 30 m od hotelu.

Adelianos Kampos, publiczna, 

piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście do 

morza, wyróżniona certyfi katem Błękit-

łoneczne greckie wakacje z mnó- na Flaga, bezpośrednio przy hotelu, serwis 

stwem atrakcji! Hotel leży bezpo- plażowy.

średnio przy długiej plaży, jego roz- pięciogwiazdkowy, częściowo 

legły teren przypomina grecką wioskę: jest odnowiony w 2009 r. i 2015 r., łącznie 518 

tu mały kościółek, prasa do tłoczenia oliwy, pokoi o różnej typologii, 3 budynki, 4 pię-

fontanny i ścieżki. A wszystko to w pięknym tra, 6 wind, 4 restauracje, 3 bary, w tym na 

zielonym ogrodzie z palmami i fantastyczny- plaży, 2 kawiarnie, internet bezprzewodo-

mi basenami. Największy, z morską wodą, wy w miejscach ogólnodostępnych.

ma romantyczne mostki i wysepkę. Jest też  2-os. (możliwość 

basen ze słodką wodą przy samej plaży i bro- 1 dostawki), ok. 31 m², klimatyzowany, ła-

dzik dla dzieci. O najmłodszych turystów zienka, telewizja satelitarna, telefon, mi-

dba się tu szczególnie: świetne minikluby, nibar, sej , pa et dla nowożeńców: kosz f  ki

z zajęciami stosownie do grupy wieko- owoców, kwiaty, butelka szampana, kola- 

wej i Tasty Corner ze specjalnym dziecię- cja dla dwojga w restauracji à la carte z bu- 

cym menu to frajda dla dzieciaków i radość telką wina, balkon; dostępny również po-

dla rodziców. Znakomite zaplecze sporto- kój .

we pozwoli zadbać o wakacyjną formę całej 3 baseny, basen 

rodziny. kryty, p odgrzewany, 4 korty tenisowe, ae-

robik, aqua aerobik, siłownia, kino letnie, 

animacje, centrum wellness; centrum nur-

kowe, sporty wodne na plaży.

foteliki i menu w restaura-

cji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat, wydzie-

lona część w basenie, brodzik, plac i pokój 

zabaw, Creche-klub (8 mies.-3 lata), mini-

klub (4-12 lat), klub dla nastolatków (13-

17 lat), animacje.

all inclusive. 

 bezpośrednio przy 
piaszczystej plaży

 5 basenów, w tym brodzik 
dla dzieci

 animacje dla dorosłych 
i dla dzieci
 bogata oferta 

sportowo-rozrywkowa

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

HOTEL: 

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE: 

standardowy:

rodzinny

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

POKÓJ STANDARDOWY

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

parking 
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 GRECJA  KRETA

Avra Imperial 
Beach Resort 
& Spa

HOTEL

CHQAVRG
5,7/6 z 469 opinii klientów 

L
uksusowy obiekt położony w ma-

lowniczej scenerii zachodniej Krety, 

w spokojnej okolicy, jednocześnie 

blisko centrum Kolymbari. Tuż obok pla-

ża z barem i bezpłatnym serwisem, świetna 

również dla amatorów sportów wodnych. ok. 200 m od centrum KO-

Na miejscu komfortowe pokoje deluxe LYMBARI, ok. 100 m od sklepów i barów, .

i deluxe z prywatnym lub dzielonym ba- ok. 35 km od lotniska w Chanii, ok. 160  3 baseny, 2 kor-

senem oraz przestronne pokoje rodzinne, km od lotniska w Heraklionie, przystanek ty tenisowe, siłownia, amfi teatr, animacje.

a także eleganckie restauracje i stylowe autobusowy ok. 100 m od hotelu. pow. ok. 1900 m²: basen kryty, pod-

wnętrza łączące minimalizm z marmu-  publiczna, wydzielona część ho- grzewany, hydromasaż, kaskada, siłow-

rem, drewnem i naturalnym kamieniem. telowa, kamienisto-żwirowa, łagodne zej- nia, sala fi tness, sauna, łaźnia, zabiegi 

Hotelowe centrum spa z wyjątkowo bogatą   ście do morza, wyróżniona certyfi katem na twarz i ciało, kąpiele, prysznice Vichy, 

gamą zabiegów relaksujących i upiększają- Błękitna Flaga, zalecane obuwie ochron- masaże, pakiety odchudzające, detoksujące  

cych, to świetne miejsce na relaks dla ciała ne, ok. 50 m od hotelu (do 400 m, w zależ- i antycellulitowe.

i ducha. Doskonały wybór dla Gości cenią- ności od zakwaterowania), dojście przez  foteliki w restauracji, wy-

cych serwis na najwyższym poziomie, ide- teren hotelu i ścieżką, serwis plażowy. dzielona część w basenie, 2 brodziki,  

alny na organizację konferencji wymagają- pięciogwiazdkowy, zbudowany plac i pokój zabaw, miniklub (4-11 lat), 

cych wyjątkowej oprawy. w 2011 r., 328 poko ,i  9 budynków, p ęt a, 2 i r  animacje.

8 wind, restauracja g łówna i 4 à la carte,  śniadania i obiadokola-

3 bary, internet bezprzewodowy na terenie cje lub all inclusive.

całego hotelu.

 2-os. (możliwość 1 do-

stawki), ok. 32 m², klimatyzowany, ła-

zienka, internet bezprzewodowy, telewizja 

satelitarna, lodówka, zestaw do kawy/her-

baty, sejf, minibar, balkon lub taras, wi-

dok na ogród; dostępne również pokoje: 

 blisko centrum Kolymbari

 luksusowe pokoje

 eleganckie centrum spa, 

miejsce na relaks 

dla ciała i duszy

 malownicze położenie

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

SPA: 

PLAŻA:

DLA DZIECI:

HOTEL: 

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: deluxe:

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy

wstęp do spa

Wi-Fi

POKÓJ DELUXE Z PRYWATNYM BASENEM POKÓJ DELUXE

deluxe z basenem dzielonym prywat-

nym rodzinny

 lub 

 i 



14

GRECJA  KRETA 

Solimar White 

Pearl

HOTEL

CHQWHIT
5,4/6 z 632 opinii klientów 

P
ołożony bezpośrednio przy plaży 
z bezpłatnym serwisem, oferuje spo-
kojny wypoczynek w malowniczym 

miejscu. Kompleks składa się z kilku budyn-
ków w niskiej zabudowie. Do dyspozycji Go-
ści są przestronne, nowocześnie urządzone ok. 1 km od centrum 
pokoje. Atutem hotelu jest basen, z którego KOLYMBARI, najbliższe sklepy i bary 
można podziwiać przepiękny widok na mo- ok. 600 m od hotelu, ok. 22 km od Chanii, 
rze i góry. Blisko stąd do centrum urokliwe- ok. 43 km od lotniska w Chanii, przysta-
go, rybackiego miasteczka Kolymbari, sły- nek autobusowy niedaleko hotelu.
nącego z doskonałych restauracji rybnych  Kolymbari, publiczna, piaszczy-
i 400-letniego klasztoru Gonias. Świetna sto-kamienista, zalecane obuwie ochron-
baza wypadowa do najbardziej atrakcyj- ne, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
nych mie ni południowej Krety. plażowy.jsc zachod ej i 
W 2022 r. hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI  czterogwiazdkowy, odnowiony 
za najwyższą jakość świadczonych usług. w 2018 r. i w 2018/2019, 72 pokoje, 8 bu- 

dynków, w tym budy e recepcją, budy-n k z  
nek z restauracją i 6 bungalowów, restaura-
cja, 2 bary, w tym   bar przy basenie, internet 
bezprzewodowy w lobby i restauracji.

2-os., ok. 20 m², klima-
tyzowany, łazienka, internet bezprzewo-
dowy, telewizja satelitarna LED, lodów-
ka, sejf, minibar, zestaw do kawy/herbaty, 
balkon, widok na ogród; dostępny również 
pokój .

 basen, rzutki.
 premium all inclusive.

 tylko dla dorosłych (17+)
 bezpośrednio przy plaży

 pyszne dania kuchni 
śródziemnomorskiej

 Żagiel Itaki

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

superior: 

junior suite

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

POKÓJ SUPERIOR

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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 GRECJA  KRETA

Solimar Turquoise 
  +

HOTEL

CHQTURQ

5,2/6 z 522 opinii klientów 

P
ołożony niedaleko piaszczystej pla
ży, zapewnia świetny wypoczynek 
dla par oraz wszystkich, którzy chcą 

poczuć klimat greckich wakacji. Przezna
czony tylko dla dorosłych Gości, oferuje w centrum AGIA MARI
elegancko urządzone pokoje, 2 restauracje NA ze sklepami i barami, ok. 10 km od 
z kuchnią grecką i włoską oraz basen. Za centrum Chanii, ok. 23 km od lotniska 
dowoleni będą również miłośnicy sportów w Chanii, przystanek autobusowy przy 
wodnych, którzy w ramach oferty zewnętrz hotelu.
nej mogą poczuć prawdziwie wakacyjne sza  publiczna, piaszczysta, łagod
leństwo. Hotel znajduje się w centrum ku ne zejście do morza, ok. 100 m od hote
rortu z restauracjami, klubami i tawernami, lu, przejście przez ulicę, bar objęty all 
dzięki czemu rozrywka jest tutaj na wycią inclusive.
gnięcie ręki! W 2022 r. hotel otrzymał ŻA  czterogwiazdkowy, całkowicie 
GIEL ITAKI za najwyższą jakość świadczo odnowiony w 2018 r., 70 pokoi, 1 budynek, 
nych usług. 3 piętra, winda, restauracja główna i à la 

carte, bar przy basenie i na plaży, internet 
bezprzewodowy w lobby, restauracji głów
nej i barze przy basenie.

 : 2-os , ok. 19 .  m², 
klimatyzowany, łazienka, telewizja sate 
litarna, telefon, minibar, zestaw do kawy/
herbaty, internet bezprzewodowy, sejf, bal
kon, widok na ogród lub ulicę; dostępne 
również pokoje: i .

 basen, pokój 
gier; sporty wodne.

all inclusive.

-

-

-

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

-

 tylko dla dorosłych (17+) 
 blisko plaży, w centrum 

Agia Marina
 bar na plaży objęty  

all inclusive
 Żagiel Itaki

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE: 

standardowy

o junior suitestudi

JUNIOR SUITE

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

Gratis:

Wi-Fi 



16

GRECJA  KRETA 

Solimar 
Aquamarine

HOTEL

CHQAEVE

5,0/6 z 308 opinii klientów 

I

dealne miejsce na rodzinny i aktywny 

wypoczynek! Lubiany przede wszyst-

kim za komfortowe pokoje, gwarantu-

ciem kurortu Platanias. Gospodarze hote- w KONTOMARI, ok. 5 km 

od Chanii, ok. 40 km od lotniska w Cha-

nii, ok. 150 km od lotniska w Heraklionie, 

przystanek autobusowy przy hotelu. telefon, zestaw do kawy/herbaty, minibar, 

sejf, balkon lub taras.

greckich wakacji jest cudowny widok na tur-

animacje, sauna. 

 foteliki i menu w restau-

 all inclusive.

te, 3 bary, internet bezprzewodowy, punkt 

internetowy.

: 2-os. 

dzielone drzwiami, telewizja satelitarna, 

jące pełną prywatność, jest atrakcyjnie po-

łożony w dużym, pięknie utrzymanym, 

zielonym ogrodzie, tylko parę kroków od 

długiej plaży i kilka minut od tętniącego ży-

lu, dobrze znając gusta Polaków, dokładają od centrum Platanias, ok. 18 km na zachód 

wszelkich starań, aby Goście poczuli się tu 

jak w domu – miła i pomocna obsługa oraz 

smaczne i obfi te posiłki w ramach all inclu-

sive to kolejne walory hotelu. Piękną oprawą  publiczna, wydzielona część dla 

gości hotelu, żwirowo-kamienista, miej-  basen, siłownia, 

kusowe morze, roztaczający się z niemal każ- scami szary piasek, długa i szeroka, łagod-

dego zakątka hotelu. ne zejście do morza, dno kamienisto-żwi-

rowe, ok. 200 m od hotelu, serwis plażowy. racji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat, basen 

 pięciogwiazdkowy, całkowicie ze zjeżdżalniami, plac po ój abaw, mini-i k z

odnowiony w 2017 r., 104 poko klub (4-je różnego 12 lat), animacje.

typu, 4 budynki, 1 piętro, winda w budyn-

ku głównym, restauracja główna i à la car-

(możliwość 1 lub 2 dostawek), ok. 46 m², 

klimatyzowany, łazienka, internet bez-

przewodowy, pokój dzienny i sypialnia od-

 blisko plaży

 położony w pięknie 

utrzymanym ogrodzie

 przestronne, komfortowe 

pokoje

 formuła all inclusive

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

HOTEL:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: rodzinny junior suite

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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 GRECJA  KRETA

Aelius & Spa
HOTEL

HERAELI

K
omfortowy i położony w spokojnej 

okolicy, poleca się na odprężający 

urlop z rodziną – na najmłodszych 

wczasowiczów czekają tu ciekawe atrakcje, 

jak zajęcia w miniklubie czy zabawne ani-

macje. Dorośli mogą zrelaksować się na leża-

ku przy basenie lub w centrum spa z bogatą 

ofertą zabiegów, które wprawiają wszystkich 

w dobre samopoczucie! Tu każda chwi- ok. 800 m od centrum 

la upływa miło i przyjemnie, czego zasługą GOUVES, ok. 3 km od Cretaquarium, 

jest niesamowita atmosfera i przyjazny per- ok. 17 km od Heraklionu, ok. 20 km od 

sonel. Goście szczególnie doceniają hotelowe Malii, ok. 25 km od ruin pałacu w Knos- 2 baseny, ze-

restauracje, gdzie można skosztować smacz- sos, ok. 48 km od Agios Nikolaos, ok. wnętrzna siłownia, aqua aerobik, anima-

nych i różnorodnych dań kuchni lokalnej 14 km od lotniska w Heraklionie, przysta- cje, centrum spa z basenem krytym.

i międzynarodowej, a menu zostało zapro- nek autobusowy ok. 150 m od hotelu. foteliki i menu w restau-

jektowane z najwyższą dbałością, aby od-  Gouves, publiczna, piaszczysta, racji, opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 

m łagodne zejście dopowiadało różnym potrzebom kulinarny m od ho- 2 lat, 2 brodziki, plac zabaw, miniklub morza, ok. 600  

i dietetycznym. telu, dojście chodnikiem, drogą lub dojazd 12 lat), animacje.(6-

hotelowym busem, serwis plażowy.  all inclusive.

 czterogwiazdkowy, częściowo 

odnowiony w 2020 r., 170 pokoi, kilka bu-

dynków, do 2 pięter, 5 wind, 2 restauracje, 

snack bar, internet bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 19-22 m², klimatyzowany, 

łazienka, internet bezprzewodowy, tele-

wizja satelitarna, zestaw do kawy/herbaty, 

sejf, minibar, balkon lub taras.

 smaczna i różnorodna 

kuchnia

 gustownie urządzone 

wnętrza

 plac zabaw, miniklub 

i animacje dla dzieci

 przyjazny personel

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

PLAŻA:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ: standardowy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

parking
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GRECJA  KRETA 

Panorama 
Boutique Village 

HOTEL

HERPANO
4,8/6 z 1764 opinii klientów 

Z
nany wśród naszych Klientów nie 

tylko z widoków, które zgodnie 

z nazwą są rzeczywiście przepięk w Chanii, ok. 150 km od lotniska w Sitii, 

ne! Malownicze położenie na wzgórzu po przystanek autobusowy przed hotelem.

rośniętym cytrusowym gajem daje dosko  publiczna, zatoczkowa, piaszczy

nałą okazję do delektowania się cudownym sto-żwirowa, łagodne zejście do morza, ok. 

panoramicznym widokiem na morze i oko 800 m od hotelu, dojście ulicą, dowóz hote

licę. Wygodne, nowoczesne pokoje, miła lowym busem, serwis plażowy.

i pomocna obsługa i ładny ogród zapewnia  czterogwiazdkowy, ostatnia reno

ją pełen relaks i świetną atmosferę greckich wacja w 2018 r., 250 pokoi, budynek głów

wakacji. Nowa część z eleganckimi i prze ny, 5 piętrowych budynków bocznych, do

stronnymi pokojami rodzinnymi i maiso budowana nowa część zimą 2015/2016 r. 

nette z bezpośrednim dostępem do basenu to z pokojami rodzinnymi i maisonette, 2 win

doskonały pomysł na wypoczynek z dziećmi dy, restauracja, 3 bary, punkt internetowy.

w komfortowych warunkach. : 2-os. (możliwość 

1 dostawki), całkowicie odnowiony, klima

ok. 2 km od centrum tyzowany, łazienka, telewizja satelitarna, 

AGHIA PELAGIA, w pobliżu kilka ta lodówka, sejf, n lub taras; dostępne balko

wern, na wzgórzu, ok. 15 km od lotniska również pokoje: , 

w Heraklionie, ok. 100 km od lotniska , i 

.

 2 baseny, 1 ba

sen w nowej części (tylko dla pokoi rodzin

nych), animacje; sporty wodne na plaży.

 foteliki w restauracji, łó

żeczko dla dziecka do 2 lat, brodzik, plac 

zabaw.

all inclusive. 

 

-

-

- -

- -

 

- -

-

- -

-  

-

 

-

-

 

 

-

-

-

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

 panoramiczne widoki

 nowoczesne i eleganckie 

pokoje

 miła i pomocna obsługa

 formuła all inclusive

standardowy

rodzinny rodzinny z wi-

dokiem na morze maisonette maisonet-

te z widokiem na morze

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

POKÓJ STANDARDOWY  
Z WIDOKIEM NA MORZE

POKÓJ STANDARDOWY

Gratis:

bus na plażę
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 GRECJA  KRETA

Elpida Village
HOTEL

HERELPI
5,2/6 klientów z 1014 opinii 

W
akacyjna wioska położona ta-

pośród gajów oliwnych, z wi- od Kalo Horio, ok. 10 km od AGIOS NI-

dokiem na morze i zatokę Mirabello. Zbudo- KOLAOS, ok. 60 km od lotniska w Si-

wana w tradycyjnym stylu, jest doskonałym tii, ok. 70 km od lotniska w Heraklionie, 

wyborem na wakacje w swobodnej atmosfe- ok. 220 km od lotniska w Chanii, przysta-

rze, z przyrodą w tle. W ofercie pokoje stan- nek autobusowy naprzeciwko hotelu.

dardowe, superior i suite, idealne dla 4-os.  Saint Panteleimon, publiczna, 

rodziny. Mocną stroną hotelu jest kuchnia, piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście do 

która serwuje również lokalne przysmaki, morza, ok. 700 m od hotelu, dojście drogą 

doprawiane ziołami i przyprawami z ekolo- lokalną; Voulisma, publiczna, piaszczysta, 

gicznych upraw. Blisko stąd do 2 pięknych łagodne zejście do morza, ok. 1 km od ho-

plaż, w tym plaży Voulisma – nazywanej Zło- telu, dojście drogą lokalną; do plaż dojazd 

tą Plażą, jed ej p ę n z i kniejszych na wyspie, do hotelowym busem, serwis plażowy.

których można dojść spacerem lub dojechać  czterogwiazdkowy, odnowiony 

bezpłatnym, hotelowym busem. w 2013-2016 r., 109 pokoi, 4 budynki, 

3 piętra, 2 restauracje, 3 bary, internet bez- 

na wzgórzu, ok. 600 m  przewodowy w lobby, punkt internetowy.

od centrum Istro ze sklepami i barami, ok. : 2-os., ok. 17 m², 

800 m od Agios Panteleimonas, ok. 2 km klimatyzowany, łazienka, telewizja sateli- 

tarna, telefon, lodówka, zestaw do kawy/

herbaty, sejf, balkon lub patio; dostępne 

również pokoje: .

basen, kort te-

nisowy, pokój fi tness, polskie animacje.

 foteliki w restauracji, opie-

kunka, brodzik, plac zabaw.

all inclusive.

rasowo na zielonym wzgórzu, 

i 

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

 pokoje dla 4-os. rodziny

 zachwycające widoki

 w okolicy 2 p ęi kne plaże

 wakacyjna atmosfera

standardowy

superior suite

POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

bus na plażę
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GRECJA  RODOS

Helea Family 
Beach Resort 

(ex. Amilia Mare) 

HOTEL

RHOELEA

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

C

miejsc wartych zobaczenia – słynne Termy 
Kallithea, rozrywkowe Faliraki oraz stolica 
wyspy, miasto Rodos. 

ok. 500 m od centrum 
KALLITHEA, ok. 3 km od Term Kalli-
thea, ok. 8 km od centrum miasta Rodos, 
ok. 10 km od Faliraki, ok. 20 km od lotni-
ska na Rodos, przystanek autobusowy ok. 
100 m od hotelu.

 publiczna, piaszczysto-żwirowa, 
ałkowicie odnowiony, położony na łagodne zejście do morza, zalecane obuwie 
45 tys. m², nowoczesny i elegancki, ochronne, wyróżniona certyfi katem Błękitna 
z rewelacyjnym widokiem na Mo- Flaga, ok. 150 m od hotelu, serwis plażowy.

rze Śródziemne, przyciąga nie tylko malow-  pięciogwiazdkowy, całkowi-
niczymi krajobrazami i kosmopolityczną cie odnowiony w 2021/22 r., 503 poko-
atmosferą, ale również eleganckimi wnę- je, 4 budynki, do 3 pięter, windy, 5 re-
trzami i szerokim wyborem restauracji te- stauracji, 4 bary, w tym na plaży, internet 
matycznych, serwujących dania z różnych bezprzewodowy.
stron świata. O dobre samopoczucie Gości : 2-os. (możliwość 
i beztroski pobyt dba tutaj zawsze uśmiech- 1 dostawki), ok. 22-25 m², klimatyzowany, 
nięta i pomocna obsługa, a bogata oferta łazienka, internet bezprzewodowy, telewi-   
sportowo-rekreacyjna i przestronne, wy- zja satelitarna, sejf, zestaw do kawy/her- 

  że jest to miejsce  baty, menu poduszkowe,godne pokoje sprawiają,  materace ortope-
idealne na rodzinny wypoczynek. Tylko kil- dyczne, minibar, balkon lub taras, widok 
ka kroków stąd do plaży, a okolica pełna jest na ogród; dostępne również p  okoje: 

, 
i .

 11 basenów, 
kort tenisowy, aqua areobik, centrum fi t-
ness, animacje, kino, centrum Wellness & 
Spa; sporty wodne przy plaży.

opiekunka, łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat, basen z Aqua Splash, po-
kój gier, animacje.

 premium all inclusive.

 całkowicie odnowiony 
w 2021/22 r.

 bogata oferta sportowo-
rekreacyjna

 szeroki wybór restauracji 
i barów

 rewelacyjnie położony, 
blisko plaży

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

standardowy

stan-

dardowy z dzielonym basenem rodzinny

rodzinny z dzielonym basenem
POKÓJ STANDARDOWY

Gratis:

serwis plażowy

Wi-Fi
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GRECJA  RODOS

Rodos Palace 
Luxury 

Convention Resort
  +

HOTEL

RHORODO
4,8/6 

I

mponujący rozmachem, położony na 

rozległym terenie, jest jednym z najbar-

dziej rozpoznawalnych hoteli w okolicy. ok. 150 m od centrum IXII, 

W hotelowym ogrodzie jest duży, dwupozio- ok. 4 km od miasta Rodos, ok. 11 km od lot-

mowy basen, idealne miejsce na relaks, do niska w Rodos, przystanek autobusowy ok. 

plaży są tylko dwa kroki wygodnym tune- 50 m od hotelu.

lem pod ulicą. Oryginalny kryty basen znaj-  Ixia Beach, publiczna, żwirowo-

duje się pod wielką, przejrzystą kopułą. Dwa -kamienista, przy wejściu do wody kamie-

korty tenisowe i siłownia pozwolą zadbać nie otoczaki, zalecane obuwie ochronne, 

o wakacyjną formę, wiele atrakcji czeka tak- łagodne zejście do morza, ok. 50 m od ho-  4 baseny, w tym 

że na najmłodszych turystów. Urządzone telu, przejście przez tunel pod ulicą, serwis kryty, 2 korty tenisowe, animacje, centrum 

z klasyczną elegancją pokoje wyposażone są plażowy. fi tness, sauna, jacuzzi.

we wszystkie udogodnienia zapewniające  pięciogwiazdkowy, częściowo  opiekunka, łóżeczko dla 

wygodny wypoczynek. odnowiony w 2009 r., łącznie 785 pokoi dziecka do 2 lat, basen, miniaquapark, plac 

o różnej typologii, budynek główny, wieża,  i pokój zabaw, miniklub (4-12 lat).

20 p ęter, budy ek oc y, 7 p ęter ii zn  i  kilka  all inclusive.n  b

willi, 4 windy, 5 restauracji, 3 bary, internet 

bezprzewodowy, punkt internetowy.

s. (możliwość 1 do-: 2-o

stawki – sofa), ok. 25 m², odnowiony w 2018 

r., klimatyzowany, łazienka, internet bez-

przewodowy, telewizja satelitarna, sejf, lo-

dówka, minibar, balkon, widok na ogród; 

dostępny również pokój 

.

 niedaleko centrum Ixii

 eleganckie, przestronne 

pokoje

 duży, dwupoziomowy basen

 blisko plaży

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

SPORT I ROZRYWKA:

HOTEL: DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: superior

rodzinny garden 

suite

z 314 opinii klientów 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 

POKÓJ SUPERIOR Z WIDOKIEM NA MORZE
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GRECJA  SYMI

HOTEL

RHOPEDI

Pedi Beach 

  

C
udownie położony na jednej z naj

piękniejszych i najbardziej trady

cyjnych, greckich wysp, w malow

niczej zatoce Pedi. Uroczy, kameralny, 

zbudowany w zgodzie z otaczającą go przy na wyspie Symi, w nie

rodą, z cudownym widokiem na morze, za wielkiej miejscowości PEDI, ok. 3,8 km od 

pewnia zakwaterowanie w wyremontowa centrum Ano Symi – stolicy wyspy i portu 

nych, funkcjonalnych pokojach. W hotelu promowego, ok. 31 km od lotniska na Ro

restauracja serwująca m.in. greckie przy dos, przeprawa promowa na Symi, przysta

smaki, bar, a także taras. To jedyne miejsce nek autobusowy ok. 150 m od hotelu.

na wyspie z prywatną plażą tuż obok! Tyl  Pedi, hotelowa, piaszczysto-żwi

ko kilka kroków stąd do lokalnych tawern rowa, łagodne zejście do morza, ok. 80 m 

i restauracji, warto wybrać się również do od hotelu, dojście drogą, serwis plażowy.

stolicy wyspy – Ano Symi i w rejs na wyspę  czterogwiazdkowy, systematycz

Rodos i Kos. Polecamy wszyst tórzy kim, k ne odnawiany, 1 budynek, 2 piętra, 56 po

preferują spokojny wypoczynek w wyjąt koi, restauracja, bar, internet bezprze-  

kowym otoczeniu i rodzinnej atmosferze. wodowy.

: 2-os., ok. 21  m², 

wyremontowany, klimatyzowany, łazien

ka, interent bezprzewodowy, telewizja sa

telitarna, lodówka, sejf, balkon lub taras; 

dostępne również pokoje: 

.

w okolicy hote

lu ścieżki spacerowe, stadion sportowy.

 foteliki w restauracji, opie

kunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

 śniadania i obiadokolacje.

-

-

-

- -

-

-

-

- -

- -

-

-

-  

 

-

-

i 

-

-

 na malowniczej wyspie 

Symi

 w p ęi knej zatoce Pedi

 jedyny hotel z prywatną 

plażą na wyspie

 odnowione pokoje

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy

deluxe junior 

suite

POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

serwis plażowy

Wi-Fi

parking
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Summer Village 
of Hippocrates

  

HOTEL

KGSSUMM

G
reckie wakacje w kameralnej at-

mosferze? Dlaczego nie! Malowni-

cze otoczenie, zielony ogród, basen 

 czterogwiazdkowy, odnowiony 

ka, telewizja satelitarna, tel efon, lodówka, 

 basen, bilard, 

i nowocześnie urządzone pokoje – to naj-

większe atuty hotelu. Przygotowany z myślą 

o dorosłych, oferuje bary i restaurację serwu-

jącą dania kuchni greckiej i międzynarodo-

wej, a fantastyczna piaszczysta plaża Mar-

mari z wydmami znajdująca się w odległości 

kilkuminutowego spaceru od hotelu jest ide-

alnym miejscem na błogi relaks w promie-

niach greckiego słońca.

 Marmari, publiczna, piaszczysta, 

ok. 1 km od centrum łagodne zejście do morza, ok. 700 m od ho-

MARMARI, ok. 100 m od sklepów i barów, telu, przejście chodnikiem, serwis plażowy.

ok. 13 km od miasta Kos, ok. 14 km od lot-

niska w Kos, przystanek autobusowy ok. w 2021 r., 86 pokoi, 7 budynków, 1 piętro, re-

100 m od hotelu. stauracja, bar przy basenie, internet bezprze-

wodowy w miejscach ogólnodostępnych.

: 2-os. ( ożl wość 1 do- m i

stawki), ok. 20 m², klimatyzowany, łazien-

zestaw do kawy/herbaty, 2 butelki wody 

w dniu przyjazdu, balkon lub taras.

masaże.

 all inclusive.

PLAŻA:

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

 tylko dla dorosłych (18+)
 nowocześnie urządzone 

pokoje
 basen w zadbanym 

ogrodzie
 kameralna atmosfera

deluxe

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 

 GRECJA  KOS
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GRECJA  ZAKYNTHOS

 Ionis Art

  

HOTEL

ZTHIONI
5,4/6 z 690 opinii klientów 

D
oskonałe połączenie stylu, elegan-

cji i prawdziwie greckiej gościnno-

ści! Przeznaczony tylko dla doro-

słych Gości, oferuje gustownie urządzone 

pokoje tematyczne – niektóre w stylu kró-

lewskim, inne w japońskim, a jeszcze inne 

w stylu Versace. Wnętrza hotelu wypełnione są w dzielnicy hotelowej, 

greckimi antykami i posągami zestawionymi w centrum LAGANAS, ok. 8 km od mia-

z pięknymi rzeźbami i współczesnymi ob- sta Zakynthos, ok. 7 km od lotniska 

razami artystów o europejskiej renomie. w Zakynthos, przystanek autobusowy ok. 

Atutem hotelu jest również jego rewelacyj- 100 m od hotelu.

ne położenie – w samym sercu rozrywkowe-  Laganas, publiczna, piaszczysta, 

go Laganas, w odległości krótkiego spaceru łagodne zejście do morza, ok. 200 m od ho-

od mnóstwa restauracji, barów i dyskotek, telu, dojście drogą, serwis plażowy.

a także w pobliżu niekończącej się, piaszczy-  czterogwiazdkowy, elegancki, 

stej plaży. Hotelowy basen to idealne miejsce stylowy, całkowicie odnowiony w 2007  

na relaks nie tylko w ciągu dnia – wieczorem oraz w 2018 r.    (pokoje superior), 78 pokoi, 

są tu okazjonalnie organizowane przyjęcia, 2 budynki, 3 piętra, 1 winda, restauracja, 

których gospodarzem jest sam właściciel lub 2 bary, w tym przy basenie, internet bez- 

greckie wieczory, będące idealną okazją przewodowy. do za-

warcia nowych znajomości. Wspaniała propo- : 2-os. (możliwość 

zycja na niezapomniany urlop na Zakynthos! 2 dostawek), ok. 18-30 m², stylowy, klima-

tyzowany, łazienka, internet bezprzewo-

dowy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, 

widok na ogród, basen lub ulicę; dostępny 

również pokój .

basen, anima-

cje, bilard, hydroterapia.

all inclusive.

 tylko dla dorosłych (18+)
 w sercu rozrywkowego 

Laganas
 oryg al y wystrój wnętrzin n  

 niedaleko piaszczystej plaży

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

WYŻYWIENIE: 

standardowy

 superior

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 

POKÓJ SUPERIOR
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 GRECJA  KORFU

HOTEL

CFUATLA
4,9/6 z 42 opinii klientów 

P
ołożony na wzgórzu, otoczony gaja
mi oliwnymi, tuż przy plaży z bajecz
nym widokiem na morze, zaprasza 

na wyjątkowy urlop na greckiej wyspie. Ele
gancki i komfortowy, przeznaczony dla doro
słych Gości, zachwyca pięknymi wnętrzami Korfu, ok. 15 km od najwyższego szczytu 
i nowocześnie urządzonymi pokojami. Życie wyspy – góry Pantokrator, ok. 27 km od lot
w hotelu toczy się przy 2 basenach z jacuzzi, niska na Korfu, przystanek autobusowy ok. 
na miejscu organizowane są również cieka 600 m od hotelu, bus hotelowy do Korfu.
we animacje. To świetny wybór dla aktyw  Nissaki, publiczna, żwirowo-ka
nych wczasowiczów – oprócz szerokiej oferty mienista, łagodne i kamieniste zejście do 
sportowej w hotelu dostępne są również spor morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 
ty wodne na plaży! Warto zwiedzić urokliwą plażowy.
okolicę, a po dniu pełnym wrażeń zarezerwo  czterogwiazdkowy, odnowiony 
wać relaksujący masaż w centrum spa. w 2016 r., 284 pokoje, 1 budynek, 11 pię

ter, 4 windy, 2 restauracje, 2 bary, internet  
na wzgórzu, ok. 3 km od bezprzewodowy.

centrum NISSAKI, ok. 27 km od miasta  : 2-os. (możliwość 
1 dostawki – sofa), o  k. 22-25 m², klimaty
zowany, łazienka, internet bezprzewodo
wy, telewizja satelitarna, telefon, zestaw do 
kawy/herbaty, sejf, alkon lub ta minibar, b
ras; dostęp yn  również pokój 

.
 2 baseny, jacuz

zi, kort tenisowy, siłownia, animacje, cen
trum spa; sporty wodne na plaży.

all inclusive.

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE: 

 tylko dla dorosłych (18+)
 przy plaży, z widokiem  

na morze
 eleganckie wnętrza

 szeroka oferta sportowa

standardowy

standardowy 

swim-up

POKÓJ STANDARDOWY

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

Gratis:

Wi-Fi

parking

Atlantica Nissaki 

Beach
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GRECJA  SANTORINI

Antinea Suites  
& Spa 

  +

HOTEL

JTRANTG
4,9/6 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

P
ołożony na wzgórzu, w spokojnej na wzgórzu, ok. 1 km od 

okolicy, oferuje niezapomniany, pa centrum KAMARI, ok. 9 km od Firy – sto

noramiczny widok na urokliwe Ka licy wyspy, ok. 6 km od lotniska na 

mari i błękitne wody Morza Egejskiego. Ele Santorini.

gancki, zaprojektowany w tradycyjnym stylu  Kamari, publiczna, czarny, wul

cykladzkim, zachwyca oryginalnymi detala kaniczny piasek i żwirek, zalecane obuwie 

mi. Ładna plaża niedaleko hotelu oraz 2 ba ochronne, ok. 600 m od hotelu, dojście 

seny, gwarantują doskonały relaks z dala od drogą lokalną, serwis plażowy.

zgiełku i tłumów. Pokoje urządzono z myślą  czterogwiazdkowy, w tradycyj

o najbardziej wymagających. Wyjątkowo ka nym stylu, zbudowany w 1993 r., odnowio

meralna atmosfera sprawia, że jest to idealne ny w 2008 r., 40 pokoi w kilku 3-piętro

miejsce na całkowitą ucieczkę od wych budynkach, restauracja, bar przy 

codzienności. basenie, punkt internetowy i internet 

bezprzewodowy.

 : 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 25 m², eleganck ,i  klimaty

zowany, łazienka, internet bezprzewodo

wy, telewizja satelitarna, lodówka, sejf, mi

nibar, balkon lub taras; dostępne również 

 pokoje:  i 

.

 2 baseny, jacuz

zi, centrum spa.

 opiekunka, łóżeczko dla 

dziecka do 2 lat.

 śniadania.

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

 dogodne położenie, p ę e i kn

widoki

 komfortowe pokoje, w tym 

junior suite z prywatnym 

jacuzzi

 centrum spa i 2 baseny

 kameralna atmosfera

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy

junior suite z pry-junior suite

watnym jacuzzi

JUNIOR SUITE

JUNIOR SUITE  

Z PRYWATNYM JACUZZI

POKÓJ STANDARDOWY

z 8 opinii klientów 

Gratis:

Wi-Fi 

parking 
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GRECJA  SANTORINI

Iris Boutique 
HOTEL

JTRIRIS

K
ameralny, zaprojektowany w stylu 

nawiązującym do tradycyjnej ar-

chitektury Santorini, położony jest 

niedaleko centrum Kamari z tawernami, 

barami i sklepami, zaledwie parę kroków 

od plaży. W hotelu panuje swobodna, wa-

kacyjna atmosfera, dzięki zawsze pomoc-

nej i kompetentnej obsłudze Goście czują ok. 700 m od centrum KA-

się tutaj jak w domu. Na miejscu jest basen MARI, ok. 8 km od Firy – stolicy wyspy, 

z parasolami i leżakami, bar i taras sło- ok. 4 km od lotniska na Santorini, przysta-

neczny – idealne miejsce na popołudniowy nek autobusowy ok. 50 m od hotelu.

relaks. Chętnie wybierany również jako  Kamari, publiczna, piaszczysto-

baza wypadowa do zwiedzania, warto udać  -żwirowa, czarny wulkaniczny piasek, ok. 

się do stolicy –   Firy czy malowniczej miej- 200 m od hotelu, dojście drogą lokalną, 

scowości Oia, gdzie można podziwiać serwis plażowy.

słynne białe domy o niebieskich dachach  trzygwiazdkowy, w tradycyjnym  

i najpiękniejsze zachody słońca na wyspie. stylu, całkowicie odnowiony w latach  

2014-2015, 40 po oi,k  2 budynki, 2 piętra,  

restauracja, bar p y rz  basenie, internet 

bezprzewodowy.

: 2-os., ok. 23 m², 

na parterze, klimatyzowany, łazienka, in-

ternet bezprzewodowy, telewizja satelitar-

na, mała lodówka, sejf, balkon lub taras; 

dostępny również pokój .

 basen.

śniadania.

 niedaleko centrum Kamari 

z tawernami

 blisko plaży

 w stylu tradycyjnej 

cykladzkiej zabudowy

 rodzinna atmosfera

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE: 

ekonomiczny

standardowy

POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 
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GRECJA  SANTORINI

Afroditi Venus 

Beach Resort 

HOTEL

JTRAFRO
5,1/6 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

R
ewelacyjnie położony, spełnia 

wszystkie warunki komfortowego w centrum KAMARI, ok. 

wypoczynku na Santorini i zapew- 10 km od Firy – stolicy wyspy, ok. 6 km od 

nia doskonały dostęp do miejscowych rozry- lotniska na Santorini, przystanek autobu-

wek. Kompleks leży dosłownie dwa kroki od sowy ok. 50 m od hotelu.

promenady Kamari, gdzie czeka wiele ba-  Kamari, publiczna, wydzielona 

rów, restauracji i tawern, dyskoteki i sklepy część hotelowa, czarny, wulkaniczny pia-

oraz tuż przy popularnej, czarnej wulkanicz- sek i żwirek, zalecane obuwie ochronne, 

nej plaży, jednej z niewielu na wyspie oferu- ok. 10 m od hotelu, zejście po schodkach, 

jących sporty wodne. Dla Gości hotelu ser- serwis plażowy.

wis plażowy w cenie! Centralnym punktem czterogwiazdkowy, komfortowy, 

kompleksu jest ładny basen w ogrodzie, zbudowany w 1998 r., częściowo odnowio-

gdzie koncentruje się leniwe, wakacyjne ży- ny w 2009 r; 150 pokoi, 4 budynki, 2 pię-

cie. Nowoczesne, prosto urządzone pokoje tra, 2 restauracje, 2 bary, w tym przy plaży,  

wyposażone są najważniejsze udogodnienia. punkt internetowy, internet bezprzewodo- 

Hotelowe spa to kolejny mocny punkt i oka- wy w pokojach i w lobby. 

zja do skorzystania z bogatego „menu” za- : 2-os., ok. 18 m², indy-

biegów i masaży. widualnie sterowana klimatyzacja, łazienka, 

internet bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 

lodówka, sejf, balkon lub taras; dostępne rów-

nież pokoje: i .

 2 baseny, cen-

trum spa.

basen, foteliki w restaura-

cji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

 śniadania.

 w rozrywkowym centrum

 przy plaży

 komfortowe pokoje

 centrum spa

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

standardowy

superior  junior suite

z 47 opinii klientów 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi

POKÓJ STANDARDOWY
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GRECJA  SANTORINI

Santo Miramare 

Resort 

HOTEL

JTRSANT
6/6 

Z
aprojektowany w tradycyjnym sty-

wakacje. To idealne miejsce dla 

ok. 27 km od miasteczka Oia, ok. 14 km od 

nadmorska promenada, a na jej prywat-

Perivolos, publiczna, wydzielona 

z mnóstwem restauracji, tawern, barów 

cja, a p y b r rz  basenie, internet bezprze-

wodowy.

zienka, internet bezprzewodowy, telewizja 

satelitarna, sejf, balkon lub taras, widok na 

2 baseny, jacuz-

basen.

lu, zaprasza na wspaniałe greckie 

w Agios Georgios, ok. 

wszystkich kochających słońce i morze! 3 km od PERISSY, ok. 3 km od Emporio, 

Wulkaniczną plażę dzieli od hotelu tylko 

Firy – stolicy wyspy, ok. 13 km od lotniska 

nym odcinku Goście mają do dyspozycji na Santorini.

bezpłatne parasole i leżaki. Baseny na ład-

nie zaprojektowanym dziedzińcu to świet- część hotelowa, piaszczysto-żwirowa, 

na alternatywa dla plaży. Z hotelu niedale- z czarnym wulkanicznym piaskiem, łagod-

ko jest do Perissy, typowego kurortu ne zejście do morza, ok. 20 m od hotelu, 

przejście przez drogę lokalną, serwis 

i majestatyczną skałą Mesa Vouno, domi- plażowy.

nującą nad plażą. Warto wybrać się także  czterogwiazdkowy, elegancki, 

do malowniczego Emporio – wioski, w tradycyjny m stylu, całkowicie odnowio-

w której zatrzymał się czas. ny w 2016 r ,.  121 pokoi, 2 piętra, restaura-

os. (możliwość : 2-

1 dostawki), ok. 25 m², klimatyzowany, ła-

ogród lub basen.

zi, sauna, sala fi tness.

śniadania.

 przy plaży

 elegancki i stylowy

 ładnie zaaranżowane 

baseny

 komfortowe, jasne pokoje

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE: 

standardowy POKÓJ STANDARDOWY

z 4 opinii klientów 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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GRECJA  SANTORINI

Costa Grand 
Resort & Spa

HOTEL

JTRGRAN
5,8/6 z 22 opinii klientów 

K
omfort, luksus i cykladzka go-

ścinność! Położony w popular-

nym wśród turystów Kamari 

z fantastyczną ciemną, wulkaniczną plażą 

jest świetną opcją na niezapomniane grec-

kie wakacje we dwoje lub w gronie przyja-

ciół. Wygodny pobyt zapewnią nowoczesne, 

przestronne i eleganckie pokoje urządzone 

w jasnych barwach. Idealnym miejscem na 

relaks w ciągu dnia jest basen z tarasem sło- ok. 2,5 km od lotniska na Santorini, przy-

necznym, skąd można podziwiać wspaniały stanek autobusowy ok. 150 m od hotelu.

widok na morze. To także świetna baza wy-  Kamari, publiczna, wydzielona 

padowa do zwiedzania najciekawszych za- część hotelowa, piaszczysto-żwirowa, czar-

kątków wyspy. ny wulkaniczny piasek, bezpośrednio przy 

hotelu, serwis plażowy.

ok. 200 m od centrum KA-  pięciogwiazdkowy, zbudowany 

MARI, ok. 7 km od Firy – stolicy wyspy, w 2017 r., 7 budynków, 170 pokoi, 2 piętra,    

restauracja główna i 2 à la carte, bar przy 

basenie, internet bezprzewodowy.

: 2-os., ok. 22 m², 

klimatyzowany, łazienka, internet bez-

przewodowy, telewizja satelitarna, telefon, 

lodówka, zestaw do kawy/herbaty, sejf, bal-

kon lub taras, widok na ogród lub basen.

 basen, jacuzzi, 

centrum fi tness, centrum wellness i spa.

foteliki w restauracji.

śniadania.

PLAŻA:

POŁOŻENIE: HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE: 

 tuż przy plaży

 nowoczesny i komfortowy

 przestronne pokoje

 basen z widokiem 

na morze

standardowy POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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 GRECJA  SANTORINI

Santorini Palace

  

HOTEL

JTRPALA
5,5/6 z 4 opinii klientów 

P
ierwszy hotel na wyspie, jest ideal-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

nym połączeniem pięknej cykladz

kiej architektury i nowoczesności. 

Położony w odległości krótkiego spaceru od 

centrum stolicy wyspy – Firy, oferuje nie

zapomniane widoki i pełen komfort wypo

czynku. W ciągu dnia zrelaksuj się przy ba

senie albo w centrum wellness, a wieczorem 

odpocznij w przestronnych, eleganckich po

kojach wyposażonych we wszystkie wygody.

w Firostefani, ok. 1,5 km 

od centrum FIRY – stolicy wyspy, ok. 10 km 

od Oia, ok. 7 km od lotniska na Santorini.

 Exo Gialos, piaszczysto-kamie

nista, czarny piasek wulkaniczny, ok 3 km .   czterogwiazdkowy, w lokalnym 

od hotelu, serwis plażowy. i, restauracja, stylu, 106 pokoi, 3 budynk

bar przy basenie, internet bezprzewodowy.

: 2-os. ( oż wość  m li

1 lub 2 dostawek), ok. 30 m², klimatyzowa

ny, łazienka, internet bezprzewodowy, te

lewizja satelitarna, telefon, sejf, lodówka, 

balkon lub taras; dostępny również pokój 

.

 basen, centrum 

wellness, centrum �tness.

 wydzielona część w basenie.

 śniadania.

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 blisko centrum  

stolicy wyspy –  Firy

 piękna, cykladzka 

architektura

 malownicze widoki

 komfortowe, przestronne 

pokoje

standardowy

superior

POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi

parking
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GRECJA  SANTORINI

La Mer Deluxe 
Hotel & Spa 

HOTEL

JTRLAMG

5,0/6 z 2 opinii klientów 

J
edyny w swoim rodzaju, wyjątkowo 

elegancki hotel tylko dla dorosłych. 

Zbudowany w stylu tradycyjnej wio

ski zachwyca przepiękną architekturą, 

dbałością o najdrobniejszy detal i dosko

nałym połączeniem bieli ścian z błękitem 

wody w fantastycznie zaprojektowanym 

basenie, który zachęca do relaksu. Spra

gnionych całkowitego odprężenia zaprasza 

hotelowe spa. Eleganckie, stylowe pokoje, 

doskonała obsługa i wyjątkowo kameral

na i przepełniona luksusem atmosfera za

dowolą nawet najbardziej wymagających  Kamari Beach, publiczna, piasz

gości. czysto-żwirowa, ciemny piasek wulkanicz

ny, ok. 100 m od hotelu, serwis plażowy.

ok. 50 m od centrum  pięciogwiazdkowy, 45 pokoi, 

KAMARI, ok. 6 km od lotniska na San 1 piętro, 2 windy, restauracja, bar przy ba  

torini, przystanek autobusowy ok 60 m . senie, internet bezprzewodowy.

od hotelu. . możliwość : 2-os (

1 dostawki), ok. 18 m², klimatyzowany, ła

zienka, internet bezprzewodowy, telewizja 

satelitarna, telefon, sejf, balkon, taras lub 

ogródek.

 2 baseny, mini

golf, tenis stołowy, bilard. 

kryty basen, sauna, jacuzzi, centrum 

�tness.

 śniadania.

-

-

-

-

-

-

-

  

- -

 

 

-

-

PLAŻA:

POŁOŻENIE: HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

SPA: 

WYŻYWIENIE:

 tylko dla dorosłych (16+)
 piękna architektura
 luksusowe wnętrza

 doskonałe położenie

standardowy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 
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 GRECJA  SANTORINI

Aqua Blue
HOTEL

JTRAQUA
5,0/6 z 1 opinii klientów 

L
uksusowa i elegancka, uwielbiana 

przez celebrytów wyspa Santorini 

obok centrum z nastrojowymi tawernami 

kitem nieba i wulkanicznymi górami w tle, 

 basen.

zaprasza na pięciogwiazdkowe wa-

kacje marzeń! Doskonała lokalizacja ho-

telu, przy słynnej czarnej plaży Perissa, tuż 

i małymi sklepikami, pozwoli w pełni cie-

szyć się urokami wyspiarskiego wypoczyn- w centrum PERISSA, ok. 

ku. Komfortowe, jasne pokoje, zaaranżo- 200 m od Santorini Water Park, ok. 3,2 km 

wane w lokalnym stylu, są wyposażone we od starożytnej Thiry, ok. 12 km od Firy 

wszystkie udogodnienia, białe zabudowa- – stolicy wyspy, ok. 26 km od Oia, ok. 

nia pięknie kontrastują z intensywnym błę- 14 km od lotniska na Santorini.

 Perissa, publiczna, wydzielona 

a odprężające widoki na krystaliczne mo- część dla gości hotelu, piaszczysto-kamie-

rze pozwolą oderwać się od rzeczywistości. nista, czarny wulkaniczny piasek, łagod- 

Na relaks zapraszają też hotelowe baseny ne zejście do wody, p yrz  hotelu, serwis 

i centrum wellness, restauracja oferuje przy- plażowy.

smaki śródziemnomorskiej kuchni, a o do-  pięciogwiazdkowy, 80 pokoi, 

brą formę można zadbać w centrum fi tness. 2 piętra, restauracja, bar, internet bezprze-

Czego chcieć więcej? wodowy.

: 2-os., ok. 20 m², 

klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-

wodowy, telewizja satelitarna, telefon, lo-

dówka, sejf, balkon lub taras.

3 baseny, cen-

trum fi tness, centrum wellness.

 śniadania.

 w centrum Perissa 

z tawernami i sklepikami

 bezpośrednio przy plaży

 elegancki i stylowy

 3 baseny i centrum wellness

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy
POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy

Wi-Fi

parking
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GRECJA  RIWIERA ATEŃSKA

Fresh Hotel 

Athens 

HOTEL

SGRFRES
5,0/6 z 1 opinii klientów 

M

-

-

iejski hotel, którego dizajnerski 

wystrój przypadnie do gustu mi-

-

-  

- -

-

- -

-

-  

-

- -

  

-

-

w centrum ATEN, ok. 120 m 

od targu Varvakeios Agora, ok. 700 m od 

ulicy handlowej Ermou, ok. 1,2 km od 

Narodowego Muzeum Archeologicznego, 

ok. 1,2 km od zabytkowej dzielnicy Plaka, 

ok. 1,2 km od Placu Syntagma, ok. 2 km 

od Akropolu, ok. 1 km od centrum han

dlowego Attica, ok. 14 km od portu w Pi

reusie, ok. 36 km od lotniska w Atenach, 

ok. 50 m od przystanku autobusowego, ok. 

łośnikom ciekawych, nowocze 600 m od stacji metra Panepistimio. ok. 

snych wnętrz. Na Gości czekają komforto 1,8 km od głównego dworca kolejowego 

we pokoje urządzone w minimalistycznym w Atenach. 

stylu, 2 restauracje i basen na dachu z fan  Alimos, publiczna, piaszczysto

tastycznym widokiem na Ateny. To świet -żwirowa, łagodne zejście do morza, ok. 

na baza wypadowa do zwiedzania miasta 12 km od hotelu, serwis plażowy; Glyfada, 

– w ciągu dnia poznaj jego klimatyczne publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagodne 

zakątki, a wieczorem zrelaksuj się w hote zejście do morza, ok. 16 km od hotelu, ser

lowym barze na dachu i podziwiaj niesa wis plażowy; dojazd do plaż komunikacją 

mowity widok na Akropol, który pięknie miejską.

prezentuje się po zmroku. W hotelu orga  czterogwiazdkowy, 133 pokoje, 

nizowane są sesje jogi, można też poćwi 1 budynek, 9 pięter, winda, 2 restauracje, 

czyć na siłowni albo wybrać się na odprę bar przy basenie na dachu hotelu z wido

żający masaż. kiem na Akropo ,l  internet bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 1 dos-

tawki dla dziecka), ok. 22 m², klimatyzo

wany, łazienka, telewizja satelitarna, te

lefon, sej ,f  minibar, balkon, widok na 

miasto. 

 basen na dachu 

hotelu z widokiem na Akropol, siłownia, 

joga, masaże. 

 opiekunka, łóżeczko dla 

dziecka do 2 lat.

 śniadania lub śniadania 

i obiadokolacje.

 w centrum Aten, blisko 

zabytkowej dzielnicy Plaka

 dizajnerski wystrój wnętrz

 basen na dachu hotelu  

z panoramicznym widokiem  

na Akropol

 wygodne pokoje

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

superior

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

POKÓJ SUPERIOR

Gratis:

Wi-Fi 
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 GRECJA  RIWIERA ATEŃSKA

Athens Tiare

HOTEL

SGRTIAR 

N
owoczesny hotel w samym sercu -

-

- -

 

 

-

-

-

 

- -

-

-

- -

-

-

-

 

 

 

zeum Archeologicznego, ok. 1 km od uli

Aten, niezwykłej, tętniącej życiem cy handlowej Ermou, ok. 1 km od centrum 

greckiej stolicy, to idealna propo handlowego Attica, ok. 1,4 km od placu 

zycja dla wszystkich miłośników wielko Syntagma, ok. 1,5 km od zabytkowej dziel

miejskiej atmosfery – tylko parę kroków od nicy Plaka, ok. 2,5 km od Akropolu, ok. 

stacji metra, blisko największych atrakcji 14 km od portu w Pireusie, ok. 36 km od 

i nocnego życia. Gustowne, minimalistyczne lotniska w Atenach, ok. 50 m od stacji me

wnętrza doskonale wpasowują się w miejski tra Omonia, ok. 2 km od głównego dworca 

charakter hotelu, a z wygodnych pokoi moż kolejowego w Atenach.

na podziwiać widok na miasto. Szykowna,  Alimos, publiczna, piaszczy

nowoczesna restauracja oferuje znakomite sto-żwirowa, łagodne zejście do morza, 

dania, przygotowywane pod okiem doświad ok. 12 km od hotelu, serwis plażowy; Glyfa

czonego szefa kuchni, a Goście doceniają da, publiczna, piaszczysto-żwirowa, łagod

miłą i pomocną obsługę. ne zejście do morza, ok. 16 km od hotelu, 

serwis plażowy; dojazd do plaż komunika

w centrum ATEN, przy cją miejską.

placu Omonia, ok. 400 m od targu Varvake  czterogwiazdkowy, całkowicie od

ios Agora, ok. 900 m od Narodowe nowiony w 2016 r., 111 pokoi, 1 budynek,go Mu  

8 pięter, winda, restauracja, 2 bary, internet 

bezprzewodowy, punkt  internetowy.

: 2-os., ok. 26 m², klima

tyzowany, a en a, internet bezprzewo ł zi k

dowy, telewizja satelitarna, telefon, zestaw 

do kawy/herbaty, sejf, minibar, balkon; 

dostępny również pokój .

 foteliki w restauracji, 

łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

 śniadania.

PLAŻA:

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

POKÓJ: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 doskonała lokalizacja  

w sercu Aten

 hotel po całkowitej 

renowacji

 nowoczesne, przestronne 

pokoje

 znakomita kuchnia

comfort

deluxe

POKÓJ DELUXE

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 
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CYPR  PAFOS

The Ivi Mare 
– Designed  
for Adults 

HOTEL

PFOIVIM

R
ewelacyjny, wspaniały, znakomi
ty – tak określają go Goście, któ
rzy spędzili tu słoneczne, cypryj

skie wakacje. Ogromnym atutem jest duży 
wybór przestronnych pokoi, urządzonych ok. 4,5 km od centrum 
w jasnych barwach – dla tych najbardziej PAFOS, ok. 4 km od portu i stanowiska arche
wymagających polecamy pokoje z wła ologicznego w Kato Pafos, ok. 5 km od staro
snym jacuzzi na balkonie i widokiem na żytnych Grobowców Królewskich, ok. 23 km 
Morze Śródziemne. Warto odwiedzić cen od Skały Afrodyty, ok. 44 km od półwyspu 
trum spa i odprężyć się w saunie lub wy Akamas, ok. 13 km od lotniska w Pafos, przy
brać się na piaszczystą plażę, a po błogim stanek autobusowy ok. 400 m od hotelu.
relaksie na leżaku można ochłodzić się  publiczna, piaszczysta, łagodne zej
w hotelowym basenie. Dzięki połączeniu ście do morza, ok. 200 m od hotelu, dojście dro
profesjonalnej gą, serwis plażowy.obsługi, gustownego wystro

 luksusowych pokoi i wykwintnej kuchju,   pięciogwiazdkowy, zbudowany  basen, podgrze
ni, Goście mogą cieszyć się elegancją i kom w 2018 r., 148 pokoi, 1 budynek, 6 pię wany sezonowo, zewnętrzne jacuzzi, centrum 
fortem, a formuła „adults only” gwarantuje  ter, 2 windy, 3 restauracje, 2 bary, internet spa:basen  kryty.
spokojny, romantyczny urlop we dwoje! bezprzewodowy.  śniadania i obiadokolacje 

7 m², klima lub all inclusive. : 2-os , o.  k. 2
tyzowany/ogrzewany, łazienka, internet bez
przewodowy, telewizja satelitarna, telefon,  
sejf, zestaw do kawy/herbaty, minibar, balkon 
lub taras; dostępne również pokoje: 

.

-

-

-

  

-

- -

-

- -

 -

-

-

-  -

- -

-

-

, 

, , j

,

 tylko dla dorosłych (16+)
 duży wybór nowoczesnych 

pokoi
 centrum spa z basenem 

krytym
 doskonały serwis,  
pyszna kuchnia

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL: SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: superior

superior 

z widokiem na morze superior z prywatnym 

jacuzzi deluxe z widokiem na morze unior 

suite z prywatnym jacuzzi  junior suite z wi-

dokiem na morze i prywatnym jacuzzi

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

 

Gratis:

Wi-Fi

parking

wstęp do spa

POKÓJ DELUXE Z WIDOKIEM NA MORZE
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 CYPR  LARNAKA 

At Herbal

HOTEL

LCAATHE

Z
adbaj o siebie i swój wypoczynek, 

wybierz hotel, który inspiracje czer-

-

 

zaledwie w 2019 r., zaprojektowany w nowo-

-

- lotniska w Larnace.

Pernera, publiczna, piaszczysto-

-  

-

  

 

restauracja, 3 bary, w tym przy basenie, in-

ternet bezprzewodowy.

 -

-

ok. 2 km od centrum PRO- ka, internet bezprzewodowy, telewizja sa-

Kavo Greko, ok. 12 km od parku rozrywki 

pokoje:  i .

3 baseny, cen-

kryty, sauna, hammam.

 pokój i plac zabaw, 

miniklub.

-

pie z natury. Rośliny, a w szczegól

ności zioła, znajdziesz tu nie tylko na talerzu, 

są również w zdobiących wnętrza gra�kach 

i w nowatorskich rytuałach spa. Zbudowany 

Paliatso, ok. 15 km od Parku Wodnego 

czesnym stylu, zachwyca dizajnerskimi wnę Water World w Ayia Napa, ok. 64 km od 

trzami – dużo przeszkleń, drewnianych tara

sów i zieleni sprawia, że hotel pięknie wtapia 

się w otoczenie. Wybierz się na pobliską pla -kamienista, łagodne zejście do morza, 

żę, wypocznij przy jednym z basenów, na wy ok. 350 m od hotelu, serwis plażowy.

godnym łóżku balijskim, zadbaj o formę czterogwiazdkowy, zbudowany 

w centrum �tness i zarezerwuj relaksujący w 2019 r., 120 pokoi, 1 budynek, 4 piętra, 

masaż, tutaj wszystko jest „na miejscu”. To 

hotel przyjazny dzieciom, nie będzie im się 

tutaj nudzić! : 2-os ( ożl wość 1 do. m i

stawki), ok. 27 m², klimatyzowany, łazien

TARAS, ok. 8 km od Parku Narodowego telitarna, telefon, zestaw do kawy/herbaty, 

sejf, minibar, balkon; dostępne również 

trum �tness, centrum Alavria Spa: basen 

śniadania i obiadokola

cje lub śniadania, obiady i kolacje.

PLAŻA: 

HOTEL: 

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

 eleganckie, dizajnerskie 

wnętrza

 blisko plaży

 3 baseny, centrum spa

 smaczna kuchnia

superior

deluxe junior suite 
POKÓJ SUPERIOR

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi

parking
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WYSPY KANARYJSKIE  FUERTEVENTURA 

R2 Rio Calma

HOTEL

FUERIOC
5,4/6 z 2639 opinii klientów 

H
otel jak z bajki, w kolonialnym 

twem. Fantastyczne baseny, w tym 

.

2 baseny, w tym 

kosmetyczne.

ok. 1,2 km od centrum 
niewielkiej miejscowości COSTA CAL-
MA, na wzniesieniu ze wspaniałym wi-
dokiem na bajeczną plażę, ok. 1,4 km od 
najbliższych barów, restauracji i centrum 
handlowego, ok. 70 km od lotniska w Pu-

stylu, zachwyca elegancją i bogac- erto del Rosario, przystanek autobusowy 
ok. 1,2 km od hotelu.

infi nity z widokiem na ocean, profesjo- Playa de Costa Calma, publicz-
nalne centrum spa oraz serwis na najwyż- na, szeroka, piaszczysta, ok. 800 m od ho-
szym poziomie gwarantowany przez sieć telu, serwis plażowy.
R2. To miejsce spełni najwyższe wyma-  czterogwiazdkowy, 3 budynki, 
gania! Uwiedzie błękitem oceanu, zrelak- 4 piętra, kilka wind, 384 pokoje, więk-
suje zielenią ogrodów i rozpieści ciepłym szość zwrócona w stronę oceanu, 3 restau-
słońcem. Wielokrotnie nagradzany, został racje, w tym 1 à la carte, kilka barów, in-
m.in. wyróżniony certyfi katem Trivago, ternet bezprzewodowy w holu, kawiarenka 
internetowego portalu turystycznego, na internetowa.
podstawie opinii Gości hotelu zamieszczo- : 2-os. (możliwość 
nych na stronach internetowych Trivago, 1 dostawki), ok. 25 m²,  klimatyzowany, ła-
Tripadvisor i Expedia oraz certyfi katem zienka, telewizja satelitarna, telefon, mini-
HolidayCheck Special Award, przyzna- bar, internet bezprzewodowy, sejf; dostęp- 
wanym przez portal internetowy Holiday- ny również pokój 
Check. W 2022 r. hotel otrzymał ŻAGIEL 
ITAKI za najwyższą jakość świadczonych 1 sezonowo podgrzewa yn  i 1 infi nity, ani-
usług. macje, siłownia, kort tenisowy, minigolf.

kryty basen, jacuzzi, hydromasaż, 
sauna, łaźnia turecka, biosauna, prysz-
nic Vichy, gabinety do masażu, zabiegi 

łóżeczko dla dziecka do 
2 lat, brodzik, plac zabaw, miniklub (4-12 
lat), animacje.

 śniadania i obiadokola-
cje, full board lub all inclusive.

 w stylu kolonialnym
 położony w p ęi knym 

ogrodzie
 profesjonalne centrum spa 
z bogatą ofertą zabiegów

 Żagiel Itaki

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

SPA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

standardowy

rodzinny

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

Gratis:

Wi-Fi 

POKÓJ STANDARDOWY
 Z WIDOKIEM NA MORZE
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WYSPY KANARYJSKIE  FUERTEVENTURA 

R2 Pajara Beach
HOTEL

FUEPAJA
5,2/6 z 2180 opinii klientów 

L
ubiany za wakacyjną atmosferę, za

projektowany z rozmachem, poło

żony w pięknym miejscu blisko naj

słynniejszych plaż Fuerteventury. Oferuje 

znakomite warunki na wakacje dla wszyst

kich kochających słońce i ocean. Ciekawa  przy hotelu mała piaszczysta za

architektura hotelu, imponujący hol z pano toczka ze skałkami, zejście schodami; Playa 

ramicznymi windami i wodospadem, kom de Costa Calma, publiczna, piaszczysta, ok. 

fortowe pokoje z marmurowymi łazienkami 400 m od hotelu, dojście brzegiem morza 

i podłogami to znakomite połączenie estety w czasie odpływu; Playa de la Barca, jasny 

ki i funkcjonalności. Firmowany przez gru piasek, ok. 2 km od hotelu; na wszystkich 

pę R2 gwarantuje profesjonalny serwis i uni plażach przypływy i odpływy morza cha

kalny program ExpeR2ience. rakterystyczne dla regionu; w pobliżu hote

lu plaże dla naturystów. Spa Aura: basen kryty, podgrzewany, 

na niskiej skarpie, ok. 1,5  czterogwiazdkowy, łącznie 356 hydromasaż, sauna, hammam, biosauna, 

km od centrum COSTA CALMA ze skle pokoi, od 3 do 9 pięter, 6 wind, restauracja prysznic Vichy, gabinety do masażu, zabie

główna i à la carte, 4 ba y, r  internet bezprze gi kosmetyczne.pami, barami i restauracjami, ok 70 . km od 

lotniska w Puerto del Rosario, przystanek wodowy w lobby, pu nkt internetowy.  foteliki dla restauracji, łó

autobusowy ok. 1 km od hotelu. (możliwość żeczko dla dziecka do 2 lat, basen, plac za: 2-os. 

1 dostawki), ok 3. 2  m², klimatyzowany, ła baw, miniklub (4-12 lat), animacje.

zienka, telewizja satelitarna, polski pro  all inclusive.

gram, telefon, lodówka, internet bezprze

wodowy, sejf, minibar, balkon lub taras; 

dostępny również pokój .

 3 baseny, w tym 

1 sezonowo podgrzewany, kort tenisowy, 

boisko wielofunkcyjne, siłownia, animacje, 

unikalny program ExpeR2ience; centrum 

windsur�ngowe.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

- -

-

-

 -

-

-

-

PLAŻA:

SPA: 

POŁOŻENIE: HOTEL:

DLA DZIECI:

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

SPORT I ROZRYWKA:

 3 baseny, miniklub

 położony pomiędzy dwiema 

plażami

 nowoczesne spa

 p ęi kny, palmowy ogród

standardowy

rodzinny

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 

POKÓJ STANDARDOWY
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WYSPY KANARYJSKIE  FUERTEVENTURA 

Design R2 Bahia 
Playa 

HOTEL

FUEBAHG
5,3/6 z 1894 opinii klientów 

K
omfortowy, tylko dla dorosłych, 

z najnowszymi, światowymi tren

dami. Wysmakowane, znakomicie wypo

sażone pokoje zapraszają do wypoczynku 

w wyra�nowanej estetycznie atmosferze.  Playa de Tarajalejo, przy hotelu, 

publiczna, naturalna, ciemny piasek z ka

z widokiem na ocean pozwoli skorzystać mieniami; Playa de Sotavento – publicz

z wielu zabiegów w pięknym otoczeniu. na, z jasnym piaskiem, najpiękniejsza na 

Propozycja dla każdego, kto doceni ory wyspie, wyróżniona certy�katem Błękitna 

ginalność i luksus w najlepszym wydaniu. Flaga, ok. 15 km od hotelu, dojazd komu

Znakomity na niezapomniane wakacje we nikacją publiczną, serwis plażowy.

dwoje w spokojnym miejscu i cichej okoli czterogwiazdkowy, 163 pokoi, do 

cy. Polecany także dla singli. 2 pięter, 4 windy, restauracja, kilka barów, 

ok. 200 m od centrum TA : 2-os , ok. 25 m², .  

RAJALEJO, ok. 50 k m od lotniska w Pu klimatyzowany, łazienka, internet bez

minibar, sejf, balko n lub taras; dostępny 

również pokój

1 sezonowo podgrzewany, siłownia z wi

dokiem na ocean, animacje dla dorosłych, 

aerobik, centrum Spa as L Termas des Ta

rajalejo: kryty basen, p god rzewany, hydro

masaż, sauna, łaźnia turecka; sporty wod

ne, ok. 15 km od hotelu pole golfowe.

 all inclusive.

zaprojektowany w stylu zgodnym 

-

-

Centrum Spa Las Termas des Tarajalejo -

-

-

-

-

internet bezprzewodowy.

-  

- -

erto del Rosario, ok. 100 m od przystanku przewodowy, telewizja satelitarna, telefon, 

autobusowego.

.

 2 baseny, w tym 

-

-

-

-

PLAŻA:

HOTEL: 

POŁOŻENIE: POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

 tylko dla dorosłych (18+)
 położony przy samej plaży

 wysmakowane wnętrza, 
komfortowe pokoje

 centrum spa

standardowy

 junior suite

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 

POKÓJ STANDARDOWY 
 Z WIDOKIEM NA MORZE
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WYSPY KANARYJSKIE  GRAN CANARIA

Ritual 
Maspalomas

HOTEL

390973

P
rzeznaczony tylko dla dorosłych, ok. 900 m od centrum MA-

LGBTIQ+ friendly, znany jest ze SPALOMAS, ok. 300 m od Yumbo Cen-

swobodnej, wakacyjnej atmosfery, trum Shopping Center, ok. 2 km od wydm 

dobrego poziomu usług i zawsze pomocnej Maspalomas, ok. 12 km od Palmitos Park, 

obsługi. Na miejscu są przestronne, prak- ok. 30 km od lotniska Las Palmas, przysta-

tycznie urządzone pokoje z aneksem ku- nek autobusowy ok. 350 m od hotelu.

chennym i oddzielną sypialnią, wyposażo-  Playa del Inglés, publiczna, piasz-

ne w dostęp do internetu. Kameralny basen czysta, szeroka, łagodne zejście do morza, 

z jacuzzi to centrum hotelu, gdzie Goście wyróżniona certyfi katem Błękitna Flaga, 

chętnie spędzają czas w ciągu dnia, a wieczo- ok. 1,5 km od hotelu, dojście drogą, serwis 

rami mogą usiąść przy drinku w hotelowym plażowy.

barze. Położony w odległości spaceru od roz-  trzygwiazdkowy, regularnie od-

rywkowego centrum, blisko popularnego nawiany, 65 pokoi, 1 budynek, 5 pięter,    

Yumbo ze sklepami i barami oraz słynnych winda, restauracja, snack bar, internet  

wydm Maspalomas, będzie także świetnym bezprzewodowy.

wyborem dla chcących zwiedzić wyspę i po- -os. (możliwość : 2  

znać jej największe uroki. 2 dostawek), ok. 40 m , klimatyzowany, ła-

zienka, wyposażony aneks kuchenny, sy-

pialnia oddzielona drzwiami, internet bez-

przewodowy, telewizja satelitarna, zestaw 

do kawy/herbaty, balkon, widok na basen; 

dostępne również pokoje: 

.

 basen, jacuzzi, 

wieczorne animacje, dyskoteka, karaoke.

bez wyżywienia lub 

śniadania.

 tylko dla dorosłych (18+)
 kameralny basen z jacuzzi

 przestronne pokoje
 LGBTIQ+ friendly

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE: 

apartament

junior suite  ju-

nior suite premium

2

 i

APARTAMENT

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi
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WYSPY KANARYJSKIE  LANZAROTE

Aequora Lanzarote 
Suites

  +

HOTEL

ACESENT
5,5/6 z 849 opinii klientów 

W
akacyjny kompleks znanej sie-

ci Sentido Hotels & Resorts. 

 i .

ocean.

ok. 2 km od centrum PU-

ERTO DEL CARMEN, ok. 25 km od Par-

ku Narodowego Timanfaya, ok. 7 km od 

lotniska w Arrecife, przystanek autobusowy 

ok. 450 m od hotelu.

 Los Pocillos, publiczna, długa, 

piaszczysto-żwirkowa, łagodne zejście do 

morza, ok. 450 m od hotelu, serwis plażowy.

 czterogwiazdkowy, całkowi-

cie przebudowany w 2014 r., odnowiony 

Atrakcyjnie położony w po- w 2020 r. (restauracje, bary, lobby), 398 po-

bliżu piaszczystej, długiej na 7 kilometrów koi, 7 budynków, 2 piętra, 3 restauracje, 

plaży. Całkowicie odnowiony, utrzymany 4 bary, internet bezprzewodowy w recepcji.

w charakterystycznej dla wyspy, białej tona- : 2-os., ok. 24 m², 

cji kontrastującej z wulkanicznym krajobra- klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-

zem. Nowoczesny i stylowy, oferuje wygod- wodowy, telewizja satelitarna, telefon, czaj-

ne pokoje wyposażone w wiele udogodnień, nik, kapsułkowy ekspres do kawy, butelko-

również dla rodzin z dziećmi. W hotelu jest wana woda mineralna w dniu przyjazdu, 

aż 5 basenów, w tym basen ze strefą chill minibar, sejf, balkon lub taras; dostępne 

out, dostępny tylko dla dorosłych i bogata również pokoje: 

oferta animacji dla Gości w każdym wieku. 5 basenów, se-

Dla dzieci przygotowano wodny plac zabaw zonowo podgrzewane, w tym 1 tylko dla 

i atrakcje w trzech miniklubach - tu nie ma dorosłych z hydromasażem, 2 boiska wie-

czasu na nudę! Warto też wybrać się do od- lofunkcyjne, animacje, aerobik, centrum  

dalonego zaledwie o 2 km centrum Puerto wellness; ok. 2,5 km od hotelu 18-dołkowe 

del Carmen z rewelacyjnymi restauracjami, pole golfowe.

w których można nie tylko smacznie zjeść, foteliki w restauracji, łó-

ale również podziwiać p ęi kne widoki na żeczko dla dziecka do 2 lat, 2 brodziki, 

wodny plac zabaw, plac zabaw, miniklub 

(4-7 lat), maxiklub (8-11 lat), klub dla na-

stolatków (od 12 lat), minidisco, animacje. 

 all inclusive lub plus all 

inclusive.

 blisko plaży

 5 basenów, centrum wellness

 urozmaicone animacje 

dla dzieci i dorosłych

 nowoczesny dizajn

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

standardowy

 junior suite suite

POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

parking



43

BG Tonga Design 
& Suites Tower 

  +

HOTEL

PMITONA

5,3/6 z 576 opinii klientów 

O
ryginalna stylistyka wnętrz, no-
woczesne wyposażenie i design de Mallorca, przystanek autobusowy w po-
pokoi wprowadzą Gości w dobry bliżu hotelu.

nastrój, a serwowane potrawy z trzech tema-  Son Moll, publiczna, piaszczysta, 
tycznych restauracji usatysfakcjonują naj- drobny złoty piasek, ok. 500 m od hotelu, 
bardziej wymagające podniebienia. Szcze- dojście do plaży uliczkami miasteczka, ser-
gólnym miejscem w hotelu jest sky bar na wis plażowy.
najwyższym piętrze, gdzie popijając kawę  czterogwiazdkowy, całkowicie 
lub sącząc orzeźwiającego drinka można do odnowiony w 2014 r., 406 pokoi, 14 pięter, 
woli podziwiać najładniejszy widok na za- 4 windy, restauracja, bar, Pool Club Bar & 
tokę Puerto de Alcudia z ciągnącą się przez Restaurant, Blue Sky Bar & Restaurant na 
12 km piaszczystą plażą. Piękny i rozległy 14. piętrze, ogród, internet bezprzewodowy.
hotelowy ogród oraz możliwość uprawiania : 2-os. (możliwość 
sportów gwarantują udany wypoc y e 1 dostawki), ok. 20 m², klimatyzowany, ła-z n k za-
równo dorosłym, jak i dzieciom. W 2022 r. zienka, wentylator, internet bezprzewodo-
hotel otrzymał ŻAGIEL ITAKI za najwyż- wy, telewizja satelitarna, sej ,f  minibar, bal-
szą jakość świadczonych usług. kon; dostępne również pokoje:  

.
ok. 200 m od centrum CAN 2 baseny, 3 kor-

PICAFORT, ok. 60 km od lotniska w Palma ty tenisowe, dzienne i wieczorne animacje, 
centrum wellness z krytym basenem, mini-
golf; sporty wodne na plaży.

 opiekunka, łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat na zamówienie przed przy-
jazdem, brodzik, mini-aquapark, plac za-
baw dla dzieci, miniklub (4-12 lat), klub dla 
nastolatków (12-16 lat), animacje.

 ultra all inclusive.

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 blisko p ęi knej plaży

 sky bar na dachu hotelu 

z widokiem na morze

 miniaquapark

 animacje dla dzieci 

i dorosłych

standardowy

junior suite

apartamenti 

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

Gratis:

Wi-Fi 

JUNIOR SUITE

HISZPANIA  MAJORKA
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HISZPANIA  FORMENTERA

Castaví 
Apartments   

  

HOTEL

115129

K
ameralny hotel z jedynie 45 poko-

-

-

-

 

-

-

-

hotelu.

-

-

-

-  

-

 

 , klimaty-

-

-

-

, 

 i 

.

jami, to świetne miejsce na rodzin

ny urlop na malowniczej Formen

terze. Urządzony ze smakiem, oferuje ok. 5 km od centrum stoli

zakwaterowanie w wygodnych studiach cy wyspy – SANT FRANCESC, ok. 1,5 km 

z aneksem kuchennym i przestronnych od grobowca w Ca na Costa, ok. 3 km od 

apartamentach, również z 2 sypialniami. wieży w Punta Prima, ok. 14 km od latar

Do dyspozycji Gości basen z drewnianym nii morskiej La Mola, transfer z lotniska 

tarasem do opalania, po dniu pełnym wra na Ibizie, przeprawa promem i transfer do 

żeń na miejscu można zarezerwować relak hotelu, przystanek autobusowy przy 

sujący masaż. Hotelowa restauracja kusi 

śródziemnomorską kuchnią, warto rów  Platja des Pujos, publiczna, 

nież odwiedzić pobliskie lokale i skoszto piaszczysta, łagodne zejście do morza, ok. 

wać potraw, z których słyną Baleary. Nie 500 m od hotelu, dojście lokalną drogą, 

daleko stąd do pię knej, piaszczystej plaży, serwis plażowy.  basen, masaże.

idealnej na błogie lenistwo na leżaku. Jeśli  czterogwiazdkowy, systematycz łóżeczko dla dziecka do 

planujesz aktywny wypoczynek, polecamy nie odnawiany, 45 pokoi, 1 budynek, 2 pię 1. roku na zamówienie przed przyjazdem, 

spacery i zwiedzanie okolicy oraz centrum tra, restauracja/ba ,r  internet bezprze- brodzik.

stolicy wyspy – Sant Francesc  . wodowy.  bez wyżyw ei nia lub 

: 2-os., ok. 25 m śniadania lub śniadania i obiadokolacje.

zowany, łazienka, internet bezprzewodo

wy, telewizja satelitarna, wyposażony 

aneks kuchenny, sejf, balkon lub taras, wi

dok na okolicę lub basen; dostępne rów

nież pokoje: 

 kameralna atmosfera  

– tylko 45 pokoi

 przestronne pokoje  

i apartamenty

 basen i brodzik

 baza wypadowa  

do zwiedzania stolicy

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

SPORT I ROZRYWKA:

HOTEL: DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: studio

superior studio deluxe stu-

dio, apartament apartament z 2 sypial- 

niami

2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 

DELUXE STUDIO
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Insotel Formentera 
Playa   

  

HOTEL

115122

M
alowniczo położony, w otoczeniu 

lasów oraz zdumiewająco pięknej  Migjorn, publiczna, piaszczysto-

plaży. Znany z wakacyjnej atmos- -kamienista, łagodne zejście do morza, 

fery, doskonałego serwisu na najwyższym bezpośrednio przy hotelu, parasole, serwis 

poziomie i bogatej formuły gold all inc- plażowy.

lusive. Hotel został wyróżniony prestiżo-  czterogwiazdkowy, odnowiony 

wym certyfi katem jakości „Q” i świetnie w 2002 r., 333 pokoi, budynek główny 

sprawdza się zarówno na rodzinne waka- i 2 poboczne, do 4 pięter, winda, 2 resta-

cje, jak i wypad z przyjaciółmi. uracje, 3 bary, w tym na plaży, internet 

bezprzewodowy.

ok. 6 km od stolicy wyspy : 2-os. (możliwość 

– SANT FRANCESCO, ok. 6 km od gro- 1 dostawki), ok. 25 m , klimatyzowany, ła-

bowca Ca na Costa i wieży w Punta Prima, zienka, telewizja satelitarna, internet bez-

ok. 8,5 km od portu la Savina, ok. 12 km przewodowy, sejf, minibar, balkon lub ta-

od latarni morskiej La Mola; transfer z lot- ras, widok na okolicę; dostępne również 

niska na Ibizie, przeprawa promem i trans- pokoje: , , 

fer do hotelu, przystanek autobusowy przy .

hotelu.  3 baseny, w tym 

kryty, 2 korty tenisowe z wypożyczalnią 

sprzętu, animacje, centrum wellness, cen-

trum spa; sporty wodne na plaży.

 foteliki i menu w restau-

racji, łóżeczko dla dziecka do 3 lat na za-

mówienie przed p yjrz azdem, wydzielo-

na część w basenie, plac zabaw dla dzieci, 

miniklub (4-6 lat), maxiklub (7-12 lat), 

animacje.

gold all inclusive.

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

 bezpośrednio przy plaży

 animacje dla dzieci 

i dorosłych nikluby, mi

 bogata formuła 

gold all inclusive

 przestronne pokoje

standardowy

superior studio studio rodzinne

junior suite

2

i 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 

parking 

POKÓJ SUPERIOR Z WIDOKIEM NA MORZE

HISZPANIA  FORMENTERA
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HISZPANIA  IBIZA

AxelBeach Ibiza 

HOTEL

686079

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

P
rzeznaczony tylko dla dorosłych 

i LGBTIQ+ friendly oferuje waka

cyjny odpoczynek w przestron ok. 3 km od centrum PORT 

nych, komfortowych i dobrze wyposażo DES TORRENT, ok. 3 km od San Antonio, 

nych pokojach z widokiem na morze. ok. 18 km od stolicy wyspy – Eivissy, ok. 18 

Na miejscu znajdziesz wszystko, czego po km od lotniska na Ibizie, przystanek auto

trzebujesz, aby Twój urlop był niezapo busowy ok. 70 m od hotelu.

mniany! Możesz cieszyć się hiszpańskim  Es Pouet, publiczna, piaszczysta, 

słońcem zarówno na piaszczystej plaży, jak łagodne zejście do morza, ok. 800 m od ho

i w basenach, z których także rozpościera telu, dojście ulicą, parasole, serwis 

się przepiękny widok na morze. Relaks plażowy.

gwarantowany w barze, a o gusta najwięk  czterogwiazdkowy, 96 pokoi, 

szych smakoszy zadba restauracja serwują 1 budynek, 4 piętra, winda, restauracja, 

ca kuchnię lokalną i międzynarodową. bar przy basenie, internet bezprzewodowy.

Podczas pobytu warto wybrać do znanego : 2-os. (możliwość 2 dosta

z intensywnego nocnego życia San Antonio wek), ok. 65-85 m², klimatyzowany, łazien

oraz odwiedzić stolicę wyspy –  Eivissę. ka, oddzielona drzwiami sypialnia, wypo

sażony aneks kuchenny, internet 

bezprzewodowy, telewizja satelitarna, ze

staw do kawy/herbaty, sejf, minibar, bal 

kon, boczny widok na morze; dostępne 

również pokoje: , 

 i .

 2 baseny, cen

trum spa.

bez wyżywienia lub 

śniadania.

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 tylko dla dorosłych (18+)
 ekskluzywne pokoje  

z widokiem na morze
 2 baseny z widokiem  

na morze
 LGBTIQ+ friendly

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE: 

city

premium de- premium

luxe junior suite

POKÓJ PREMIUM

Gratis:

Wi-Fi 
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HISZPANIA  BARCELONA

Rec Barcelona

HOTEL

8582258

O
dkryj uroki Barcelony i wypocz-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

 

 

-

-

nij w hotelu tylko dla dorosłych! 

Położony blisko centrum, jest nie 

tylko doskonałą bazą wypadową do zwie

dzania, ale także idealną propozycją dla 

wszystkich, którzy chcą poznać nocne ży

cie miasta i jednocześnie odpocząć w ciszy. 

Hotel oczaruje eleganckimi i wygodnymi ok. 1 km od centrum BAR

pokojami, a także basenem na dachu, skąd CELONY, ok. 2 km od bazyliki Sagrada 

możesz podziwiać zapierający dech widok Familia i Casa Batlló, ok. 4 km od Parku 

na okolicę. Całość dopełnią urozmaicone Güell, ok. 20 km od lotniska w Barcelonie; 

śniadania, podczas których możesz delek przystanek autobusowy ok. 30 m od hote

tować się nie tylko smakiem, ale też wido lu, stacja metra Arc de Triomf ok. 250 m 

kiem budzącego się miasta. Pobyt na miej od hotelu.

scu umili sympatyczna i pomocna obsługa,  Barceloneta, publiczna, piasz

a spragnieni błogiego wypoczynku w pro czysta, łagodne zejście do morza, ok. 4 km 

mieniach hiszpańskiego słońca, mogą wy od hotelu, dojazd metrem lub autobusem, 

brać się na p ę  i kną, piaszczystą plażę serwis plażowy.

Barceloneta. trzygwiazdkowy, odnowiony 

w 2017 r., 99 po oi, budynek, 6 pięte , k  1  r  

winda, restauracja śniadaniowa z tarasem  

na dachu, snack bar, internet bezprze-

wodowy.

: 2-os., ok. 15 m , 

klimatyzowany, łazienka, internet bez

przewodowy, telewizja satelitarna, sejf, wi

dok na okolicę.

basen na dachu.

 śniadania.

 tylko dla dorosłych (18+)
 blisko centrum Barcelony

 eleganckie pokoje
 basen i restauracja na dachu

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL: 

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

WYŻYWIENIE:

standardowy 2

POKÓJ STANDARDOWY

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 
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HISZPANIA  COSTA BRAVA 

Papi   

  +

HOTEL

BCNPAPI
4,8/6  z 99 opinii klientów 

P

ok. 200 m od bazaru, restauracji i barów, 

ok. 30 km od lotniska w Gironie, ok. 60 km 

od lotniska w Barcelonie, przystanek auto-

busowy ok. 200 m od hotelu, ok. 1 km od 

przystanku kolejki miejskiej (Barcelona).

 Platja de l’Astillero, publiczna, 

piaszczysto-żwirowa, długa i szeroka, łą-

czy się z plażami: Platja dels Pins i Platja 

rzyjemny, hotelowy kompleks sła- de Llevant, łagodne zejście do morza, ok. 

dający się z 2 budynków o różnej 200 m od hotelu, dojście chodnikiem, przej-

kategoryzacji, położony w znanym ście podziemne, serwis plażowy.

kurorcie Malgrat de Mar, niedaleko pięk-  trzygwiazdkowy, zadbany, odno-

nej, długiej plaży, zaprasza na urlop z rodzi- wiony w 2012 i 2019 r. (pokoje superior), 

ną. Centralnym miejscem w hotelu jest cie- 223 pokoje (w części 3* – 191pokoi standar- 

kawie zaprojektowany basen z wodospadem dowych, w części 4* – 92 pokoje superior), 

i hydromasażem oraz wodny plac zabaw, 2 budynki, 6 pięter, po 2 windy w każdym 

który pokochają najmłodsi wczasowicze. z budynków, restauracja, bar przy base-

Eleganckie i gustownie urządzone wnętrza, nie, internet bezprzewodowy w miejscach 

odnowione pokoje, restauracja serwująca ogólnodostępnych.

m.in. przysmaki kuchni śródziemnomor- : w budynku 3*, 

skiej i bar to wszystko, czego potrzeba do wy-  2-os. (możliwość 1 dostawki), ok. 16 m², za-

 mnóstwo godnego wypoczynku. W okolicy dbany, klimatyzowany, łazienka, internet 

rozrywek, warto również wybrać się na cało- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, lo- 

dniową wycieczkę do Barcelony! dówka, sejf, balkon; dostępny również po-

kój .

przy drodze lokalnej, ok.  basen, animacje, 

500 m od centrum MALGRAT DE MAR, bilard, automaty do gry.

 foteliki dla dzieci w restau-

racji, łóżeczko do 2 lat na zamówienie przed 

przyjazdem, wydzielona część w basenie, 

brodzik, wodny plac zabaw z 2 zjeżdżal-

niami, pokój zabaw, miniklub (4-12 lat), 

animacje.

 śniadania i obiadokola-

cje, śniadania, obiady i kolacje lub soft all 

inclusive.

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

POŁOŻENIE: SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 blisko plaży i centrum 

Malgrat de Mar

 wodny plac zabaw

 odnowione pokoje superior

 urozmaicona kuchnia

standardowy

supe ori r

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

POKÓJ SUPERIOR

Gratis:

Wi-Fi 
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AZORY  SÃO MIGUEL

Terra Nostra 

Garden 

  

HOTEL

4408

P
rzepiękna, zielona dolina Furnas to 

idealne miejsce na spędzenie waka-

cji w typowo azorskim stylu! Są tu 

charakterystyczne gorące źródła i gejzery 

oraz wulkaniczne jezioro Lagoa das Fur-

nas. Hotel położony jest w romantycznej 

scenerii, przy parku botanicznym, otoczo-

ny jest egzotyczną roślinnością, charak-

terystyczną dla archipelagu Azorów, jest 

wymarzonym miejscem na wypoczynek 

dla pasjonatów przyrody. Jego atutem jest nej, ok. 45 km od stolicy wyspy – PONTA 

kuchnia, której specjalnością są tradycyj- DELGADA, ok. 50 km od lotniska w Pon-  sztuczne jezio-

ne dania, w tym słynne cozido das Furnas, ta Delgada, przystanek autobusowy ok. ro z wodą termalną i jacuzzi w ogrodzie, 

czyli mięso z warzywami gotowane w garn- 250 m od hotelu. strefa wellness z basenem krytym, siłow-

kach zakopanych w ziemi.  Praia do Fogo, publiczna, ciem-  nia, jacuzzi, łaźnia turecka, kort tenisowy  

ny piasek, łagodne zejście do morza, wy- z wypożyczalnią sprzętu, wypożyczalnia  

w południowo-wschod- różniona certyfi katem Błękitna Fla- rowerów, bilard.

niej części wyspy São Miguel, ok. 300 m k. 9 km od hotelu, dojazd lokalnym  ga, o  foteliki w restauracji, opie-

od centrum FURNAS, przy drodze lokal- autobusem. kunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat na za-

czterogwiazdkowy, zbudowany mówienie przed przyjazdem, sala zabaw. 

w 1935 r., całkowicie odnowio yn  w 1997 r.  śniadania.

oraz w 2013 r., 86 pokoi, 2 budynki, 3 pię-

tra, 3 windy, restauracja, bar, internet 

bezprzewodowy.

: 2-os., ok. 15 m², 

łazienka, internet bezprzewodowy, telewi-

zor, sejf, minibar; dostępny również 

.

SPORT I ROZRYWKA:

PLAŻA:

POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI: 

HOTEL: 

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: 

 w przepięknym ogrodzie

 basen termalny

 ładnie urządzone pokoje

 smaczna kuchnia
standardowy

pokój 

z widokiem na ogród

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

wstęp do wellness

POKÓJ Z WIDOKIEM NA OGRÓD
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AZORY  SÃO MIGUEL

Caloura Resort 

  

HOTEL

AMTSPT14OU

W
spaniałe miejsce na wyma
rzone wakacje we dwoje. Do 
dyspozycji Gości jest 80 wy

godnych, przestronnych i funkcjonalnych 
pokoi. Budynek otoczony licznymi winni
cami, jest położony na kli�e, w sąsiedztwie 
pięknej piaszczystej plaży. Otoczenie skłania 
do spacerów i aktywnego odpoczynku nad 
wodą. Dla smakoszy szef kuchni przygoto
wuje znakomite dania kuchni międzynaro
dowej i azorskiej. Podczas posiłków można 
delektować się wspaniałym panoramicznym  Baixa d’Areia, publiczna, piasz
widokiem na ocean. czysta, łagodne zejście do morza, ok. 300 m 

od hotelu, dojście chodnikiem.
w południowej części wy  czterogwiazdkowy, elegancki, od

spy São Miguel, na kli�e, ok. 1 km od cen nowiony w 2018 r., 80 pokoi, 1 budynek, 
trum małej miejscowości – Água de Pau, 3 piętra, 2 windy, 2 restauracje, bar, inter
w otoczeniu winnic, ok. 1 km od sklepów, net bezprzewodowy. 
ok. 17 km od stolicy wyspy – PONTA   : 2-os. (możliwość 
DELGADA, ok. 21 km od lotniska w Ponta  1 dostawki), ok. 30 m²,  klimatyzowany, ła
Delgada. zienka, internet bezprzewodowy, telewi

zor, zestaw do kawy/herbaty, sej ,f  minibar, 
balkon.

 basen, siłow
nia, kort tenisowy, sauna,   joga; szkoła 
nurkowania.

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

 bez wyżywienia, śniada
nia lub śniadania i obiadokolacje.

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

PLAŻA:

POŁOŻENIE: HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

 położony na klifie,  

w otoczeniu winnic

 blisko pięknej,  

piaszczystej plaży

 jasne, nowoczesne wnętrza

 basen z widokiem na ocean

standardowy

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

Gratis:

Wi-Fi 
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AZORY  SÃO MIGUEL

HOTEL

APTPDL6L48

Santa Barbara Eco 

Beach Resort 

   

Z
atopiony w zieleni, cudownie 

wkomponowany w malowni-

Zrealizowane marzenie João Reis – przed-

i .

 czterogwiazdkowy, nowoczesny 

zienka, internet bezprzewodowy, telewi-

czy krajobraz jest oazą spokoju 

i miejscem, gdzie można odpocząć na sto 

procent i prawdziwie oddychać wyspą! 

siębiorcy i zapalonego surfera, który zako-

chał się w tutejszej plaży i zielonych gó-

rach Ribeira Grande. Ośrodek składa się 

z urządzonych w rustykalnym stylu willi, w północnej części wyspy 

powstał z wyjątkowym poszanowaniem São Miguel, ok. 5 km od centrum RIBE-

przyrody, w doskonałej symbiozie z przy- IRA GANDE, ok. 20 km od stolicy wyspy ogród; dostępne również pokoje:

brzeżnym ekosystemem. Można stąd po- – PONTA DELGADA, ok. 13 km do La-

dziwiać zachwycające widoki, jednocze- goa do Fogo, ok. 25 km od lotniska w Pon-  basen, zajęcia 

śnie pływając w basenie czy bujając się na    ta Delgada. i i fi tness, siłownia z małym basenem,  jog

hamaku. Polecamy wizytę w hotelowej re-  Areal de Santa Barbara, publicz- masaż w altanie przy plaży.

stauracji, która serwuje m.in. sushi przy- na, piaszczysta, szeroka, ła godne zejście do  łóżeczko dla dziecka do 

morza, wyróżniona certygotowane z ryb z lokalnych połowów, a do   fi katem Błękitna 2 lat na zamówienie przed przyjazdem. 

potraw dodawane są zioła i warzywa z wła- Flaga, ok. 200  m od hotelu, dojście ścieżką.  śniadania.

snych upraw!

i stylowy, wybudowany w 2015 r., 30 willi 

w zabudowie szeregowej, restauracja, 3 bary, 

ogród z jeziorem, internet bezprzewodowy.

: 2-os (możliwość 

2 dostawek), ok. 52 m , klimatyzowany, ła-

zja satelitarna, aneks kuchenny, sejf, taras, 

bezpośrednie wyjście do ogrodu, widok na 

 nowoczesne, stylowe 

wnętrza

 bliskość natury

 świetnie wyposażone 

pokoje

 smaczna, lokalna kuchnia

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

PLAŻA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

HOTEL:

POKÓJ:

 superior

superior z 2 sypialniami

standardowy
2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

parking

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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AZORY  SÃO MIGUEL

HOTEL

11731609

White Exclusive 

Suites & Villas  

  

W
tym miejscu można się zako-

chać! Cudownie wkompono-

wany w malowniczy krajobraz, 

położony na klifi e kilka metrów od wybrze-

ża Atlantyku, jest wyjątkowym hotelem 

z intymną atmosferą i dizajnerskimi wnętrza-

mi. Składa się z białych budynków w niskiej 

zabudowie i z zaledwie 11 pokojami, każdy pu, ok. 7 km od stolicy wyspy – Ponta Del-

z balkonem i zachwycającym widokiem na gada, ok. 13 km od lotniska w Ponta Del-

ocean. Tutaj rytm dnia kontroluje natura, gada, przystanek autobusowy ok. 350 m od 

a czas płynie spokojnym tempem. Przezna- hotelu.

czony dla dorosłych, zaprasza na jogę w oto-  Pópulo, publiczna, piaszczy-

czeniu przyrody, koktajl przy basenie, śnia- sta, czarny piasek, szeroka, łagodne zejście 

danie na tarasie, obiad w restauracj , i  która do morza, wyróżniona certyfi katem Błę-

nazywana jest „laboratorium smaków” i re- kitna Flaga, ok. 3 km od hotelu, dojazd   

laksujący masaż. Tutaj jest jak w niebie! autobusem.

 pięciogwiazdkowy, elegancki 

w południowej części wy- i nowoczesny, 11 pokoi, 3 budy  nki, 1 pię-

spy São Miguel, w miejscowości LAGOA,  tro, restaurac ar przy basenie, internet ja, b

ok. 550 m od restauracji, ok. 2,5 km od skle- bezprzewodowy.

: 2-os., stylowy, ok. 

27 m , klimatyzowany, łazienka, inter-

net bezprzewodowy, telewizja satelitarna,  

aneks kuchenny, sejf, taras, widok na basen 

i morze.

 basen infi nity, fi -

ness, joga, masaże.

 śniadania.

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

 tylko dla dorosłych (18+)
 położony na klifie

 nowoczesny wystrój
 basen infinity

junior suite
2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 

parking 
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PORTUGALIA  RIWIERA LIZBOŃSKA 

HOTEL

LISESTO

5,0/5 

Vila Galé Estoril 

  

z 1 opinii klientów 

S
ieciowy hotel położony tylko kilka 

kroków od pięknej, zagospodaro-

wanej plaży Tamariz i dedykowany 

dorosłym, to strzał w dziesiątkę nie tylko 

dla plażowiczów. Eleganckie wnętrza, ba-

sen na dachu z tarasem i zachwycającym 

widokiem na ocean, strefa Wellness Sat-

sanga – tutaj można odpocząć w wyjątko-

wym otoczeniu! Smaczne dania serwu-

ją eleganckie restauracje, na miejscu są 

również 2 bary. Blisko stąd do miejskich 

rozrywek, w tym największego kasyna ska w Lizbonie, stacja kolejowa Estoril ok. 

w Europie, a do słynnej Lizbony możesz 150 m od hotelu (Cascais-Lizbona).

dojechać pociągiem z okolic hotelu.  Praia do Tamariz, publiczna,  basen na da-

piaszczysta, łagodne zejście do morza, chu, strefa Wellness Satsanga z jacuzzi 

ok. 200 m od centrum ES- ok. 200 m od hotelu, serwis plażowy; Praia i centrum fi tness; pole golfowe ok. 3 km 

TORIL, ok. 250 m do Casino Estoril, ok. de Carcavelos, publiczna, piaszczysta, ła- od hotelu.

2,7 km od Cascais, ok. 10 km do komplek- godne zejście do morza, ok. 6 km od hote- foteliki i menu w restauracji, 

su basenów Piscina Oceânica de Oeiras, lu, serwis plażowy. opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

ok. 14 km od centrum Sintry, ok. 27 km od  czterogwiazdkowy, nowoczesny,  śniadania lub śniadania 

centrum LIZBONY, ok. 30 km od lotni- odnowiony w 01 2 9 r., 8 pięter, 126 pokoi, i obiadokolacje.

2 windy, 2 restauracje, ary, w tym przy  2 b

basenie, internet bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 25 m², komfortowy, kli-

matyzowany/ogrzewany, łazienka, internet 

bezprzewodowy, telewizja satelitarna, ze-

staw do kawy/herbaty, sejf, minibar, część 

pokoi z balkonem.

PLAŻA: SPORT I ROZRYWKA:

POŁOŻENIE: 

DLA DZIECI: 

HOTEL: WYŻYWIENIE:

POKÓJ: tylko dla dorosłych (16+)
 blisko p aży amarisl T

 basen na dachu z widokiem 
na ocean

 strefa Wellness Satsanga

standardowy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 



54

PORTUGALIA  RIWIERA LIZBOŃSKA 

HOTEL

AMTSPT15TW

Farol

  

L
uksusowy i stylowy, położony tuż 

przy skalistym wybrzeżu Atlantyku ok. 850 m od centrum CA-

i w odległości spaceru od centrum SCAIS, ok. 16 km od przylądka Cabo da 

urokliwego Cascais, oferuje pięciogwiazd- Roca, ok. 18 km pałacu Pena w Sintrze, ok. 

kową jakość usług i świetne warunki do wy- 20 km od Sintry, ok. 28 km do Torre de Be-

poczynku w otoczeniu pięknych widoków. lem, ok. 34 km od centrum Lizbony, ok. 38 

Zaaranżowany w XIX-wiecznej rezydencji km od lotniska w Lizbonie, przystanek au-

hrabiego Cabrala, jest dumnym reprezen- tobusowy ok. 700 m od hotelu.

tantem prestiżowej fi rmy Design Hotels, a za  Ribeira, publiczna, piaszczysta, 

wystrój odpowiadają uznani architekci i elita łagodne zejście do morza, ok. 1,5 km od 

portugalskich projektantów mody. Wspania- hotelu, dojście drogą lokalną; Rainha, pu-

łe wnętrza pełne nietuzinkowych rozwiązań bliczna, piaszczysta, łagodne zejście do mo-

łączących klasykę z nowoczesnością, za- rza, ok. 1,5 km od hotelu, dojście drogą lo-

chwycają już od wejścia i są głównym atutem    kalną, serwis plażowy.

hotelu. Na miejscu są tylko 33 komfortowe   pięciogwiazdkowy, elegancki 

pokoje, w których i stylowy, regularnie odnawiany, 33 poko- można wygodnie wypo-  

cząć i cieszyć się kameralną atmosferą. Do  1 budynek, 5 pięter, winda, 2 restauracje, je,

dyspozycji Gości jest też basen z fantastycz- 2 bary, w tym z widokiem na morze, inter- 

nym widokiem na okolicę, 2 klimatyczne re- net bezprzewodowy.

stauracje oraz oferta odprężających masaży. : 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 23 m , klimatyzowany, ła-

zienka, telewizja satelitarna, internet bez-

przewodowy, minibar, sejf, część pokoi 

z balkonem, widok na okolicę; dostępny 

również pokój r.

 basen, masaże.

 opiekunka.

śniadania.

 kameralna atmosfera 

– tylko 33 pokoje

 blisko centrum Cascais

 dizajnerskie wnętrza

 basen z widokiem na ocean

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

standardowy

standardowy typu designe

2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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WŁOCHY  SARDYNIA 

HOTEL

OLBDORI

4,4/6 

Casteldoria Mare  
  

z 422 opinii klientów 

P
ołożony w północnej części Sar

dynii, tuż przy pięknej, piaszczy

stej plaży z bezpłatnym serwisem 

oraz niezwykle malowniczej lagunie, któ

rą tworzy rzeka Coghinas. Przestronne po

koje utrzymane są w nowoczesnym stylu 

i jasnej kolorystyce. Na miejscu jest duży  publiczna, z wydzieloną czę

basen z płytszą częścią dla dzieci i spekta ścią hotelową, piaszczysta, ok. 50-300 m 

kularnym widokiem na morze, restauracja od hotelu (w zależności od zakwaterowa

oraz bar. Doskonały, jako baza wypadowa nia), dojście ścieżką i drewnianą kładką 

do zwiedzania urokliwych zatoczek i pięk z kilkoma schodami, serwis plażowy.

nych plaż, z których słynie Sardynia. Ak  czterogwiazdkowy, zadbany 

tywnym polecamy spływ kajakiem po rze i nowoczesny, zbudowany w latach 2016-

ce Coghinas, która stanowi schronienie dla 2018, 101 pokoi, 3 budynki, do 2 pięter, 

wielu gatunków dzikich ptaków. restauracja z widokiem na morze, bar, 

internet bezprzewodowy w miejscach  

w San Pietro a Mare, ok. ogólnodostępnych.

2,6 km od miejscowości VALLEDORIA,  : 2-os. (możliwość 

ok. 17 km od zabytkowego zka Ca 1 lub 2 dostawek dla dzieci – łóżko piętro miastec

stelsardo, ok. 90 km od lotniska w Olbii. we), ok. 18-23 m², indywidualnie sterowa

na klimatyzacja, łazienka, telewizor, m ini

bar, sejf, większość pokoi   z balkonem lub

tarasem, widok na ogród lub okolicę.

basen, siatków

ka plażowa, am�teatr; sporty wodne.

 łóżeczko dla dziecka do 

2 lat, płytsza część w basenie, mały plac za

baw, miniklub (4-12 lat).

 all inclusive.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 tuż przy piaszczystej plaży 

 duży basen z p ył tszą 

częścią dla dzieci

 przestronne, nowoczesne 

pokoje

 piękne widoki

standardowy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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WŁOCHY  WENECJA

HOTEL

AMTSIT1QQI

Principe 

  

P
ołożony w zabytkowej kamienicy 

przy Canal Grande, doskonale sko

munikowany z resztą miasta, od

dalony zaledwie o kilka kroków od stacji 

kolejowej Santa Lucia, jest znakomitą pro

pozycją dla pragnących poczuć wyjątkowy dei Frari, ok. 2,5 km od Pałacu Dożów, ok. 

klimat i atmosferę słynnej Wenecji. Stylowy 1,5 km od Bazyliki Santa Maria della Salu

i elegancki, zachwyca gustownymi wnętrza te, ok. 6 km od lotniska w Wenecji, transfer 

mi i pokojami urządzonymi w pałacowym z/na lotnisko wodną taksówką, stacja kole

stylu. Chwalony za dobry serwis i pomoc jowa Santa Lucia ok. 200 m od hotelu, ter

ną obsługę, oferuje także wykwintną kuch minal promowy Santa Chiara ok. 600 m od 

nię lokalną i międzynarodową. Wieczorem hotelu.

warto spędzić chwilę na hotelowym tarasie,  Lungomare d’Annunzio, publicz

delektując się kieliszkiem włoskiego wina na, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 

i podziwiając widok na zabytkowe, weneckie ok. 6 km od hotelu, przeprawa promowa 

kanały. i dojazd drogą, serwis plażowy.

 czterogwiazdkowy, odnowiony  

ok. 700 m od centrum w 2010 r., 139 pokoi, 1 budynek, 5 pięter, 

WENECJI, bary i restauracje przy hotelu, winda, 2 restauracje, bar, internet bezprze-  

ok. 850 m od Bazyliki Santa Maria Gloriosa wodowy.

 : 2-os ( ożl wość . m i

1 dostawki), ok. 18 m², klimatyzowany, ła

zienka, internet bezprzewodowy, telewizja 

satelitarna, sejf, minibar. 

 pole golfowe 

ok. 15 km od hotelu.

 łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

 śniadania.

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 zabytkowa kamienica przy 

Canal Grande

 klimatyczny i stylowy

 eleganckie wnętrza i pokoje

 profesjonalna obsługa

standardowy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 
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WŁOCHY  WENECJA

HOTEL

AMTSIT2KZ6

Carlton On The 

Grand Canal 

  

W
yjątkowa elegancja, doskonała 

lokalizacja i pomocna obsługa 

– to wszystko, czego potrzeba 

do udanych wakacji! Położony w centrum 

Wenecji, z najważniejszymi atrakcjami 

w zasięgu ręki, oddaje niezwykły klimat 

miasta – komfortowe pokoje są urządzo-

ne w stylu weneckim i zadbano tu o każdy 

szczegół wystroju. Ulubionym miejscem 

spotkań Gości jest znajdująca się na 4. pię-

trze restauracja z tarasem widokowym, 

z którego można podziwiać niesamowitą 

panoramę na Wenecję, pełną  klimatycz-

nych uliczek, urokliwych mostów i zabyt-

kowych kościołów. zyliki Santa Maria della Salute, ok. 9 km 

od lotniska w Wenecji, terminal promowy 

w centrum WENECJI, ok. ok. 1 km od hotelu.

400 m od Palazzo Soranzo Cappello, ok.  czterogwiazdkowy, elegancki,  

600 m od bazyliki Santa Maria Gloriosa odnowiony w 2006 r., 145 pokoi, 1 budy- 

dei Frari, ok. 2 km od Pałacu Dożów i ba- nek, 4 piętra, winda, restauracja, Top of the 

Carlton Sky Lounge & Restaurant z tara-

sem, bar, internet bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 14 m², klimatyzowany, ła-

zienka,  internet bezprzewodowy, telewizja 

satelitarna, sejf, minibar. 

łóżeczko dla dziecka do 2 lat. 

 śniadania.

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

POKÓJ:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

 w centrum Wenecji, 

położony przy Canale Grande

 komfortowe pokoje

 restauracja z tarasem

 eleganckie wnętrza

standardowy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 
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WŁOCHY  RZYM

Palladium  

Palace  

  

HOTEL

AMTSIT2M5S

K
lasycznie urządzony, elegancki 
hotel świetnie skomunikowany 
i atrakcyjnie położony – w odległo

ści spaceru od centrum Rzymu. W hotelu ta
ras na dachu, na którym warto spędzić czas 
przy dobrej kawie lub wieczorem, z lampką 
wina. Zjedz smaczne śniadanie w restaura
cji i spędź dzień tak, jak lubisz. Na miejscu 
siłownia i sauna, więc o formę można dbać 
o każdej porze dnia. Do Koloseum, Pante
onu i Fontanny di Trevi możesz dojść przy
jemnym spacerem, w inne zakątki Wieczne
go Miasta wygodnie dojedziesz komunikacją 
miejską.

ska Rzym-Ciampino, ok. 30 km od lotniska 
ok. 1,5 km od centrum Rzym-Fiumicino, przystanek autobusowy 

RZYMU, ok. 120 m od bazyliki Matki Bo ok. 80 m od hotelu, stacja metra ok. 350 m.
żej Śnieżnej, ok. 1,5 km od Koloseum, ok.  czterogwiazdkowy, odnowiony  
2 km od Panteonu i Fontanny di Trevi, ok. w 2008 r., 81 pokoi, 1 budynek, 6 pięter, 
4,5 km od Watykanu, ok. 15 km od lotni 2 windy, restauracja z wyjściem na taras, 

bar, internet bezprzewodowy.
. (możliwość : 2-os

1 dostawki), ok. 14 m², klimatyzowany, ła
zienka, internet bezprzewodowy, telewizja  
satelitarna, sejf, minibar. 

siłownia, sauna.
 łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

śniadania.

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

-

 

-

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

 w okolicy największych 

zabytków Rzymu

 taras na dachu

 siłownia i sauna

 blisko przystanku 

autobusowego i stacji metra

standardowy

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

 

Gratis:

Wi-Fi
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MALTA

HOTEL

MLADRAG

The Westin 
Dragonara Resort   

N

 

owoczesny i luksusowy resort 

 -

-

- -

- -

 

-

-

-

- -

- -

  

 

 i 

 

 

 

ok. 1 km od centrum 

ST. JULIAN’S, ok. 9 km od stolicy wyspy 

– Valletty, ok. 10 km od lotniska na Malcie, 

przystanek autobusowy bezpośrednio przy 

hotelu.

 hotelowa, piaszczysto-żwirowa, 

mała, łagodne zejście do morza, betonowe 

podesty do opalania, zejście do morza po 

zjawiskowo położony na cyplu, schodkach, bezpośrednio przy hotelu, zej

w spokojnej okolicy, to doskona ście po schodkach do plaży; St. George’s 

ła propozycja na rodzinne wakacje w pro Bay, publiczna, piaszczysto-żwirowa, sze

mieniach maltańskiego słońca. Na miejscu roka, łagodne zejście do morza, ok. 500 m 

można w pełni wypocząć w przestronnych od hotelu, dojście chodnikiem.

i nowocześnie urządzonych pokojach, zre pięciogwiazdkowy, nowocze

laksować się na prywatnej plaży lub przy sny, luksusowy, 408 pokoi, 1 budynek, 

basenach z widokiem na morze, a także 5 pięter, 2 windy, 5 restauracji, bar, inter

spróbować kuchni śródziemnomorskiej net bezprzewodowy.

serwowanej przez cenioną przez smakoszy : 2-os. (możliwość 1 do

restaurację The Terrace. Bliska odległość stawki), ok. 42 m², indywidualnie stero

od centrum Saint Julian’s zachęca do wy wana klimatyzacja, łazienka, internet bez

brania się na dłuższy spacer po urokliwych przewodowy, telewizja satelitarna, sejf, 

zakamarkach miasta i okolicy. Resort po zestaw do kawy/herbaty, zestaw do praso

siada świetne zaplecze konferencyjne wania, minibar, balkon, widok na ogród  

i bankietowe – idealne miejsce nie tylko na i częściowy widok na morze; dostępne  

sp ania biznesowe, ale także na wesele  również otk  pokoje: , , j

w pięknej lokalizacji! .

3 baseny, w tym 

kryty, siłownia; kasyno, sporty wodne na  

plaży.

łóżeczko dla dziecka do 

2 lat na zamówienie przed przyjazdem, 

brodzik, plac zabaw, miniklub (od 3 lat).

 śniadania, śniadania 

i obiadokolacje lub śniadania, obiady 

i kolacje.

 cudowny widok na morze

 3 baseny, w tym kryty

 komfortowe pokoje

 świetne zaplecze 

konferencyjne i bankietowe

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL: 

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

deluxe

executive club tower u-

nior suite luxury bay suite

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

parking

POKÓJ DELUXE Z WIDOKIEM NA MORZE
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MALTA

InterContinental 

Malta   

HOTEL

MLAINTE

L

ok. 500 m od centrum ST. 
JULIAN’S, ok. 700 m od Zatoki Spinola, 
ok. 2,5 km od Sliemy, ok. 7,5 km od stoli-
cy wyspy – Valletty, ok. 11 km od lotni-
ska na Malcie, przystanek autobusowy ok. 
400 m od hotelu.

 hotelowa, piaszczysta, łagodne 
uksusowy hotel otoczony wypielę- zejście do morza, wyróżniona certyfi katem 

Błękitna Flaga, ok. 160 m od hotelu, doj-
położony w pięknej zatoce nad Mo- ście drogą, Beach Club dla gości hotelu: bar 

rzem Śródziemnym, to idealne miejsce na z przekąskami, restauracja, serwis plażowy.
urlop marzeń. Tylko kilka kroków stąd do  pięciogwiazdkowy, odnowiony 
cudownej, piaszczystej plaży z serwisem, w 2020 r., 481 pokoi, 1 budynek, 19 pięter, 
niedaleko do centrum St. Julian’s z restaura- 6 wind, 4 restauracje, 9 barów, w tym przy 
cjami i klubami, więc wszystkie wakacyjne plaży i na dachu, internet bezprzewodowy.
atrakcje są tu zawsze na wyciągnięcie ręki. : 2-os. (możliwość 1 lub 
W hotelu eleganckie i komfortowe pokoje, 2 dostawek), ok. 35 m², indywidualnie ste-
a dla najbardziej wymagających wyjątkowy rowana klimatyzacja, łazienka, internet 
Koncept Club z dodatkowymi udogodnie- bezprzewodowy, telewizja satelitarna, ze- 
niami. Odpocznij przy basenie, wybierz się    staw do kawy/herbaty, sej ,f  minibar, balkon, 
do jednej z kilku restauracji i barów na tere- widok na miasto; dostępne również pokoje: 
nie hotelu, zrelaksuj w centrum spa i podzi- 
wiaj zapierające dech widoki na morze i mia- .
sto – tutaj można odpocząć! Polecamy na   3 baseny, w tym 

 rocznicę ślubu, spotkanie infi nity i kryty, sauna, centrpodróż poślubną, um fi tness CY-
biznesowe i każde wydarzenie, które wyma- NERGI, centrum spa.
ga wyjątkowej oprawy i otoczenia.  menu w restauracji, łóżecz-

ko dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed 
przyjazdem, miniklub (2-7 lat).

 śniadania, śniada-
nia i obiadokolacje lub śniadania, obiady 
i kolacje.

gnowanym ogrodem, malowniczo 

, , 

i 

 blisko centrum St. Julian’s

 przy piaszczystej plaży

 przestronne i eleganckie 

pokoje

 dobra i urozmaicona 

kuchnia

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

classic

premium panoramic suite Koncept Club 

Koncept Club suite 

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

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

POKÓJ CLASSIC
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CHORWACJA  DALMACJA 

HOTEL

SCRANDR
5,8/6 

Amadria Park Kids 
Hotel Andrija 

z 5 opinii klientów 

P
ierwszy tematyczny hotel dla dzieci 

w Chorwacji, inspirowany podwod-

Paklenica, ok. 62 km od lotniska w Splicie, 
ok. 80 km od lotniska w Zadarze, przysta-
nek autobusowy ok. 500 m od hotelu.

 publiczna, piaszczysto-żwirowa, 
łagodne zejście do morza, miejscami dno 
kamieniste, zalecane obuwie ochronne, 
ok. 50 m od hotelu; White Beach, publicz-
na, piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście 
do morza, dno miejscami kamieniste, zale-
cane obuwie ochronne, wyróżniona certyfi -

nym światem! Bajkowe postacie katem Błękitna Flaga, ok. 200 m od hotelu; 
z morskiego świata są motywem przewod- Family Beach, publiczna, piaszczysto-żwi-
nim wystroju hotelu, we wnętrzach rowa, łagodne zejście do morza, miejscami 
i na fasadzie można znaleźć delfi ny, żółwie w wodzie kamieniste podłoże, zalecane 
morskie, a nawet syreny. Na miejscu jest obuwie ochronne, ok. 250 m od hotelu; na 
przygotowana część dla dzieci w restaura- plażach serwis plażowy.
cji ze specjalnym menu, pokój zabaw i mi-  czterogwiazdkowy, wchodzi 
niklub, prowadzony przez profesjonalny w skład kompleksu Amadria Park, całko-
zespół animatorów. Świetny basen i bli- wicie odnowiony w 2019 r., 243 pokoje, 
skość plaży sprawia, że jest to doskonałe 1 budynek, 3 piętra, 2 windy, restauracja  
miejsce na rodzinne wakacje. Goście hote- główna i 4 à la carte, 2 bary, w tym przy ba-
lu mogą korzystać z licznych udogodnień senie, internet bezprzewodowy.  basen, plac i pokój zabaw, 
sportowo-rekreacyjnych całego komplek- : 2-os. (możliwość miniklub (4-12 lat), animacje,  foteliki 
su Amadria Park. 1 lub 2 dostawek dla dzieci – łóżko piętro- i menu w restauracji, opiekunka, łóżeczko 

we), ok. 21 m², nowoczesny, indywidualnie dla dziecka do 2 lat na zamówienie przed 
ok. 6 km od centrum SZY- sterowana klimatyzacja, łazienka, internet przyjazdem.  

BENIKA, ok. 4,5 km od mariny, ok. 17 km bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf,  bez wyżywienia, śniada-
od Parku Narodowego Krka, ok. 49 km od minibar, balkon francuski; dostępny rów- nia, śniadania i obiadokolacje lub śniada-
Trogiru, ok. 110 km od Parku Narodowego nież pokój . nia, obiady i kolacje.

 2 baseny, w tym 
infi nity w En Vogue Beach Club, animacje, 
Aquapark Dalmatia, centrum sportu: 
3 korty tenisowe z wypożyczalnią sprzętu, 
minigolf, sporty wodne na plaży, centrum 
wellness & spa w Amadria Park Hotel 
Ivan.

PLAŻA:

HOTEL:

DLA DZIECI:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

WYŻYWIENIE:

SPORT I ROZRYWKA:

 tuż przy plaży

 mnóstwo atrakcji dla rodzin 

z dziećmi

 komfortowe pokoje

 profesjonalne animacje

rodzinny

rodzinny superior

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

Gratis:

Wi-Fi 

POKÓJ RODZINNY
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CHORWACJA  DALMACJA 

More

HOTEL

AHRDBV7HXM

5,5/6 

E
kskluzywny, nowoczesny, butikowy 

hotel, który kaskadowo schodzi 

-

 

 

 -

-

- hotelu.

 

-

-

 

-

-

-

nia historycznego Dubrownika.

-

 

 

w stronę pięknej zatoki Lapad, jed

nego z najbardziej malowniczych miejsc 

w okolicy Dubrownika. Do dyspozycji 

Gości są luksusowe pokoje, utrzymane od hotelu, ok. 25 km od lotniska w Du

w jasnej, eleganckiej kolorystyce. Cieka browniku, przystanek autobusowy ok. 200 m 

wostką jest hotelowy Cave Bar, znajdujący od hotelu, postój taksówek ok. 800 m od 

się w naturalnej jaskini, gdzie można spró

bować dobrej kawy i kolorowych drinków  hotelowa, kamienna platforma, 

w wyjątkowej scenerii. Hotel słynie rów ok. 20 m od hotelu, serwis plażowy.

nież z wysokiego poziomu usług, przemi  pięciogwiazdkowy, częściowo 

łej obsługi i niezapomnianych widoków na odnowiony w 2017 r., 85 pokoi, 8 pięter, 

zachody słońca. Doskonale nadaje się na 2 budynki: główny i boczny, 6 wind, 2 re

romantyczne wakacje we dwoje, to rów stauracje, 3 bary, w tym Cave Bar, internet 

nież świetna baza wypadowa do zwiedza bezprzewodowy.

2-os., klimatyzowany, łazienka, 

dostęp do  internetu, telewizja satelitarna,  

ok. 4 km od centrum DU sejf, minibar; dostępne również inne typy  

BROWNIKA, bary i restauracje ok. 400 m pokoi.

 2 baseny, łaźnia 

parowa, hamma , asam  m że.

 opiekunka, łóżeczko dla 

dziecka do 2 lat na zamówienie przed 

przyjazdem.

 śniadania, śniadania 

i obiadokolacje lub śniadania, obiady 

i kolacje.

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 tuż przy plaży

 położony w cichym  

i spokojnym miejscu

 nowoczesne wnętrza

 wysoki standard usług

z 2 opinii klientów 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

serwis plażowy

Wi-Fi

parking
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CHORWACJA  ISTRIA

HOTEL

AHRPUYD0EQ

Valamar Girandella 
Designed for Adults   

P
ięknie położony, dedykowany dla 

dorosłych, należy do renomowanej 

sieci Valamar, znanej z doskonałego 

serwisu i wysokiej jakości usług. Eleganc

ki, z tarasową zabudową, dzięki której 

można stąd podziwiać piękny widok na 

morze, zachwyca nie tylko nowoczesnymi 

wnętrzami, ale także świetną obsługą i do

skonałą atmosferą. Piękny basen in�nity 

i kameralna, hotelowa plaża to idealne  Val Sunrise Relax, hotelowa, 

miejsca na relaks i wakacyjne lenistwo we żwirowo-kamienista, zalecane obuwie 

dwoje. Warto także wybrać się do centrum ochronne, wyróżniona certy�katem Błę

Rabac z licznymi sklepami i restauracjami kitna Flaga, ok. 100 m od hotelu, zejście do 

z wyśmienitą, lokalną kuchnią. plaży po schodach, serwis plażowy.

czterogwiazdkowy, na terenie 

na półwyspie Istria, ok. kompleksu Girandella Valamar Collection 

800 m od centrum miejscowości RABAC, Resort, 106 pokoi, 1 budynek, restauracja   

ok. 50 km od lotniska w Puli. z tarasem przy basenie, bar przy basenie, in

ternet bezprzewodowy.

ok. 17-26 m²,: 2-os ,.   

klimatyzowany, łazienka, internet bez

przewodowy, telewizja satelitarna, mini

bar, balkon, widok na ogród; dostępny 

również pokój .

 basen in�nity, 

animacje, dyskoteka.

 śniadania.

-

-

-

-

-

-

PLAŻA:

HOTEL: 

POŁOŻENIE: 

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

 dedykowany dla dorosłych

 basen infinity z widokiem 

na morze

 kameralna, hotelowa plaża

 wysoka jakość usług  

i serwisu

superior

junior suite

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy

Wi-Fi

POKÓJ SUPERIOR Z WIDOKIEM NA MORZE
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CHORWACJA  KVARNER

Imperial Valamar 
Collection

HOTEL

AHRRJK7JPA

J
eden z pierwszych hoteli na wyspie, 

, 

 i 

położony blisko przepięknej starów-

ki Rabu pełnej klimatycznych miejsc 

i zakątków, jest symbolem szyku i nowocze-

snej elegancji. Znajduje się w historycznym ok. 140 km od Zadaru, ok. 70 km od lotniska 

budynku otoczonym parkiem miejskim, w Rijece, przystanek autobusowy ok. 550 m 

z ładnie zaaranżowanym basenem z tarasem od hotelu.

i leżakami, skąd roztacza się malowniczy wi-  Banova Vila, publiczna, kamieni-

dok na okolicę. W eleganckich restauracjach sto-skalista, platforma do opalania, zejście 

można spróbować doskonałej kuchni śród- do morza po schodkach, zalecane obuwie 

ziemnomorskiej, a ukojenie dla zmysłów ochronne, ok. 1 km od hotelu, dojście drogą, 

znaleźć w luksusowym centrum spa z bo- bez serwisu plażowego; Val Padova, publicz-

r ą abiegów. Idealna oprawa na ro-gatą ofe t  z na, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 

mantyczne wakacje we dwoje w najlepszym ok. 1 km od hotelu, dojazd bezpłatnym hote-

stylu! lowym busem, serwis plażowy.

 czterogwiazdkowy, odnowiony 

na wyspie Rab, na wzgó- w 2018 r., 136 pokoi, 1 budynek, 4 piętra, 

rzu, ok. 700 m od miasta RAB, ok. 500 m 2 windy, 2 restauracje, 3 bary, w tym przy ba- 

od restauracji i sklepu, ok. od Rijeki, 92 km senie, internet bezprzewodowy.

: 2-os., ok. 16-20 m

klimatyzowany, łazienka, internet bezprze-

wodowy, telewizja satelitarna, minibar, sejf, 

widok na okolicę; dostępne również pokoje: 

.

 basen, siłownia, 

muzyka na żywo, fi tness, centrum spa z ba-

senem krytym.

 śniadania.

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

 blisko p ęi knej starówki 

w Rab

 kameralny basen z tarasem

 bogata oferta spa

 eleganckie i komfortowe 

pokoje

standardowy

superior premium

2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

parking

bus na plażę

wstęp do spa

POKÓJ STANDARDOWY OD STRONY MORZA
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CHORWACJA  DALMACJA

HOTEL

AHRDBVC9AG

Kalamota Beach 

House    

C
udowny, butikowy hotel z ciekawą 
historią, na pięknej wyspie pach
nącej sosnami – raj w raju! Kame

ralny i wyjątkowy, położony tuż przy plaży, 
oferuje zakwaterowanie w jednym z dzie
sięciu komfortowych apartamentów z wi ni w Dubrowniku ok. 21 km i następnie 
dokiem na morze. Odpocznij w spokojnej rejs promem ok. 6 km), z przystani do ho
lokalizacji i wyjątkowych okolicznościach telu ok. 2 km do przejścia pieszo, z przysta
przyrody, a gdy zatęsknisz za turystyczny ni wyspy do centrum Dubrownika regu
mi atrakcjami – popłyń do Dubrownika, to larne rejsy kilka razy dziennie.
tylko kilkanaście minut! Cała wyspa wy  publiczna, żwirowo-kamienista, 
łączona jest z ruchu kołowego, co czyni ją bezpośrednio przy hotelu, dojście ścieżką, 
bezpieczną oazą zarówno na urlop we dwo serwis plażowy.
je, jak i wypoczynek z rodziną.  czterogwiazdkowy, zbudowany 

w 2017 r., 10 pokoi, 1 budynek, 3 p ęt a, i r  
w miejscowości Gornje winda, restauracja z tarasem, ba , ternet r  in

Čelo, na wyspie KOLOČEP, ok. 12 km od bezprzewodowy.
Dubrownika, ok. 30 km od lotniska w Du  2-os., ogrzewany/ 
browniku (przejazd autokarem do przysta klimatyzowany, łazienka, część dzienna  

i syp ai lnia, dostęp do internetu, telewizja    
satelitarna, aneks kuchenny, sejf, mała lo
dówka, balkon, widok na morze; dostępne  
również inne apartamenty.

 basen na dachu. 
 łóżeczko dla dziecka do 

2 lat, plac zabaw.
śniadania lub śniadania 

i obiadokolacje.

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-  

-

-

 

PLAŻA:

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

 na wyspie Koločep

 przy plaży z serwisem

 apartamenty z widokiem  

na morze

 basen na dachu

apartament

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

 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU



66

CHORWACJA  DALMACJA

Osejava
HOTEL

AHRSPU8FJG

P
ołożony przy promenadzie, z wido-

kiem na góry i morze, jest idealnym 

miejscem na wypoczynek we dwoje. 

Zaledwie kilka kroków jest do niewielkiej, 

kameralnej plaży oraz centrum popularne-

go kurortu Makarska, gdzie na turystów 

czeka mnóstwo atrakcji. Goście hotelu 

mogą korzystać z zadbanego basenu, 2 re-

stauracji i baru. Dla pełnego komfortu 

przygotowano nowoczesne pokoje, wypo-

sażone w niezbędne udogodnienia.

czterogwiazdkowy, zbudowany 

ok. 100 m od centrum w 2009 r., 50 pokoi, 1 budynek, 4 piętra, 

miejscowości MAKARSKA z barami i re- winda, 2 restauracje, bar, internet 

stauracjami, ok. 80 km od lotniska w Spli-   bezprzewodowy.

cie, przystanek autobusowy ok 900 . m od 2-os., klimatyzowa y, a enka, n  ł zi

hotelu. internet bezprzewodowy, telewizja sateli-

 publiczna, kamienista, platforma tarna, sejf, minibar; dostępne również 

do opalania, ok 50 m od hotelu, dojście . inne typy pokoi.

ścieżką, serwis plażowy. basen, 2 korty 

tenisowe, wypożyczalnia rowerów, wy-

cieczki rowerowe z przewodnikiem, cen-

trum spa.

łóżeczko dla dziecka do 

2 lat na zamówienie przed przyjazdem.

 śniadania lub śniadania 

i obiadokolacje.

HOTEL: 

POŁOŻENIE: 

POKÓJ: 

PLAŻA:

ROZRYWKA: SPORT I 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

 w centrum miejscowości 

Makarska

 przy promenadzie

 zadbany basen

 nowoczesne pokoje

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU



67

STANY ZJEDNOCZONE  NOWY JORK

AUSNYCFKGA

Hard Rock Hotel 

New York   

N
a scenie najnowsza i najjaśniejsza 

darny skład w idealnej lokaliza-

cji – w sercu Manhattanu. Wyjątkowy di-

zajn i klimat, komfortowe pokoje i zdjęcia w centrum MANHATTA-

gwiazd na terenie hotelu robią wrażenie! NU, ok. 550 m od The Broadway Theatre, 

Podziwiaj panoramę miasta z tarasu, po- ok. 650 m od Times Square, ok. 700 m 

pijaj koktajl w barze RT60 na dachu bu- od katedry św. Patryka, ok. 1 km od 

dynku, skosztuj pysznego steka w restau- Grand Central Terminal i Central Parku, 

racji NYY i lokalnej kuchni w Sessions, ok. 1,5 km od Rockefeller Center, ok. 2,5 km 

a wieczorem wybierz się na koncert, pograj od Empire State Building i 5 Alei (5th 

na gitarze lub posłuchaj świetnej muzyki – Avenue), ok. 30 km od lotniska Johna F. 

 Kennedy’ego w Nowym Jorku, stacja me-jest tu mnóstwo specjal yc , uzycznychn h  m  

udogodnień! Położony w „centru ”m , więc tra ok. 150 m od hotelu, przystanek auto-

do najwię s yck z h atrakcji miasta można busowy ok. 250 m.

dojść spacerem, może wieczorny spacer do  pięciogwiazdkowy, nowoczesny, 

Central Parku? 446 pokoi, 36 pięter, 1 budynek, winda,  

3 restauracje à la carte, kawiarnia, sklep 

Rock Shop.

, ok. 25 m: 2-os. , 

klimatyzowany, łazienka, internet bez-

przewodowy, telewizor, ekspres do kawy; 

dostępne również pokoje: , 

, , 

 siłownia, sesje 

 bez wyżywienia.

gwiazda Nowego Jorku! Legen-

i .

jogi. 

 w centrum Manhattanu

 nowoczesne wnętrza
ˇ

 muzyczne udogodnienia

 baza wypadowa 

do zwiedzania

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

standardowy

ior delu- super

xe queen studio suite platinum suite

2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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STANY ZJEDNOCZONE  NOWY JORK

The Benjamin 
Royal Sonesta 

New York 

HOTEL

AUSNYCEDKU

C
udowne miejsce zaprojektowane 

ze smakiem przez Lauren Rottet, 

w reprezentatywnym budynku 

-

mym sercu Manhattanu! Kultowy punkt 

orientacyjny to elegancki hotel z komforto-

- -

 

-  

- Center, ok. 800 m od 5 Alei (5th Avenue), 

-

cji, jak Central Park, Rockefeller Center czy 24 km od lotniska Johna F. Kennedy’ego 

w Nowym Jorku, przystanek autobusowy  

Przy hotelu przystanek autobusowy i stacja i stacja metra ok. 50 m od hotelu. 

-  czterogwiazdkowy, odnowiony 

-

-

nych w hotelu.

, klimaty-: 2-os., ok. 23 m

 i .

zbudowanym w stylu neoromańskim, w sa

wymi pokojami, odnowionymi we współpra w centrum MANHATTA

cy z ekspertem ds. snu, dr Rebeccą Robbins. NU, ok. 350 m do katedry św. Patryka, ok. 600 m 

Na miejscu 2 bary i świetna restauracja ser od Grand Central Terminal i Rockefeller 

wującą amerykańskie przysmaki, w okoli

cy mnóstwo lokali z kuchnią świata. Tylko ok. 1,5 km od Times Square, ok. 2 km od 

kilka minut spacerem stąd do takich atrak Empire State Building i Central Parku, ok. 

słynny, oświetlony neonami Times Square. 

metra, więc spokojnie planuj zwiedzanie, je

steś na „skrzyżowaniu świata”! w 2012 r., 209 pokoi, 30 pięter, winda, restau 

racja, bar przekąskowy, lobby ba ,r  internet 

bezprzewodowy w miejscach ogólnodostęp

zowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 

telewizja kablowa; dostępne również pokoje: 

centrum �tness.

bez wyżywienia.

 w centrum Manhattanu
 eleganckie wnętrza

 przestronne i komfortowe 
pokoje

 niedaleko 5 Alei 
(5th Avenue) i Central Parku

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

WYŻYWIENIE: 

queen

deluxe  suite

2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 

 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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STANY ZJEDNOCZONE  FLORYDA

AUSORLBIMO

National Hotel 
Miami Beach An 

Adult Only 
Oceanfront Resort     

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

P

w centrum MIAMI BEACH, 
ok. 300 m od Lincoln Road, ok. 800 m 

ołożony w słynnej dzielnicy Art od Bass Museum of Art i Miami Beach Bo
Deco, nad oceanem, zachwyca roz tanical Garden, ok. 1 km od Ocean Drive, 
machem jak z amerykańskiej pro ok. 14 km od centrum Miami, ok. 15 km 

dukcji �lmowej. W hotelu eleganckie wnę  od muzeum i ogrodów Vizcaya, ok. 22 km 
trza i komfortowe pokoje z oryginalnymi  od aquaparku Tidal Cove, ok. 67 km 
detalami, część z widokiem na miasto od Parku Narodowego Biscayne, ok. 18 km 
i ocean. Otoczony palmami, tylko dla do od lotniska w Miami, ok. 44 km od lotni
rosłych, oferuje nie tylko bezpośredni do ska Fort Lauderdale/Hollywood, przysta
stęp do słynnej, ciągnącej się kilometrami nek autobusowy ok. 50 m od hotelu.
plaży, ale również jeden z najdłuższych ba  South Miami, publiczna, piasz
senów w całym Miami! Świetne miejsce czysta, łagodne zejście do morza, bezpo
do wypoczynku i plażowania, doskonałe, średnio przy hotelu, serwis plażowy .

  jako baza wypadowa do zwiedzania – tylko  czterogwiazdkowy, całkowicie 
kilka kroków stąd do Lincoln Road, Bass  odnowiony w 2016 r., 1 budynek, 152 po
Museum of Art i Miami Beach Botanical koje, 11 pięter, 2 windy, restauracja, bar, 
Garden. internet bezprzewodowy.

 : 2-os., ok. 33 m², 
klimatyzowany, łazienka, internet bez
przewodowy, telewizja kablowa, sejf, żelaz
ko i deska do prasowania.

 2 baseny, joga, 
siłownia, masaże.

: bez wyżywienia lub śnia- 
dania.

-

-

-

-

- -

- -

- -

-

-

-

-

 tylko dla dorosłych (21+)
 eleganckie i nowoczesne 

wnętrza
 przy ciągnącej się 

kilometrami plaży
 długi basen

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE

standardowy

Gratis:

Wi-Fi 
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STANY ZJEDNOCZONE  FLORYDA

The Confidante 

Miami Beach 

  +

HOTEL

AUSORLB23S

N
owoczesny, przyciągający Gości 

świetną atmosferą, doskonałą ob-

sługą i uprzywilejowaną lokaliza-

cją tuż przy słynnej Miami Beach, to dobra ok. 3 km od centrum MIAMI 

propozycja na wakacje z przyjaciółmi. Cieka- BEACH, ok. 3 km od Bass Museum of Art 

wy wystrój pełen wzorów, kolorów i tekstur i Miami Beach Botanical Garden, ok. 4 km 

spodoba się miłośnikom nietuzinkowych od Lincoln Road i Ocean Drive, ok. 14 km 

rozwiązań wnętrzarskich – to prawdziwa od centrum Miami, ok. 16 km od dzielnicy 

mieszanka styli, które świetnie ze sobą har- Little Havana oraz muzeum i ogrodów Viz-

monizują i tworzą wyjątkowy klimat! Przy- caya, ok. 19 km od aquaparku Tidal Cove, 

tulne pokoje są idealnym miejscem na re- ok. 67 km od Parku Narodowego Biscay-  2 podgrzewane 

laks, ochłodę przyniosą 2 baseny ze słodką ne, ok. 71 km od Parku Narodowego Ever- baseny, w tym tylko dla dorosłych, centrum 

wodą, a smaczne śniadania umilą każdy po- glades, ok. 18 km od lotniska w Miami, fi tness na terenie hotelu, dostęp do wirtual-

ranek. Welcome to Miami! ok. 42 km od lotniska Fort Lauderdale/Hol- nych zajęć fi tness prowadzonyc p ez aj-h rz n

lywood, przystanek autobusowy przy hotelu. lepsze studia fi tness w Miami, wystawy sztu- 

 Miami Beach, publiczna, piasz- ki lokalnych artystów.

czysta, łagodne zejście do morza, ok. 40 m łóżeczko dla dziecka do 2 lat.

od hotelu, zejście schodami, serwis plażowy. bez wyżywienia.

 czterogwiazdkowy, nowoczesny, 

odnowiony w 2014 r., 339 pokoi, 3 budynki, 

winda, 3 restauracje, bar, internet bezprze-

wodowy w miejscach ogólnodostępnych.

: 2-os., ok. 27-37 m

indywidualnie sterowana klimatyzacja, ła-

zienka, internet bezprzewodowy, telewizja 

satelitarna, sejf, mała lodówka, zestaw do 

prasowania.

 tuż przy słynnej plaży 

Miami Beach

 2 baseny, centrum fitness

 dizajnerskie wnętrza

 nowoczesne i dobrze 

zaopatrzone pokoje

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

PLAŻA:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE: 

HOTEL:

POKÓJ: standardowy 2
, 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 



71

STANY ZJEDNOCZONE  LAS VEGAS

AUSLASDMA0

Venetian Resort 
Las Vegas

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

L
uksusowy, nocą mieniący się jak zło-

to resort to przepych Las Vegas połą-

czony z duchem i klimatem Wenecji. 

Kompleks składa się z dwóch wyjątkowych 

hoteli: The Venetian i The Palazzo. Prze- ok. 2 km od centrum LAS 

żywaj, oglądaj, odpoczywaj – tutaj wszyst- VEGAS, ok. 5 km od stadionu Allegiant

kie doświadczenia są na wyciągnięcie ręki! i rekinarium Shark Reef Aquarium, 

Czasu zawsze jest zbyt mało, więc zaplanuj ok. 7 km od Narodowego Muzeum Prze-

dłuższy pobyt, aby skorzystać z jak naj- stępczości Zorganizowanej i Egzekwowa-

większej ilości atrakcji. Relaks przy jed- nia Prawa i Muzeum Neonów, ok. 15 km 

nym z basenów, wizyta w Muzeum Figur od Wetlands Park, ok. 5 km od lotniska 

Woskowych Madame Tussaud, zakupy w Las Vegas, przystanek autobusowy 

w ogromnym centrum handlowym, kola- ok. 500 m od hotelu.

cja w jednej z 40 restauracji, w tym nale-  pięciogwiazdkowy, elegancki 

żącym do Thomasa Kellera słynnym bi- i luksusowy, odnowiony w 2017 r., 2 bu-

stro Bouchon, i romantyczny rejs gondolą dynki: The Venetian Hotel i The Palaz-

– wybór należy do Ciebie! Chcesz spróbo- zo Hotel, 7000 pokoi, 34  piętra, winda, 

wać szczęścia w kasynie? Nic prostszego, 40 restauracji, 10 barów, centrum handlo-  10 basenów, 

tutaj czeka mnóstwo rozrywek o każdej po- we Grand Canal Shoppes, Muzeum Figur centrum spa z siłownią, kasyno.

rze dnia i nocy! Woskowych Madame Tussaud Las Vegas,  bez wyżywienia .

internet bezprzewodowy.

os., ok. 60 m , : 2-

klimatyzowany, łazienka, część ypw oczyn-

kowa z sofą, biurko, internet bezprzewo-

dowy, telewizja kablowa, sejf, minibar; 

dostępne również pokoje: , 

, , 

 i .

 luksusowy komleks 2 hoteli

 blisko centrum Las Vegas

 40 restauracji, w tym słynne 

bistro Bouchon

 10 basenów, mnóstwo 

atrakcji

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

POKÓJ:king luxury suite

luxury suite

premium suite grand suite king grand 

suite  executive suite

2

Gratis:

Wi-Fi 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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STANY ZJEDNOCZONE  LAS VEGAS

HOTEL

AUSLASE6BM

Circa Resort 

& Casino  

N
owoczesny, oświetlony neonami 

– tutaj unosi się prawdziwy duch 

Vegas! Zbudowany zaledwie 

w 2020 r., łączy w sobie komfortowy, pełen 

blichtru hotel z luksusowym kasynem 

– czyli tym, z czego słynie światowa stolica 

rozrywki. W ciągu dnia polecamy wypo- ok. 6 km od centrum LAS 

czynek przy jednym z licznych basenów na VEGAS, ok. 650 m od Narodowego Muzeum 

cudownym tarasie, obiad w wybranej re- Przestępczości Zorganizowanej i Egzekwo-

stauracji i drink w klimatycznym barze. wania Prawa, ok. 1,5 km od Muzeum 

Popołudniami najlepiej zarezerwować wi- Neonów, ok. 10 km od rekinarium Shark 

zytę w spa i zacząć przygotowania do noc- Reef Aquarium, ok. 11 km od stadionu 

nych szaleństw. Przeznaczony dla doro- Allegiant, ok. 14 km od Wetlands Park, 

słych Gości, świetnie położony, zapewnia  ok. 10 km od lotniska w Las Vegas, przysta-

łatwy dostęp do turystycznych atrakcji nek autobusowy przy hotelu. 

i rozrywek, jakie oferuje miasto świateł  czterogwiazdkowy, nowoczesny, 

– koniecznie odwiedź kultowe Muzeum zbudowany w 2020 r., 777 pokoi, 35 pięter, 

Neonów, to tylko kilkuminutowy spacer! winda, 5 restauracji, 5 barów, w tym na da-

chu i w kasynie, internet bezprzewodowy.

: 2-os., ok. 40 m , klimatyzo-

wany, łazienka, internet bezprzewodowy, 

telewizja kablowa, sejf; n  również  dostęp e

pokoje: 

i .

 6 basenów, cen-

trum spa, kasyno.

 bez wyżywienia.

 tylko dla dorosłych (21+)
 blisko atrakcji Las Vegas

 przestronne pokoje 
 6 basenów, centrum spa

POŁOŻENIE: 

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

king

double king king corner studio

superior suite

2

, 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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STANY ZJEDNOCZONE  LOS ANGELES

The Portofino 

Hotel & Marina 

AUSLAXCMS6

C
udowna mieszanka kalifornijskiej 

historii i nowoczesnej elegancji 

– zapraszamy do odkrycia nadmor-

skiej przystani tuż przy pięknej marinie! Jest 

tu kameralnie i spokojnie, więc to idealne w miejscowości REDONDO 

miejsce na odpoczynek po dniu spędzonym BEACH, ok. 850 m od Czuleger Park, 

na plaży lub zwiedzaniu Los Angeles. To ok. 6 km od miejscowości Torrance, 

hotel z duszą – zaprojektowany z dbałością ok. 30 km od centrum Los Angeles, ok. 12 km 

o każdy szczegół, otwarty w 1962 r. przez en- od lotniska Los Angeles, przystanek autobu-

tuzjastę samochodów wyścigowych, szybko sowy ok. 500 m od hotelu.

stał się ulubionym miejscem zawodowych  Hermosa Beach Pier, publicz-

kierowców, w tym Petera Revsona, zwycięz- na, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 

cy Grand Prix F1. Komfortowe pokoje z za- ok. 1 km od hotelu; Redondo, publicz-

chwycającymi widokami, wyjątkowa restau- na, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 

racja Baleen serwująca m.in. owoce morza ok. 1,5 km od hotelu.

oraz basen z jacuzzi i tarasem z widokiem  czterogwiazdkowy, 1 budynek, 

na ocean – poczuj, co to życie w stylu South  2 piętra, winda, restauracja, bar, internet 

Bay! bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 25 m , internet bezprzewo-

dowy, telewizor, lodówka, zestaw do kawy/ 

herbaty, minibar, balkon lub taras, wi-

dok na przystań; dostępny również pokój 

.

 basen, jacuzzi, 

siłownia.

 bez wyżywienia.

 przy marinie, z widokiem 

na ocean

 dizajnerskie wnętrza

 piaszczyste plaże w okolicy

 baza wypadowa 

do zwiedzania Los Angeles

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

marina side

oceanside

2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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MEKSYK

Blue Diamond 
Luxury Boutique  

HOTEL

AMXCUN6MA2

P
ołożony tuż przy Morzu Karaib-

skim, w otoczeniu tropikalnego 

ogrodu, zapewnia romantyczną sce-

nerię, idealną na wypoczynek we dwoje. De-

dykowany wyłącznie dorosłym, z 2 restaura-

cjami i barami, oferuje przestronne i stylowe 

pokoje oraz wspaniałe wille z prywatnym ba-

senem na tarasie. Doskonałym miejscem na niska w Cancun, przystanek autobusowy ok. 

relaks jest basen, skąd można podziwiać nie- 2 km od hotelu.

zwykłe widoki na morze oraz hotelowa plaża hotelowa, piaszczysta, łagodne 

z bezpłatnym serwisem. Niezwykle klima- zejście do morza, bezpośrednio przy hotelu, 

tyczny i zapewniający pięciogwiazdkowy po- serwis plażowy.

ziom usług spełni oczekiwania nawet najbar-  pięciogwiazdkowy, zbudowany 

dziej wymagających! w 2007 r., 128 pokoi, kilkanaście budyn-

ków, w tym główny, do 2 pięter,  2 restauracje, 

na Riwierze Majów, ok. 11 km 2 bary, w tym przy basenie, kawiarnia, tropi-

od centrum PLAYA DEL CARMEN, ok. kalny ogród, internet bezprzewodowy.

17 km od parku rozrywki Xplor, ok. 19 km : 2-os., ok. 60 m², kli-

od parku rozrywki Xcaret, ok. 48 km od lot- matyzowany, łazienka, garderoba, internet 

bezprzewodowy, telewizja satelitarna, sejf, 

minibar, zestaw do prasowania, balkon lub 

taras, widok na ogród; dostępne również po-

koje:  i .

 2 baseny, siłow-

nia, aerobik, joga, centrum spa z basenem 

krytym; pole golfowe ok. 3 km od hotelu.

 all inclusive.

PLAŻA: 

HOTEL:

POŁOŻENIE: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE:

 tylko dla dorosłych (18+)
 otoczony tropikalnym 

ogrodem
 przestronne i stylowe 

pokoje
 3 baseny, w tym 1 kryty

junior suite

junior suite deluxe  lagoon willa

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

parking 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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MEKSYK

Occidental at 

Xcaret Destination  

HOTEL

AMXCUN6NRE

P
ołożony w przepięknej scenerii, tuż 

przy parku rozrywki Xcaret, należy 

do renomowanej sieci Barceló, gwa

rantującej komfort wypoczynku i wysoki po

ziom usług. Przyjemna plaża w zatoce na Riwierze Majów, ok. 9 km 

z palmami dającymi cień w upalne dni, tur od centrum PLAYA DEL CARMEN, ok. 

kusowe morze na wyciągnięcie ręki, mnó 1 km od parku rozrywki Xplor, ok. 1,5 km 

stwo atrakcji na miejscu i spektakularne wi od parku rozrywki Xcaret, ok. 4 km od par

doki gwarantują niezapomniany wypo- ku krajobrazowego Río Secreto, ok. 63 km 

czynek. Kilka basenów, w tym dla dzieci, od lotniska w Cancún.

korty tenisowe, 18-dołkowe pole do minigol hotelowa, piaszczysta, łagodne zej

fa, siłownia i animacje umożliwią aktywne ście do morza, bezpośrednio przy hotelu, ser

spędzanie czasu, a centrum spa z ofertą za wis plażowy. ty wodne, am�teatr, pakiet UXX (nielimito

biegów i masaży pozwoli na totalny relaks.  pięciogwiazdkowy, gruntownie wy- wany wstęp do parków rozrywki Xcaret 

Na wypoczynek po aktywny m dniu zapra remontowany w 2016 r., 765 pokoi, 16 bu i Xplor), 18-dołkowe pole minigolfowe, 

szają komfortowe pokoje wyposażone we dynków, w tym budynek główny, 3 piętra, 2 korty tenisowe, centrum spa.

wszystkie wygody. winda, 11 restauracji, 11 barów, w tym przy opiekunka, miniklub (4-12 

basenach i w lobby, internet bezprze-  lat), animacje.

wodowy.  all inclusive.

: 2-os., ok. 32 m², klimaty

zowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 

telewizja kablowa, sejf, minibar, zestaw do 

prasowania, balkon lub taras; dostępny rów

nież pokój .

 7 basenów, w tym 

1 dla dzieci i 1 ze słoną wodą (tylko dla doro

słych), siłownia, aerobik, niemotorowe spor

-

-

-

-

- -

- -

-

- -

- -

-

-

-

-

 bezpośrednio przy 
prywatnej plaży w zatoce

 blisko parku rozrywki 
Xcaret

 7 basenów, w tym  
1 dla dzieci

 renomowana sieć Barceló

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

HOTEL:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

deluxe

deluxe concierge

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

parking 

POKÓJ DELUXE
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MEKSYK

The Explorean 
Cozumel 

HOTEL

AMXCUN8P86

S
spokój, bliski kontakt z naturą 

i ciekawa oferta zajęć na świeżym 

powietrzu – urlop tutaj będzie nie

zapomniany! Wielki, wypielęgnowany na wyspie Cozumel, ok. 9 km 

ogród otacza hotelowe wille, w których od SAN MIGUEL DE COZUMEL, ok. 

rozlokowane są eleganckie pokoje. Na 1 km od parku rozrywki Chankanaab, ok. 

miejscu jest basen z tarasem słonecznym 2 km od mariny, ok. 90 km od lotniska 

i centrum spa, można tu także snurkować,  Cancún.

spacerować lub zwiedzać okolicę na dwóch  Cabbana, w parku rozrywki 

kółkach. Zanurz się w bujną przyrodę Co Chankanaab, piaszczysta, łagodne zejście 

zumel – jednej z najpiękniejszych meksy do morza, ok. 1,3 km od hotelu, dojście lo

kańskich wysp i odkryj piękne dziewicze kalną drogą, serwis plażowy.

plaże, rafy koralowe i ruiny Majów. Po  czterogwiazdkowy, otwarty 

dniu pełnym przygód uzupełnij kalorie w 2014 r., 56 pokoi, 14 budynków, w tym 

w hotelowej restauracji i delektuj się kuli główny, 2 piętra, restauracja, bar, ogród, in

narnymi przysmakami, przygotowywany ternet bezprzewodowy.

mi z lokalnych składników. : 2-os., ok 36 m²,.  

klimatyzowa y, a enka,n  ł zi  internet bez

przewodowy, telewizja kablowa, sej ,f  mini

bar, zestaw do prasowania, balkon lub ta

ras, widok na ogród; dostęp yn  również 

.

 basen, bilard, 

siłownia, snurkowanie, animacje, centrum 

spa.

menu w restauracji.

 all inclusive. 

 

-

 

  

-

- -

 

 

- -

-

 

-

-

-

pokój 

 na wyspie Cozumel   

z p ęi kną rafą koralową

 malownicza okolica

 relaks na łonie natury

 basen, centrum spa  

i animacje dla dorosłych

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

willa standardowa

willa rodzinna

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 

parking 

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIE POKOJU
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MEKSYK

Barceló Maya 
Riviera 

HOTEL

CUNRIVI

R

�rmowany przez popularną sieć Barceló. 

Odkrywaj kolorowy, tętniący życiem Mek

syk i baw się bez ograniczeń – nie będzie 

czasu na nudę!

na Riwierze Majów ok. 4 km 

od Puerto Aventuras, ok. 26 km od 

PLAYA DEL CARMEN, ok. 40 km od Tu

ajski Meksyk w wyjątkowo kuszą lum, ok. 92 km od Cancún, ok. 75 km od 

cym wydaniu! Dedykowany doro lotniska w Cancún.

słym Gościom, należący do rozle  hotelowa, piaszczysta, o długości 

głego kompleksu hotel oferuje wszystko, ok. 2,5 km, rafa koralowa, łagodne zejście do 

o czym tylko można marzyć podczas egzo morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis pla

tycznych wakacji. Położony przy pięknej, żowy, bar objęty all inclusive.

piaszczystej plaży oblewanej turkusowymi  pięciogwiazdkowy, wchodzi w skład 

wodami, gwarantuje wspaniałe widoki kompleksu złożonego z 6 hoteli, zbudowany 

i niezapomnianą atmosferę, a spektakular w 2019 r., 850 pokoi, 5 restauracji, 5 barów, 

ny basen in�nity to doskonałe miejsce na w tym przy basenie, łącznie na terenie kom

relaks i oderwanie od codziennych trosk. pleksu: 16 restauracji i kilkanaście barów, in

Wnętrza hotelu, niezwykle przestronne ternet bezprzewodowy, goście mogą korzy

i dizajnerskie, z pewnością przypadną do stać z części udogodnień całego kompleksu.

gustu miłośnikom ciekawych aranżacji, : 2-os. (możliwość 1 dos-

a w przestrzeniach ogólnodostępnych po tawki), ok. 46 m², indywidualnie sterowana 

dziwiać można 2 dzieła meksykańskiej ar klimatyzacja, łazienka, telewizja satelitarna, 

tystki, Julie Sassón. Do tego bogaty wybó zestaw do kawy/herbaty, sejf, zestaw do pra  r 

aktywności na terenie kompleksu, liczne sowania, minibar, balkon lub taras (stolik 

bary i restauracje objęte formułą all inclusive, i krzesełka); dostępne również pokoje:

komfortowe pokoje i wysoki poziom usług, 

.

 4 baseny, kort te

nisowy, siłownia, aqua aerobik, minigolf, 

animacje, aquapark Pirate’s Island, centrum 

spa, sporty wodne.

all inclusive 24h.

-

-

-

-

-

 

- -

 

 

-  

-

-

 -

  

-

-

-

 

 

i 

- tylko dla dorosłych (18+)
 część rozległego k

ˇ
ompleksu 

z licznymi atrakcjami
 bezpośrednio przy długiej 

plaży
 renomowana sieć Barceló

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA:

WYŻYWIENIE: 

junior suite

 

junior suite ocean front premium level

 m up premium leveljunior suite swi

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi

JUNIOR SUITE Z WIDOKIEM NA MORZE
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CURAÇAO

Zoëtry Curaçao 
Resort & Spa

HOTEL

13954211 

K
limatyczny, butikowy hotel położo

ny w pięknym, tropikalnym raju, to Curaçao, ok. 10 km od jaskini Hato, 

gwarancja odpoczynku w zgodzie Curaçao Underwater Marine Park i Do

z naturą. Zaprojektowany i zarządzany tak, lphin Academy Curaçao, ok. 33 km od Par

aby każdy Gość czuł się tu wyjątkowo i po ku Narodowego Christoffel, ok. 9 km od 

znał prawdziwy urok wyspy. Na miejscu lotniska na Curaçao.

2 restauracje serwujące m.in. lokalne przy  Dreams Curaçao Resort, hotelo

smaki i bary, w których spróbować można wa, piaszczysta, łagodne zejście do morza, 

drinków ze słynnymi likierami. Zrelaksuj ok. 400 m od hotelu, serwis plażowy; Para

się przy pięknym basenie lub jacuzzi, po sasa, piaszczysto-żwirowa, łagodne zejście 

ćwicz jogę w wyjątkowych okolicznościach do morza, ok. 450 m od hotelu, dojście 

i wybierz się na sensualny masaż, a może wo drogą, serwis plażowy.

lisz wodne aktywności na plaży? Wybór na  czterogwiazdkowy, regularnie od

leży do Ciebie, atrakcji jest wiele. Do koloro nawiany, 72 pokoje, 4 budynki, 2 piętra, 

wej stolicy wys 2 restauracje, 3 bary, w tym przy basenie, ipy można dojechać stąd   n

w kilkanaście minut, w odległości spaceru ternet bezprzewodowy.

restauracje, bary i muzeum Curaçao. : 2-os., ok 40 m. 

matyzowany, łazienka, internet bezprze

ok. 13 km od stolicy wyspy wodowy, telewizja satelitarna, telefon, 

– WILLEMSTAD, ok 3 km od muzeum iPad, zestaw do kawy/herbaty, minibar, . 

sejf, balkon, widok na okolicę. 

 basen, jacuzzi, 

siłownia, joga, centrum spa; sporty wodne 

na plaży; udogodnienia Dreams Curaçao 

Resort, Spa & Casino.

 foteliki w restauracji.

 all inclusive.

-

 -

-

-

 

- -

-

-

 

-

- -

-  

 -

 , kli-

-

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

 piękny, klimatyczny  

i butikowy

 komfortowe pokoje

 basen z jacuzzi

 sporty wodne na plaży

junior suite 2

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

parking 
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CURAÇAO

Sunscape Curaçao 
Resort, 

Spa & Casino

HOTEL

731573

W
itaj na Curaçao! Doskona-

i 

szukasz miejsca na romantyczny relaks we 

dwoje, czy jesteś miłośnikiem aktywnego 

spędzania czasu lub chcesz po prostu wy-

począć z rodziną – ten hotel jest dla Ciebie. 

Koniecznie wybierz się do „Małego Amster-

damu” – klimatycznego Willemstad, z paste-

lowymi kamieniczkami lśniącymi w słońcu, 

na zakupy i nieśpieszny spacer – poczuj wy-

jątkową atmosferę holenderskiego raju na 

Karaibach.

ła pogoda, barwne koktajle ok. 6 km od stolicy wyspy 

i wspaniały resort sieci AMRe- – WILLEMSTAD, ok. 7 km od Muzeum 

sorts, położony niedaleko tętniącej życiem Curaçao, ok. 14 km od jaskini Hato, ok. 

plaży Mambo Beach, uznawanej za jedną 1 km od Curaçao Underwater Park i Do-

z najpiękniejszych na wyspie. Eleganckie, lphin Academy Curaçao, ok. 40 km od Par-

wygodne pokoje zapraszają na wypoczynek ku Narodowego Christoffel, ok. 15 km od dok na ogród; dostępne również pokoje: 

po dniach spędzonych na plaży lub odkry- lotniska w Curaçao, przystanek autobusowy .

waniu skarbów podwodnego świata. Podzi- ok. 70 m od hotelu.  4 baseny, w tym 

wiaj niezapomniane widoki, spróbuj zna-  hotelowa, piaszczysta, z białym pia- prywatny basen dla gości Sun Club, jacuzzi, 

komitej kuchni z lokalnymi przysmakami skiem, łagodne zejście do morza, bezpośrednio  2 korty tenisowe, ścianka wspinaczkowa, si-

i międzynarodowymi daniami na świato- przy hotelu, serwis plażowy; Mambo Beach,  łownia, animacje, kasyno, Sunscape Spa by 

wym poziomie w aż 6 restauracjach lub spo-  i z  piaskiem, ła- Pevonia; sporty wodne na publiczna, p as czysta, z białym plaży, centrum 

tkaj się z przyjaciółmi p y drz  rinku w hote-  nurkowe.godne zejście do morza, ok. 450 m od hotelu, 

lowym barze – jest ich tutaj aż 7! Warto też  dojście ulicą, falochron, serwis plażowy. foteliki i menu w restauracji, 

odwiedzić centrum spa, z kojącymi zabie-  czterogwiazdkowy, częściowo od- opiekunka, łóżeczko dla dziecka do 2 lat, ba-  

masażami. Niezależnie od tego, czy nowiony w latach 2017-2019, 341 pokoi, gami i sen, miniklub z placem zabaw (3-12 lat), te-

7 budynków, do 4 p ęi ter, winda, 6 restau- ens club (13-17 lat), an acje im .

racji, 7 barów, w tym przy basenie, internet ultra all inclusive.

bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 1 dostaw-

ki dla os. dorosłej lub 2 dostawek dla dzieci), 

ok. 30 m², klimatyzowany, łazienka, telewi-

zja satelitarna, telefon, minibar, zestaw do 

kawy/herbaty, zestaw do prasowania, sejf, in-

ternet bezprzewodowy, balkon lub taras, wi-

 niedaleko rozrywkowej 
plaży Mambo Beach
 bogata oferta sportowo-

rekreacyjna
 6 restauracji i 7 barów

 jedno z największych kasyn 
na wyspie

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA:

PLAŻA:

DLA DZIECI: 

HOTEL:

WYŻYWIENIE: 

POKÓJ:

sun 

club deluxe sun club premium deluxe

deluxe

POKÓJ DELUXE

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy

Wi-Fi 
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POKÓJ STANDARDOWY

SESZELE  MAHÉ

Savoy Seychelles 
Resort & Spa

HOTEL

SEZSAVO
5,0/6 

J
eden z najbardziej znanych hoteli na 

Seszelach, zdobywca wielu nagród 

To idealny wybór na rodzinne wakacje 

Seszelach!

na wysp ei  Mahé, w zienka, internet bezprzewodowy, telewizja  BEAU 

 i 

i wyróżnień, od lat gości w swoich od Parku Narodowego Morne Seychellois, 

progach turystów z całego świata. Otoczony ok. 13 km od lotniska Mahé.

rajską scenerią, oferuje największy na Sesze-  Beau Vallon, publiczna, piasz-

lach basen zewnętrzny i dostęp do pięknej, czysta, długość ok. 3 km, biały piasek, ła-

długiej plaży z białym, lśniącym piaskiem. godne zejście do morza, bezpośrednio przy 

hotelu.

– dzieciaki mogą popluskać się w basenie,  pięciogwiazdkowy, zbudowany 

pobawić w miniklubie i na placu zabaw, w 2014 r., 163 pokoje, budynek główny 

a dorośli zrelaksować w hotelowym spa lub i kilka budynków z pokojami, do 6 pięter, 

spalić kalorie na siłowni. Wybierz się w po- winda, restauracja główna i à la carte, 2 bary, 

dróż życia i spęd ź niezapomniane wakacje na w tym na plaży, internet bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 51 m², klimatyzowany, ła-

VALLON, ok. 300 od barów i restauracji, satelitarna, telefon, sejf, balkon lub taras,  

ok. 4 km od Victorii – stolicy Seszeli, ok. widok na ogród; dostępne również pokoje:  

6 km od ogrodu botanicznego, ok. 20 km .

basen, siłownia, 

kort tenisowy, centrum wellness & spa.

opiekunka, łóżeczko dla 

dziecka do 2 lat, wydzielona część w base-

nie, plac zabaw, miniklub (4-11 lat).

 śniadania, śniadania 

i obiadokolacje lub śniadania, obiady 

i kolacje.

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

POŁOŻENIE: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

 bezpośrednio 

przy p ęi knej plaży

 basen z wydzieloną częścią 

dla dzieci

 przestronne pokoje

 wysoka jakość usług

standardowy

deluxe junior suite

z 1 opinii klientów 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

Wi-Fi 
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POKÓJ PREMIUM

SESZELE  MAHÉ

Mango House 
Seychelles, LX R 

Hotels & Resorts

HOTEL

SEZMAHO

E

nym piaskiem to idealne miejsca na relaks. 

Najmłodszym spodoba się zabawa w klubie 

Mango Pips oraz ciekawe animacje. Spędź 

wspaniałe wakacje na Seszelach – prawdzi

wym raju na ziemi!

na kli�e, na południowo

-zachodnim wybrzeżu wyspy Mahé, w BAIE 

LAZARE, w zatoce Anse aux Poules Bleu

es, ok. 23 km od Victorii – stolicy Seszeli, 

legancja, pięciogwiazdkowy kom ok. 18 km od Parku Narodowego Morne 

fort, wyjątkowy dizajn i najwyższa Seychellois, ok. 17 km od lotniska Mahé.

jakość usług – to właśnie Mango  prywatna, piaszczysta, w zatoce, 

House! To nietuzinkowe miejsce należące łagodne zejście do morza; Anse aux Poules 

do luksusowej marki sieci Hilton, w którym Bleues, publiczna, ok. 100 m od hotelu, dłu

spełnią się marzenia o egzotycznych waka gość ok. 700 m, łagodne zejście do morza; 

cjach jak ze snów. Oryginalnie zbudowany Anse Soleil, ok. 3 km od hotelu; okresowy 

jako dom dla Gian Paolo Barbieri, jednego (czerwiec-wrzesień) zwiększony napływ wo

z najsłynniejszych fotografów pracującego dorostów na plażach.

dla największych domów mody na świecie. pięciogwiazdkowy, 41 pokoi, kilka 

Każdy detal hotelu to wyjątkowe i niepo budynków i domków z pokojami, 3 restaura

wtarzalne dzieło lokalnych rzemieślników cje, 2 bary, internet bezprzewodowy.

i artystów, oferuje całą masę udogodnień : 2-os, ok. 45 m², klima

i zadowoli nawet najbardziej wymagających. tyzowany, łazienka, internet bezprzewodo

Na miejscu czekają 3 baseny, w tym    in�nity wy, telewizja satelitarna, telefon, sejf, zestaw 

z pięknym widokiem na ocean, o podniebie do kawy/herbaty, balkon lub taras, okno pa

nie Gości dbają doskonali szefowie kuchni, noramiczne, widok na morze; dostępny rów

a przytulne pokoje i hotelowa plaża z delikat nież pokój .

3 baseny, w tym 

in�nity, siłownia, animacje, centrum well

ness & spa Anpe; sporty wodne.

klub Mango Pips.

 śniadania, śniadania 

i obiadokolacje lub śniadania, obiady 

i kolacje.

-

-

-

 

-

-

-

-

- -

 -

-

- -

 -

-

-

 

 

 elegancki i luksusowy

 wyjątkowe położenie

 najwyższa jakość 

wykończenia wnętrz

 doskonała kuchnia

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL: 

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

premium

rodzinny

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

Wi-Fi 

parking 
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INDONEZJA  BALI

Meliá Bali 

HOTEL

DPSMEDP

N

 

 

-

-

ajbardziej luksusowy w naszej 

-  

-

-

 

-

 -

 

 

-

 

 

-

-

-

-

 

od rzeczywistości. Architektura i wnętrza 

hotelu utrzymane są w klasycznym stylu 

z lokalnymi akcentami, które widać także 

w wystroju pokojów z balijskimi płaskorzeź

bami i meblami z drewna tekowego. Elitarne 

i nowoczesne hotelowe spa oferuje unikalne 

zabiegi, bazujące na tradycyjnych indonezyj

skich rytuałach.

ofercie na Bali. Należy do reno ok. 1 km od centrum NUSA 

mowanej sieci Meliá, oferującej DUA, ok. 13 km od centrum miasta Kuta, 

najwyższej klasy hotele w najpiękniejszych ok. 17 km od centrum Denpasar, ok. 12 km 

miejscach na świecie. Od ponad 20 lat cie od lotniska w Denpasar.

szy się niezmienną popularnością wśród  Nusa Dua, hotelowa, piaszczy

międzynarodowej klienteli i jest jednym sta, biały piasek, łagodne zejście do morza, 

z pierwszych ekskluzywnych hoteli w re bezpośrednio przy hotelu, serwis plażowy.

jonie Nusa Dua. Bujny egzotyczny ogród, pięciogwiazdkowy, ekskluzyw

z cudownie wkomponowanym, biegnącym ny, regularnie odnawiany, 494 pokoje, 

zakolami basenem i pięknymi zakątkami, 4 budynki, 4 piętra, 6 wind, 5 restauracji, 

sprawia wrażenie tajemniczego sanktuarium 3 bary, w tym przy basenie i na plaży, inter

i daje poczucie kompletnego oderwania net bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 

1 dostawki), ok. 42 m², luksusowy, klima

tyzowany, łazienka, internet bezprzewodo

wy, telewizja satelitarna, zestaw do kawy/ 

herbaty, sejf, taras, widok na ogród.

basen, centrum 

�tness, animacje, 2 korty tenisowe, siat

kówka, koszykówka, centrum spa .

 opiekunka, basen, plac za

baw, miniklub (4-12 lat), animacje.

 śniadania, śniadania 

i obiadokolacje lub all inclusive 24h.

 pierwszy hotel  

na kontynencie azjatyckim 

nagrodzony za dbałość  

o środowisko naturalne

 luksusowy i nowoczesny 

design

 położony w p ę i knym, 

egzotycznym ogrodzie

 prywatna, piaszczysta plaża 

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL: 

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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INDONEZJA  BALI

Nusa Dua  
Beach & Spa

HOTEL

DPSNUDP

E
litarny, stylem nawiązujący do ba
lijskiej architektury pałacowej, har
monijnie łączy tradycyjne elementy ok. 1 km od centrum NUSA 

z nowoczesnymi wnętrzami, zaprojektowa DUA, ok. 13 km od centrum miasta Kuta, 
nymi zgodnie z najmodniejszymi trenda ok. 17 km od centrum miasta Denpasar, ok. 
mi. Centralnym punktem hotelu jest pięk 11,5 km od lotniska w Denpasar. 
ny kompleks basenów, a eleganckie pokoje Nusa Dua, publiczna, piaszczysta, 
urządzone w lokalnym stylu to doskonałe biały piasek, łagodne zejście do morza, bez
miejsce na wypoczynek. Należy do między pośrednio przy hotelu, serwis plażowy. 
narodowej grupy Leading Hotel of The  pięciogwiazdkowy, w balijskim 
World, oferującej wyselekcjonowane, najlep stylu, regularnie odnawiany, 381 pokoi, 
sze w swojej klasie hotele na całym świecie. 3 budynki, do 4 pięter, winda, 4 restauracje, 
Bardzo wysoki poziom oferują także hote 3 bary, internet bezprzewodowy.
lowe restauracje – Raja’s, specjalizująca się : 2-os. (możliwość 1 do
w kuchni balijskiej jest laureatem wielu pre stawki dla dziecka), ok. 34 m², w tradycyj
stiżowych nagród gastronomicznych. Świa nym stylu, klimatyzowany, łazienka, inter
towa ekstraklasa! net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 

telefon, sejf, zestaw do kawy/herbaty, mini
bar, balkon, widok na ogród .

2 baseny, siłow
nia, animacje, Nusa Dua Spa.

 opiekunka, łóżeczko dla 
dziecka do 2 lat, basen, plac i pokój zabaw, 
miniklub (3-12 lat), animacje.

 śniadania, śniadania 
i obiadokolacje lub śniadania, obiady 
i kolacje.

-

-

-

-

-

-

-

-  

 

-

 -

- -

- -

-

-

 

 

 elitarny i luksusowy

 w stylu nawiązującym do 

balijskiej architektury 

pałacowej

 duży kompleks basenów

 kuchnia balijska, uznawana  

za najlepszą na wyspie

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

deluxe

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

 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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INDONEZJA  BALI

Sadara Boutique 
Beach Resort 

HOTEL

DPSSADP

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

B
utikowy hotel nad bajkową, piasz-

czystą, białą plażą w pięknym ba-

lijskim ogrodzie. Jego architektu- w spokojnej okolicy, 

ra i wnętrza stanowią doskonałe połączenie ok. 3,5 km od centrum NUSA DUA, 

balijskiej tradycji i nowoczesnego dizaj- ok. 14 km od centrum miasta Kuta, 

nu. Centralnym punktem hotelu jest basen ok. 18 km od centrum Denpasar, ok. 13 km 

z widokiem na ocean. Na relaks zaprasza spa od lotniska w Denpasar.

zapewniające wysokiej klasy naturalne pro- Tanjung Benoa, publiczna, wy-

dukty i profesjonalną obsługę. Hotelowe re- dzielona część hotelowa, piaszczysta, biały 

stauracje serwują innowacyjną kuchnię do- piasek, łagodne zejście do morza, bezpo-

starczającą niezapomnianych kulinarnych średnio przy hotelu, serwis plażowy.

doznań.  czterogwiazdkowy, ekskluzyw-

ny, w stylu balijskim, regularnie odnawia-

ny, 81 pokoi, 2 budynki, 1 piętro, 2 restau-

racje à la carte, bar przy basenie, internet 

bezprzewodowy.

: 2-os. (możliwość 

1 dostawki dla dziecka), ok. 42 m², w stylu   

balijskim, klimatyzowany, łazienka, inter-

net bezprzewodowy, telewizja satelitarna, 

sejf, zestaw do kawy/herbaty, taras, widok 

na ogród.

basen, joga, 

centrum spa.

 wydzielona część w basenie.

 śniadania, śniadania 

i obiadokolacje lub all inclusive.

 prawdziwy relaks z dala 

od zgiełku miasta

 bezpośrednio przy p ęi knej, 

piaszczystej plaży

 wyszukany dizajn

 smaczna i urozmaicona 

kuchnia

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE:

standardowy

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

parking 
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INDONEZJA  BALI

Bali Tropic Resort 
& Spa

HOTEL

DPSTRDP

J
eden z najpiękniejszych hoteli 

w Nusa Dua, swą wyjątkowość za

wdzięcza połączeniu tradycyjnej, ba

lijskiej architektury z nowoczesnymi wygo ok. 1 km od centrum NUSA 

dami. Oryginalne, kunsztownie dekorowane DUA, ok. 12 km od centrum miasta Kuta, 

główne wejście otwiera magiczny, wakacyj ok. 20 km od centrum miasta Denpasar, 

ny świat, pełen radości i dobrych �uidów. ok. 11 km od lotniska w Denpasar, przysta

Wspaniały, orientalny ogród łączący się nek autobusowy ok. 900 m od hotelu.

z prywatną plażą cieszy oko soczystą ziele  Nusa Dua, publiczna, wydzielona 

nią, drewnianą architekturą kunsztownie część hotelowa, piaszczysta, łagodne zejście 

zdobionych altan i ładnie wkomponowa do morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 

nym basenem w kształcie motyla. Boga plażowy.

ty wybór atrakcji sportowych i znakomita  czterogwiazdkowy, luksusowy, sys

oferta hotelowego spa gwarantują zdobycie tematycznie odnawiany, 150 pokoi, budynek 

świetnej formy na cały rok. główny i kompleks budynków, do 2 pięter,  

3 restauracje, 2 bary, internet bezprzewodowy.

: 2-os., ok. 46 m², klimaty 

zowany, łazienka, telewizja satelitarna, ze

staw do kawy/herbaty, sejf, taras lub balkon,  

widok na ogród.

 basen, siłownia, 

siatkówka plażowa, bilard, wieczorne przed

stawienia, sporty wodne, centrum spa.

 opiekunka, miniklub (5-12 

lat).

śniadania, śniadania 

i obiadokolacje lub all inclusive 24h.

 

-

-

-

-  

-

 

-

-

-

-

 

 -

-

-

 

 jeden z najpiękniejszych 

hoteli w Nusa Dua

 prywatna plaża 

bezpośrednio przy hotelu

 piękna infrastruktura 

balijska

 zachwycające, bujne ogrody 

hotelowe

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI:

WYŻYWIENIE: 

deluxe

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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KENIA

Leopard Beach 
Resort & Spa  

HOTEL

MBALEOP
5,2/6 

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

L
uksusowy, na najlepszym świato

wym poziomie, oczarowuje elegan

cją i indywidualnym stylem. Dumą 

hotelu są 2 bary: Mario’s – wykończony na koralowym kli�e, 

lśniącym polerowanym mahoniem, drew ok. 34 km od MOMBASY, ok. 45 km od 

nem różanym i tekowym, zaprojektowa lotniska w Mombasie (transfer autokarem 

ny przez miejscowego artystę włoskiego i promem ok. 90 min.).

pochodzenia i imponujący Marco’s – na  Diani Beach, publiczna, szero

kli�e, na otwartym powietrzu, zbudowa ka, biały piasek, łagodne zejście do morza, 

ny w kształcie dwupokładowego statku. bezpośrednio przy hotelu, zejście po scho

Restauracje hotelu pozwalają na prawdzi dach, serwis plażowy.

we gastronomiczne safari – codziennie  pięciogwiazdkowy, odnowiony 

można odkrywać nowe smaki i zapachy. w 2012 r., łącznie 198 pokoi w kilku budyn

Po zabiegach w rewelacyjnym Uzuri Spa, kach i bungalowach, 7 piętrowych rezyden

nazwanym tak na cześć afrykańskiej bogi cji, 6 restauracji, 5 barów, winiarnia, ka foteliki i menu w restaura

ni, poczujesz się rzeczywiście bosko! Wy wiarnia, internet bezprzewodowy w lobby. cjach, opiekunka, łóżeczko dla dziecka do  

marzone miejsce na romantyczną podróż  2 lat.: 2-os. (możliwość 1 do

– w ofercie hotelu śluby na plaży w specja l stawki), ok. 30 m², klimatyzowany, łazien  śniadania i obiadokola

nie zbudowanej św ątyi ni z perfekcyjnie ka, internet, telewizja satelitarna, sejf, ze cje lub soft all  inclusive.

przygotowanym scenariuszem. staw do kawy/herbaty, minibar, balkon, 

widok na ogród; dostępne również pokoje: 

i .

 basen, piłka 

nożna plażowa, siatkówka plażowa, pił

ka wodna, animacje, luksusowe Uzuri 

Spa z basenem tylko dla dorosłych, cen

trum sportów wodnych, kurs gry w golfa; 

18-dołkowe pole golfowe w pobliżu hotelu.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -

-

-

- - -

-

-

-

 romantyczna sceneria  

z widokiem na ocean

 eleganckie wnętrza

 ekskluzywne Uzuri Spa

 świetna kuchnia serwująca 

lokalne specjały

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

DLA DZIECI: 

POKÓJ:

WYŻYWIENIE:

SPORT I ROZRYWKA:

superior

deluxe chui cottage

z 5 opinii klientów 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

POKÓJ DELUXE
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KENIA

Twiga Beach 
Resort & Spa

HOTEL

MBATWIG

C
udowne miejsce, prawdziwy, na-

turalny raj otoczony bujnymi pal-

-

-

-

-

 

-

 

-

 -

-

 basen, animacje, 

-

mami, z piękną, białą plażą. Resort 

położony jest na terenie Parku Narodowego 

Watamu, jednego z najpiękniejszych obsza

rów w całej Kenii. Urządzony ze smakiem, 

odnowiony w 2021 r., łączy elegancję z afry

kańskim duchem. Oprócz plażowania i upra

wiania sportów wodnych można tu poleniu

chować przy basenie, pograć w siatkówkę ok. 8 km od WATAMU, 

czy spędzić czas na relaksie w centrum spa. ok. 134 km od lotniska w Mombasie.

Na miejscu wygodne, funkcjonalnie urzą  w zatoce Jacaranda, hotelowa, 

dzone pokoje, każdy z tarasem. Koniecznie piaszczysta, szeroka, łagodne zejście do 

zaplanuj czas na wizytę w malowniczym morza, bezpośrednio przy hotelu, serwis 

miasteczku i safari – to dopiero przygoda! plażowy.

 czterogwiazdkowy, odnowiony 

w 2021 r., 64 pokoje, 2 budynki, 2 piętra, re

stauracja, bar, internet bezprzewodowy.

: 2-os., ok. 30 m², klimaty

zowany, łazienka, internet bezprzewodowy, 

telewizja satelitarna, minibar, taras; dostęp

ny również pokój .

centrum spa.

foteliki w restauracji, łóżecz

ko dla dziecka do 2 lat, brodzik.

 full board plus.

 przy p ęi knej plaży  

z palmami

 duży basen z widokiem  

na ocean

 taras w każdym pokoju

 centrum spa

POŁOŻENIE: 

PLAŻA:

HOTEL:

POKÓJ:

SPORT I ROZRYWKA:

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE:

deluxe

rodzin y deln  uxe

POKÓJ DELUXE Z WIDOKIEM NA MORZE

Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być 

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

 

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 
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KENIA

HOTEL

MBADIAM

Diamonds Leisure 

Beach & Golf 

Resort 

W

mat – styl nowoczesny harmonijnie łączy ok. 35 km od centrum 

się z drewnianymi elementami, ogród pełen MOMBASY, ok. 43 km od lotniska w Mom

jest tropikalnej roślinności, a z hotelowej basie, przystanek autobusowy ok. 3 km 

restauracji można podziwiać widoki na bez od hotelu.

kresny Ocean Indyjski i ciągnącą się wzdłuż Diani Beach, publiczna, wydzie

niego słynną plażę Diani. Doskonały na lona część hotelowa, biały piasek, łagodne 

wspólne wakacje z rodziną lub przyjaciół zejście do morza, bezpośrednio przy hote

mi, oferuje przestronne, stylowe pokoje lu, serwis plażowy.

oraz ville, które mogą pomieścić nawet  pięciogwiazdkowy, 170 pokoi, 

18-osobową grupę! Obudź się przy szumie 3 restauracje, 4 bary, internet bezprze- 

fal, wybierz się w kulinarną podróż smaku wodowy.

spaniały, tropikalny krajobraz, jąc kuchni regionalnej i międzynarodowej : 2-os. (możliwość 1 do

plaża z białym piaskiem i lazu oraz zapomnij o trudach dnia codziennego   stawki), ok. 28 m², klimatyzowany, łazien

rowy ocean – przygotuj się  na i łap niezapomniane chwile w jednym ka, internet bezprzewodowy, telewizja sa z naj  

ycia na południowym wybrzeżu piękniejszych zakątków na Ziemi!podróż ż  telitarna, lodówka, sejf, zestaw do kawy/

niezwykłej Kenii! Pięknie zaaranżowane herbaty, taras; dostępne również pokoje: 

baseny, otoczone strzelistymi palmami, są , 

idealnym wyborem na schłodzenie się pod  i .

czas upalnych dni, a profesjonalne centrum  4 baseny, 

spa oferuje szwedzkie masaże, które pozwo 18-dołkowe pole golfowe, centrum spa; 

lą w pełni się odprężyć. To doskonała pro nurkowanie.

pozycja również dla fanów golfa, którzy miniklub (5-14 lat). 

chętnie wybierają te miejsce, by móc pograć all inclusive.

w niesamowitych okolicznościach przyro

dy! Panuje tu prawdziwie egzotyczny kli

-

-

-

- -

-

-

- -

- -

-

-

-

-

-

 położony w egzotycznym 

ogrodzie

 p ęi kna plaża z białym 

piaskiem

 przestronne i stylowe 

pokoje

 4 baseny i pole golfowe

POŁOŻENIE: 

PLAŻA: 

HOTEL:

POKÓJ: 

SPORT I ROZRYWKA: 

DLA DZIECI: 

WYŻYWIENIE: 

standard

standard z widokiem na morze villa 

z 4 sypialniami villa z 6 syp alniamii
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Część udogodnień i niektóre typy pokoi mogą być  

dodatkowo płatne i dostępne sezonowo.

Gratis:

serwis plażowy 

Wi-Fi 

POKÓJ STANDARDOWY
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WŁOCHY

Toskania 

na zamówienie

8 DNI

XITTOZA

5,2/6 

PIETRASANTA • MONTECATINI 

TERME • PIZA • VOLTERRA 

• SAN GALGANO • SAN QUIRICO 

D’ORCIA • BAGNO VIGNONI 

• MONTALCINO • SANT’ANTIMO 

• PITIGLIANO • SOVANA 

• FLORENCJA

K
olejna wycieczka do Toskanii, do 

również kraina wina i dobrego jedzenia, więc secesyjnym, kuszą eleganckie sklepy i ka-
nie może zabraknąć produktów regional- wiarnie. Zakwaterowanie w hotelu, obia-
nych na typowej kolacji w fattorii. Wygod- dokolacja. Wieczorny spacer po centrum 
ny rozkład noclegów, komfortowe autokary, kurortu z urokliwą średniowieczną sta-
profesjonalni piloci i tradycyjnie znakomita rówką, położoną na wzgórzu. Powrót do 
atmosfera w grupie gwarantują udany wy- hotelu, nocleg.
jazd i wiele wspaniałych wspomnień. Trasa 
we Włoszech: ok. 2300 km. Śniadanie. Przyjazd do PIZY, ojczyzny 

Galileusza, miasta słynnej Krzywej Wie-
ży. Wizyta na Piazza dei Miracoli – pla-

Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch cu Cudów, jednym z najbardziej rozpo-
przez Czechy i Austrię z krótkimi znawalnych miejsc świata. Na wielkim 
postojami. zielonym trawniku zachwycają wspania-

łe budowle z białego marmuru z Carrary. 
Krzywa Wieża, budowana przez 200 lat 

Przyjazd do PIETRASANTY – miastecz- i naprawiana kosztem 30 mln EUR przez 
której tak chętnie jeżdżą od lat nasi ka nazywanego małymi Atenami, które 12 lat, aby z odchylenia 5,5 m zmniejszyć 
Klienci. W zróżnicowanym progra- dzięki marmurowi od wieków przyciąga je o 38 cm (dzięki Polakowi), katedra – pię-

mie będzie okazja do poznania „wielu twa- artystów z całego świata, którzy mają tu cionawowa bazylika z monumentalnymi 
rzy” tego pięknego regionu Włoch, który od nie tylko swoje pracownie, ale także po- wrotami z brązu, największe baptysterium 
wieków zachwyca i inspiruje. To, co budzi siadłości. Spacer po centrum z licznymi we Włoszech, budowane przez 130 lat i zja-
największy zachwyt, to wspaniałe krajobra- galeriami. Przejazd do MONTECATI- wiskowe Camposanto – przep ęi kny zabyt-
zy malowniczych wzgórz z c i i mia-yprysam NI TERME, znanej miejscowości uzdro- kowy cmentarz. Wizyta w katedrze i bap-  
steczkami, ze wspaniałą grą światła. Tak jest wiskowej. Budynki sanatoryj en  i p ęi kne tysterium, czas wolny na zdjęcia. Przejazd  
właśnie w Val d’Orcia. Na trasie jest także centrum miasteczka utrzymane są w stylu  do starej fattorii w Montecarlo, produku- 
Volterra, której najdawniejsza historia wiąże jącej wina. Kolacja p ąoł czona z degustacją 
się z tajem czyni mi Etruskami, a najnowsza  produktów regionalnych, w tym czterech 
z… wampirami z sagi „Zmierzch”, roman- toskańskich win. W menu: wędliny, ma-
tyczne ruiny San Galgano, p ę karon z grzybami, vin santo toscano, cia-i knie wkom-
ponowane w pejzaż opactwo Sant’Antimo. steczka cantuccini, a na dobre trawienie 
Wspaniała Florencja to miejsce, gdzie wra- limoncello lub grappa. Powrót do hotelu 
cać można po tysiąckroć, a Piza zawsze ocza- i nocleg.
ruje marmurowymi cudami na zielonym 
trawniku. Toskania to także p ęi kne Morze 
Tyrreńskie, gdzie leży maleńka Pietrasan- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd 
ta, od stuleci mekka rzeźbiarzy. Toskania to do VOLTERRY, niegdyś ważnego miasta 

 Val D’Orcia, czyli Toskania 

jak ze snu

 toskańska kolacja w starej 

fattorii połączona z degustacją

 mało znane zakątki 

Toskanii

 w cenie śniadania 

i obiadokolacje wg programu

3. DZIEŃ. PIZA 

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. PIETRASANTA 

– MONTECATINI TERME

4. DZIEŃ. VOLTERRA 

– SAN GALGANO

VOLTERRA VOLTERRA

z 442 opinii klientów 
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25 km

Pietrasanta

Montecatini
Terme

Volterra

San Quirico
San Galgano d'Orcia

Montalcino
Sant' Antimo

Sovana

Pitigliano

Bagno
Vignoni

Florencja
Piza

M
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etruskiego, położonego na wzgórzu. Spa- otoczonym murami, skąd pochodzi Bru-
cer po średniowiecznym centrum z urokli- nello di Montalcino – wino uważane za 
wymi zaułkami i sklepikami z wyrobami jedno z najlepszych (i najdroższych) we 
z alabastru, z którego Volterra słynęła do Włoszech. Spacer po centrum. Czas wolny. 
czasów starożytnych, do Piazza dei Prio- Przejazd do pobliskiego SANT’ANTIMO 
ri z pięknym ratuszem: Palazzo dei Piori, i zwiedzanie pięknego opactwa wspania-
uważanym za najstarszą budowlę tego typu le wkomponowanego w toskański pejzaż. 
we Włoszech. Miasteczko zyskało jeszcze Wizyta w „cantina” w okolicy Chianciano 
większą popularność, od kiedy S. Mayer Terme, gdzie można zapoznać się z etapa-
umieściła je w słynnej sadze „Zmierzch”. mi powstawania wina i degustacja. Powrót 
Przejazd do SAN GALGANO, romantycz- do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
nych, często uwiecznianych na fotogra-
fi ach ruin gotyckiego opactwa, uwiecznio- Śniadanie. Przejazd do PITIGLIANO, 
nego w fi lmie Tarkowskiego. Przejazd do miasteczka pojawiającego się w zap s aci k h 
hotelu w okolicy Chianciano Terme, za- najstarszych jej mieszkańców – Etrusków 
kwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  .e. malowniczo położone-już w VII w. p.n

go na skałach. Spacer po centrum: Piazza 
Garibaldi z ogromną budowlą z zewnątrz numentalna kopuła jest symbolem miasta. 
przypominającą twierdzę, a z wewnątrz pa- Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta 

Śniadanie. Całodzienna wycieczka po za- łac – Palazzo Orsini. Następnie katedra św. przez Piazza della Signoria przy Palazzo 
chwycających toskańskich miasteczkach,  Piotra i Pawła oraz stare getto z odrestau- Vecchio do Ponte Vecchio – Mostu Złotni-

rowaną synagogą żydowską, pełniącą rolę ków z sklepikami jubilerskimi. Czas wolny położonych w jednym z najbardziej uro-
kliwych rejonów Toskanii – Val d’Or- muzeum. Przejazd do SOVANY, miejsco- lub indywidualne zwiedzanie Galerii Ufi z-
cia, wpisanym na listę UNESCO. Łagod- wości z rodowodem sięgającym Etrusków zi – najwspanialszej galerii malarstwa we 
ne wzgórza, cyprysy, w innice, miasteczka oraz miejsca pochodzenia papieża Grzego- Włoszech. Wyjazd do Polski przez Austrię 
cudnie wkomponowane w krajobraz od rza VII. Spacer po uroczym, maleńkim hi- i Czechy z krótkimi postojami.
wieków były uwieczniane przez najsłyn- storycznym centrum, zwiedzanie zespołu 
niejszych artystów. Przejazd do SAN grobowców etruskich. Powrót do hotelu, Przyjazd do Polski w godzinach poran-
QUIRICO D’ORCIA z romańską kole- obiadokolacja i nocleg. nych.
giatą. Spacer po historycznym centrum, 
następnie wizyta w zjawiskowym BA- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
GNO VIGNONI, gdzie na głównym pla- FLORENCJI. Zwiedzanie stolicy Toska-
cu znajduje się renesansowy basen z wodą nii: wnętrze kościoła Santa Croce, spacer 
termalną. Kolejnym miasteczkiem na tra- po Piazza del Duomo obok baptysterium 
sie jest MONTALCINO, pocztówkowe, ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do 
urocze toskańskie miasteczka na wzgórzu katedry Santa Maria del Fiore, której mo-

6. DZIEŃ. PITIGLIANO – SOVANA

5. DZIEŃ. SAN QURICO D’ORCIA 

– BAGNO VIGNONI – MONTALCINO 

– SANT’ANTIMO

8. DZIEŃ.

7. DZIEŃ. FLORENCJA

FLORENCJA

PIZA

TOSKANIA
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WŁOCHY

Gargano i anioły

12 DNI

NAPGARG

POMPEJE • NEAPOL  

• WEZUWIUSZ • VIESTE • WYSPY 

TREMITI • PESCHICI • MONTE 

SANT’ANGELO • SAN GIOVANNI 

ROTONDO • BARI • MATERA  

• ALBEROBELLO

N

 -

-

- -

-

-  

-

 -

-  

-

-

- -

iepowtarzalna okazja do zako-

 - -

- -

-

- -

-

- -

 -

-

-  

 

 

- -

Przejazd na półwysep Gargano, nad Mo
Śniadanie. Przejazd do POMPEJÓW. rzem Adriatyckim. Zakwaterowanie w ho
Zwiedzanie terenu wykopalisk antyczne telu w okolicy Vieste, czas wolny. Obiado
go miasta zasypanego popiołem wulka kolacja, nocleg. 
nicznym w I w. n.e. Przejazd do NEAPO
LU – stolicy regionu Kampania i symbolu Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na 
włoskiego południa. Panoramiczny objazd plaży lub indywidualne zwiedzanie. Obia
miasta autokarem: Piazza Municipio obok dokolacja, nocleg. 
zamku Maschio Angioino (Baszta Andega
weńska), Riviera di Chiaia, dzielnica Mar Śniadanie. Zwiedzanie VIESTE, miasta 
gellina, wzgórze Posilipo z zachwycającym z cudownym białym starym miastem, naj
widokiem na Wezuwiusz, Zatokę Neapoli bardziej na wschód wysuniętym punktem 
tańską i Pola Flegrejskie. Spacer obok Ca półwyspu Gargano. Spacer po malowni
stel dell’Ovo (Zamku na Jajku) dzielnicą czym centrum z kolorowymi sklepikami 

chania się we włoskim południu! Santa Lucia, dalej Piazza Plebiscito z Pała oferującymi piękne wyroby lokalnego rę
W programie zwiedzanie najpięk cem Królewskim i kościołem św. Francisz kodzieła. Czas wolny. Rejs łódkami wzdłóż 

niejszych zakątków z lądu i morza połączone ka z Paoli – patrona Królestwa Neapolu. wybrzeża, zwiedzanie grot o fantazyjnych 
z wypoczynkiem na rajskim półwyspie Gar Następnie przejście obok Opery San Carlo, kształtach, powstałych w wyniku działania 
gano. Podziwiaj antyczne Pompeje, gwarny Galerii Humberta I do ulicy Toledo. Czas naturalnych czynników, jak woda i wiatr. 
Neapol, majestatyczny Wezuwiusz, zjawi wolny. Powrót do hotelu, nocleg. Powrót do hotelu, czas wolny. Obiadoko
skowe Alberobello z domkami „trulli” oraz lacja, nocleg. 
Materę, znaną z �lmu „Pasja” w reżyserii Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na 
Mela Gibsona. Odwiedź zachwycające mia WEZUWIUSZ, jedyny czynny wulkan Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na 
steczko poświęcone Archaniołowi Michało Europy kontynentalnej, ok 30-minutowy plaży lub indywidualne zwiedzanie. Obia. 
wi oraz miejsce spoczynku wielkiego mistyka spacer do tarasu widokowego p yrz  krate dokolacja, nocleg. 
– Ojca Pio i zobacz cuda natu y,r  z których rze. Czas wolny na pamiątkowe zdjęc ai . 
słynie Gargano: wybrzeże i z fantazyjnym Śniadanie. Wycieczka na WYSPY TRE
grotami i wyspy Tremiti, znane ze wspa MITI. Mała grupa wysp oddalonych  
niałych krajobrazów, kryształowo czystego o ok. 40 km od wybrzeża Gargano słynie 
morza i pięknych plaż. Trasa we Włoszech: ze wspaniałych krajobrazów, kryształowo 
850 km. czystego morza i pięknych plaż. Powrót do 

hotelu. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na 
do Neapolu. Transfer do hotelu, zakwate plaży lub indywidualne zwiedzanie. Obia
rowanie, czas wolny. Nocleg. dokolacja, nocleg. 

2. DZIEŃ. POMPEJE – NEAPOL

4. DZIEŃ. WYPOCZYNEK

5. DZIEŃ. VIESTE

3. DZIEŃ. WEZUWIUSZ 

6. DZIEŃ. WYPOCZYNEK 

7. DZIEŃ. WYSPY TREMITI 

1. DZIEŃ. 8. DZIEŃ. WYPOCZYNEK

 Pompeje i Wezuwiusz
 urokliwe zakątki  

z bajkowymi domami „trulli”
 rejs do grot i na wyspy 

Tremiti
 7 noclegów w jednym 
hotelu nad morzem

WEZUWIUSZ
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VIESTE

POMPEJE

ALBEROBELLO

WYSPY TREMITI

BARI
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Wezuwiusz

1277

Wyspy
itiTrem

Pompeje
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50 km

9. DZIEŃ. WYPOCZYNEK 11. DZIEŃ. MATERA 

– PESCHICI – ALBEROBELLO

10. DZIEŃ. MONTE SANT’ANGELO 

– SAN GIOVANNI ROTONDO –  BARI

12. DZIEŃ.

Śniadanie. Czas wolny: wypoczynek na Śniadanie. Przejazd nad Zatoką Tarenc-
plaży lub indywidualne zwiedzanie. Wie- ką do MATERY – jednego z najstarszych 
czorna wycieczka do PESCHICI – mia- miast na świecie. Wizyta w zjawiskowym 
steczka położonego na zboczu wysokiej mieście zawieszonym na skale głębokie-
wapiennej skały, skąd roztacza się wspa- go wąwozu. Zwiedzanie dzielnicy Sassi 
niały widok. Spacer po miasteczku. Kola- – dawnego centrum  Matery, które cha-
cja w restauracji serwującej dania regional- rakteryzuje sie domami wykutymi w ska- 
ne. Powrót do hotelu, nocleg. le. Podobieństwo miasta do starożytnej 

Judei pozwoliło na realizację w tym miej-
scu zdjęć do fi lmu „Pasja”, w reżyserii 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do M. Gibsona. Następnie wizyta w ALBE-
MONTE SANT’ANGELO – miasteczka ROBELLO, gdzie podziwiać można dziel-
położonego na najwyższym punkcie pół- nice „trulli”, bajkowych domków o ka-
wyspu 856 m n.p.m., ze średniowiecznym miennych stożkowych dachach. Powrót 
kościołem Archanioła Michała, zwiedza- do hotelu, nocleg. 
nie. Przejazd do SAN GIOVANNI RO-
TONDO, związanego z działalnością Śniadanie. Wykwaterowanie z hote-
słynnego mistyka Ojca Pio. Zwiedzanie lu, transfer na lotnisko w Bari. Wylot 
sanktuarium, wizyta w miejscu spoczyn- do Polski.
ku zakonnika. Przejazd do hotelu w BARI. 
Zakwaterowanie, czas wolny, nocleg. 
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WIELKA BRYTANIA

Czarodziejski 
Londyn

4 DNI

LONHARR

W

-

nem przez Whitehall do Trafalgar Square. -

Czas wolny na zwiedzanie National Galle- alne zwiedzanie miasta. Fakultatywnie (za 

-

panoramy miasta z London Eye. Powrót do 

Muzeum Figur Woskowych Madame Tus- hotelu. Nocleg. 

-

ycieczka dedykowana jest restauracji, sklepów i teatrów. Powrót do -

- wych przygód Harry’ego Pottera. Podczas 

spodzianki i zwiedzanie nie 

tylko utartymi szlakami. Program po-

po Tamizie do Tower of London – jednej  

- gabinet Dumbeldore’a, gdzie trzymana jest 

 -

na Londyn „klasyczny”: Big Ben, Tower 

of London, Tower Brigde, Muzeum Figur -

Woskowych Madame Tussauds czy rejs po -  

Tamizie. Natomiast w programie zapla- – nie tylko kina. W chacie Hagrida nato-

  

– 530-karatowa „Pierwsza Gwiazda Afryki”. 

turystów. Wizyta w Warnes Bros Studio - -

- -

wanie sekretów magii (nie tylko kina). - -

-

-

-

-

nie na West Endzie. Londyn na pewno bohater. Powrót do Londynu. Czas wolny 

oczaruje!

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do hotelu, nocleg. 

do Londynu. Transfer do hotelu. Zakwa-

-

cji miejskiej do centrum Londynu. Spacer lotnisko, wylot do Polski.

przy Parliament Square ze słynnym Big Be pod Buckingham Palace, który jest o�cjalną 
rezydencją króla. Czas wolny na indywidu

ry lub spacer najsłynniejszą ulicą handlo dodatkową opłatą na miejscu): podziwianie 
wą Londynu – Oxford Street. Przejazd do 

sauds. Następnie wizyta na West Endzie, 
gdzie znajduje się niezliczona liczba pubów, Śniadanie. Przejazd do Warner Bros Stu

dio, gdzie kręcono większość scen �lmo
wszystkim, którzy lubią nie hotelu późnym wieczorem. Nocleg. 

wycieczki za kulisy będzie można zobaczyć 
Śniadanie. Przejazd do centrum miasta. Rejs Wielką Salę Hogwartu, gdzie odbywały się 

kazuje Londyn jako miasto pełne życia, uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, 
zaskakujące atrakcjami, jakie może za z najpotężniejszych fortec średniowiecznej 
oferować turystom. Oczywiście jest czas Europy. W murach Tower znajdowały się Tiara Przydziału i miecz Gryf�ndora. Tra

więzienie i arsenał, swoją siedzibę miały tu sa zwiedzania obejmuje również kuchnię 
również mennica królewska oraz archiwum. Weasleyów, gdzie będzie można znaleźć od
Można tu również zobaczyć skarbiec królew powiedź na wiele pytań dotyczących magii 
ski z klejnotami koronnymi. Znajduje się 

nowano również zwiedzanie miejsc, które tu jeden z największych diamentów świata miast znajduje się oryginalny motocykl, 
w szczególności zainteresują młodszych którym podróżował gajowy. Wycieczka 

W pobliżu twierdzy znajduje się jedna z naj obejmuje również takie miejsca, jak pra
to wyprawa w zaczarowany świat i odkry słynniejszych atrakcji turystycznych Lon cownia profesora Snapa, wnętrza banku 

dynu – Tower Bridge – bez wątpienia naj Gringotta. Na koniec będzie można odpo 
Warto zobaczyć panoramę miasta z Lon słynniejszy most Wielkiej Brytanii. Przejście wiedzieć sobie na pytania, jak powstawały 
don Eye – diabelskiego młyna o wysokości sceny gry w quidditcha (i zobaczyć oryg i
350 m, odwiedzić fantastyczne National nalnego Nimbusa 2000), jak ożywały obra  
Gallery czy wybrać s ę zy i powstawały stwory,  z którymi walczyłi  na przedstawie  

przy Leadenhall, gdzie w książce znajdował   
się Dziurawy Kocioł – p ub rozdzielający 
świat ludzi od świata czarodziejów. Powrót 

terowanie. Przejazd środkami komunika Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na 

3. DZIEŃ.

2. DZIEŃ.

1. DZIEŃ.

4. DZIEŃ.

 polecany na wyjazd 

rodzinny

 jedna z największych 

metropolii współczesnego 

świata

 bilet do Warner Bros Studio 

w cenie

 rejs po am zie T i
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GRECJA

Kameralna podróż 
– Cyklady

8 DNI

ATHCYKK

ATENY • SANTORINI • FIRA • OIA • 

AKROTIRI • NAXOS • DAMALAS  

• DOLINA TRAGAIA • HALKI  

• APIRANTHOS • DELOS  

• MYKONOS • ATENY 

L

stały się malowniczym tłem dla intensyw kierunku Akrotiri, przystanek na zrobie
nego nocnego życia. Santorini, uważana nie zdjęć przy słynnym wiatraku. Następ
za mityczną Atlantydę, to miejsce, skąd nie wizyta na najważniejszym stanowisku 
pochodzi większość greckich widokówek. archeologicznym na wyspie – AKROTIRI, 
Szmaragdowe morze, białe domki, słynna wspaniale zachowanym świadectwie życia 
kaldera i zjawiskowe zachody słońca – to na Santorini przed erupcją wulkanu pod 
na długo pozostanie w pamięci. koniec XVII w. p.n.e. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg.

Zbiórka uczestników na lotnisku, przelot Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
do ATEN. Przejazd do hotelu, zakwatero portu, zaokrętowanie. Rejs na NAXOS. 
wanie, obiadokolacja, nocleg. Przypłynięcie do portu, przejazd do hote

lu, zakwaterowanie, czas wolny na plażo
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do wanie. Obiadokolacja, nocleg.
portu w Pireusie, zaokrętowanie. Rejs na 

ubisz podróżować w dobrym towa SANTORINI. Przejazd do FIRY – stolicy 
rzystwie i poznawać nie tylko pięk wyspy, krótki spacer wśród przyklejonych 
ne miejsca, ale także osoby jak Ty do zbocza krateru domków i wąskich uli Śniadanie. Przejazd do stolicy wyspy – NA

kochające zwiedzanie? Kameralne podró czek. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, XOS. Spacer labiryntem uliczek do portu, 
że to wycieczki w wąskim gronie ok. 10-12 obiadokolacja, nocleg. następnie przejście groblą do nieukoń
uczestników oraz pilota, profesjonalnego czonej świątyni Appolina z VI w p.n.e. 
opiekuna i doradcy, który towarzyszy gru Według mitologii właśnie tutaj Tezeusz 
pie na całej trasie, już od wylotu z Polski. Śniadanie. Przejazd do OIA. Spacer po miał porzucić Ariadnę. Następnie wizyta 
Ciekawy, starannie zaplanowany każdy najbardziej malowniczym miasteczku na w dzielnicy Kastro, najstarszej części Cho
dzień, czas na podzielenie się wrażeniami wyspie do najsłyn ry. Przejazd przez wioskę Galando, nad niejszego punktu wido 
sprawiają, że Kameralne podróże to świet kowego –  Kasteli Czas wolny. Przejazd w . którą wznosi się wieża Bellonias. Przysta
ny wybór dla prawdziwych pasjonatów  nek w wiosce DAMALAS, wizyta w trady
zwiedzania. cyjnym warsztacie ceramicznym i tłoczni 
Kultowe miejsca w Grecji: Mykonos, De oliwek. Dalej trasa prowadzi żyzną DO
los i bajeczne Santorini. Rejs wśród cy LINĄ TRAGAIA, porośniętą wiekowy mi 
kladzkich wysepek to wspaniała okazja do  drzewami oliwnymi, dębami i mi. platana
poznania tego zakątka Gre jc i. Mykonos ze Dojazd do wioski HALKI z bizantyjskim 
stolicą o tej samej nazwie to jedno z naj kościołem Panagia Protothroni. Wizyta 
słynniejszych miejsc spotkań turystów z w destylarni cytrusów i zapoznanie się 
całego świata. Urokliwe, tonące w kwia z produkcją lokalnego likieru. Zwiedzanie 
tach zakątki i starannie utrzymane zabytki kościoła Panagia Drosiani, zabytku z okre

- -

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

 

-

-

- -

-

- -

-

 -

 

-

-

 małe grupy: maksymalnie 

10-12 osób

 4 cykladzkie wyspy

 wspaniałe Santorini

 hotel przy plaży na Naxos

1. DZIEŃ. ATENY 4. DZIEŃ. NAXOS

2. DZIEŃ. SANTORINI: FIRA

5. DZIEŃ. NAXOS: NAXOS  

– DAMALAS – DOLINA TRAGAIA  

– HALKI – APIRANTHOS

3. DZIEŃ. SANTORINI: OIA 

– AKROTIRI

SANTORINI
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su wczesnochrześcijańskiego, uważanego i Apolla. Dziś niezamieszkała, jest w cało-
za jeden z najstarszych na Bałkanach. Ko- ści stanowiskiem archeologicznym. Delos 
ściół, będący częścią starego klasztoru, ma wieńczy szczyt Kynthos, skąd rozpościera 
unikalny styl architektoniczny, z odsłonię- się niezapomniany widok na cały archi-
tymi kamiennymi ścianami, trzyczęścio- pelag Cyklad. Zwiedzanie m.in. Dzielnicy 
wą attyką z kopułą i trzema przyległymi Teatralnej, spacer Świętą Drogą ku sank-
kaplicami od strony północnej, z kwadra- tuarium i świątyniom Apolla. Następnie 
towymi kopułowymi podstawami na da- rejs na MYKONOS, jedną z najbardziej 
chach. Niektóre z zachowanych fresków kosmopolitycznych wysp greckich, przy-
pochodzą z VI w., a pozostałe z okresu od ciągającą rokrocznie ogromne rzesze arty-
XI do XIV w. Przejazd do APIRANTHOS, stów i turystów z całego świata, wśród nich 
położonego u podnóża góry Fanari. Space również wielu celebrytów. Czas wolny  r 
marmurowymi, brukowanymi uliczkami i zwiedzanie Chory – stolicy wyspy, spacer   
do głównego placu. Wizyta w Muzeum  wąskimi uliczkami z białymi domami do 
Archeologicznym z bogatymi zbioram malowniczej dzielnicy Alefkandra, zwanej i 
z okresu protocykladzkiego. Czas wolny. Małą Wenecją. Powrót do hotelu na Naxos,  
Przejazd przez okolice Flerio i Melanes do obiadokolacja, nocleg.
starożytnego archaicznego kamieniołomu 
marmuru. Znajduje się tam imponujący Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd 
posąg Kourosa, tzw. „Greka”, o długości do portu, zaokrętowanie. Rejs do Pireusu. 
6,4 m, pochodzący z VII w p.n.e. Powrót Przejazd do hotelu w ATENACH. Zakwa-
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. terowanie, obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie. Rejs na DELOS. Maleńka wy- Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd 
sepka na Morzu Egejskim jest według na lotnisko. Wylot do Polski.
mitologii miejscem urodzin Artemidy 

7. DZIEŃ. ATENY

6. DZIEŃ. DELOS – MYKONOS 8. DZIEŃ.

NAXOS
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FRANCJA

Kameralna podróż 
– Lazurowe 
Wybrzeże

5 DNI

NCEPKLW

NICEA • MONAKO • MONTE 

CARLO • ST. TROPEZ 

L

Zwiedzanie MONAKO: Rampe Major, 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przylot Place du Palais przed Pałacem Książęcym 
do Nicei. Transfer do hotelu, zakwatero wzniesionym na szczycie Rocher, katedra 
wanie. Nocleg. św. Mikołaja, we wnętrzu której znajduje 

się grób księżnej Gracji Patrycji i Rainie
Śniadanie. Spacer po NICEI, kosmopoli ra III. Spacer po MONTE CARLO. Czas 
tycznej metropolii położonej nad wspania wolny na �liżankę kawy w Café de Pa
łą, błękitną zatoką: promenada Anglików ris, najbardziej znanym miejscu spotkań 
biegnąca wzdłuż brzegu morza, Jardins w Księstwie, w samym sercu Monte Car
Albert I er, Plac Massena, Stare Miasto lo, tuż przy najsławniejszej budowli miasta 
z niezwykle pięknymi, wąskimi uliczkami, – wspaniałym Grand Casino. Powrót do 
barokowymi kościołami, malowniczymi Nicei. Czas wolny. Nocleg.
fasadami domów w stylu włoskim i gąsz

ubisz podróżować w dobrym towa czem sklepików oraz kafejek i restauracji, Wczesne śniadanie. Całodzienna wyciecz
rzystwie i poznawać nie tylko piękne Wzgórze Zamkowe skąd rozciąga się prze ka statkiem do ST. TROPEZ – eleganckie
miejsca, ale także osoby jak Ty kocha piękny widok na miasto i zatokę. Czas wol go kąpieliska, odwiedzanego przez gwiaz

jące zwiedzanie? Kameralne podróże to wy ny. Kolacja w restauracji. Powrót do hote dy �lmowe, modelki i artystów. St. Tropez 
cieczki w wąskim gronie ok. 10-12 uczestni lu. Nocleg. jest dziś synonimem luksusu, przepychu, 
ków oraz pilota, profesjonalnego opiekuna spotkań w świetle jupiterów i światowe
i doradcy, który towarzyszy grupie na całej go życia. Mimo to stare miasto zachowało 
trasie, już od wylotu z Polski. Ciekawy, sta Śniadanie. Wyjazd do Księstwa Monako, swój urok, kusi zacienionymi placykami 
rannie zaplanowany każdy dzień, czas na jednego z najmniejszych państw w Euro i malowniczymi zabudowaniami typowego 

prowansalskiegopodzielenie się wrażeniami sprawiają, że pie, zajmującego powierzchnię 1,9 km².  miasteczka. Na otoczo
Kameralne podróże to świetny wybór dla nym platanami Place des Lices seniorzy 
prawdziwych pasjonatów zwiedzania. nadal grają w bule. Prawie niezmieniony 
Zapraszamy na Lazurowe Wybrzeże! Na pozostaje też budynek posterunku policji, 
trasie stolica Riwiery Francuskiej – Ni którego fasada jest dobrze znana z popu 
cea, przepiękna metropolia nad błękit larnej serii �lmów o Żandarmie. Spacer 
ną zatoką Morza Śródziemnego. Niegdyś po malowniczym porcie jachtowym. Czas  
miejsce wypoczynku arystokracji z całego wolny na lunch i �liżankę espresso. Po
świata, dziś przyciąga turystów spragnio wrót do Nicei. Czas wolny. Nocleg.
nych słońca, doskonałej kuchni i luksusu. 
W p gro ramie także Księstwo Monako Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. 
i Monte Carlo oraz całodzienna wycieczka Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
statkiem do Saint-Tropez, które kojarzy się 
z wakacjami gwiazd sceny i ekranu.

-

-

-

- -

 

-

  

-

- -

- -

- - -

- -

-

-

-  

-

-

- -

-

-

-

 

 

 małe grupy: maksymalnie 

10-12 osób

 Nicea – p erła Lazurowego 

Wybrzeża

 rejs do filmowego  

St. Tropez

 wszystkie noclegi w jednym 

hotelu

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. NICEA

4. DZIEŃ. ST. TROPEZ

3. DZIEŃ. MONAKO – MONTE 

CARLO

5. DZIEŃ. 

NICEA
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ST. TROPEZ

NICEA

ST. TROPEZ

MONTE CARLO

ST. TROPEZ

NICEA NICEA



100

WYSPY OWCZE 

Kameralna podróż 
– Wyspy Owcze

9 DNI

FAEKPWX

KOPENHAGA • WYSPA STREYMOY 
• WYSPA MYKINES • WYSPA 

EYSTUROY • WYSPA VÁGAR • 
WYSPA STREYMOY • WYSPA 
BORÐOY • WYSPA KALSOY • 

WYSPA BORÐOY  

L

na kraina urzeka nie tylko cudami natury, Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na 
bogactwem fauny i dzikimi krajobrazami, lotnisko. Przelot na Wyspy Owcze. Trans-
ale także ciekawymi zwyczajami i życzli- fer do hotelu w Tórshavn, zakwaterowa-
wością mieszkańców – potomków normań- nie. Spacer po TÓRSHAVN, stolicy Wysp 
skich osadników mówiących językiem fa- Owczych. Nazwa miasta w języku farer-
rerskim. Na trasie są przepiękne widokowo skim oznacza „port Thora” – nordyckiego 
rejony wysp Streymoy, Eysturoy, Borðoy, boga piorunów i burzy. Wizyta w Tinga-
Vágar, Mykines i Kalsoy. Niezapomniane nes, najstarszej dzielnicy miasta, która jest 
wrażenia zapewnią przejazdy siecią tune- obecnie siedzibą farerskiego parlamentu. 
li łączących wyspy, trekkingi w zmiennej Czas wolny. Powrót do hotelu. Nocleg.
aurze, wieczorna kąpiel w oceanie czy de-
gustacja lokalnych przekąsek. Dla żądnych 
przygód podróżników czeka ciekawa oferta Śniadanie. Poranny spacer do centrum 

ubisz podróżować w dobrym towa- fakultatywna: lot śmigłowcem nad archipe- Tórshavn, czas na kawę i zakupy. Lunch 
rzystwie i poznawać nie tylko piękne lagiem oraz rejs po Atlantyku szybkim pon- w jednej z wielu klimatycznych kafe-
miejsca, ale także osoby jak Ty kocha- tonem typu RIB. Łączna trasa na Wyspach jek (za dodatkową opłatą). Około 13.00 

jące zwiedzanie? Kameralne podróże to wy- Owczych: ok. 500 km. przejazd do osady KIRKJUBØUR pięk-
cieczki w wąskim gronie ok. 10-14 uczestni- nie usytuowanej na przedmieściach Tór-
ków oraz pilota, profesjonalnego opiekuna shavn, dawniej centrum politycznego 
i doradcy, który towarzyszy grupie na całej Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot i duchowego archipelagu. Wizyta w kate-  
trasie, już od wylotu z Polski. Ciekawy, sta- do KOPENHAGI. Transfer do hotelu. Za- drze św. Magnusa, która nigdy nie zosta-
rannie zaplanowany każdy dzień, c as z  na kwaterowanie, nocleg. ła ukończona. Obok katedry znajduje się 
podzielenie się wrażeniami sprawiają, że Kirkjubøargarður r y a świecie – najsta sz  n
Kameralne podróże to świetny wybór dla  stale zamieszkały dom należący do zna-
prawdziwych pasjonatów zwiedzania. mienitej rodzi yn  Paturssonów, z której 
Wyspy Owcze to archipe ag wywodzą się artyści, politycy i działacze  l marzeń dla 
miłośników nieokiełznanej przyrody, ak- społeczni. Wizyta w protestanckim koście-
tywnego wypoczynku i surowego klimatu. le św. Olafa oraz na przyległym cmentarzu, 
W okalających 18 wysp wodach żyje wie- gdzie znajdują się groby farerskich boha-
le gatunków ssaków morskich: wielory- terów narodowych. Powrót do hotelu, czas 
by, orki, delfi ny i foki, na klifach i wysep- wolny lub fakultatywnie (za dodatkową 
kach gromadzą się kolorowe maskonury, opłatą na miejscu): rejs po Atlantyku szyb-
głuptaki i rybitwy. Porośnięte mchem, tra- kim pontonem typu RIB. To wyjątkowa 
wą i porostami pustkowia to miejsce wy- podróż z prędkością 120 km/h połączona 
pasu owiec, których populacja dwukrotnie z wizytą w największych morskich jaski-
przekracza liczbę mieszkańców. Ta wietrz- niach na świecie. Często można tam spo-

 małe grupy: maksymalnie 

14 osób

 aktywny wypoczynek: 

trekkingi i rejsy

 fantastyczna przyroda 

i cuda natury

 Kalsoy – miejsce akcji 

najnowszych przygód Jamesa 

Bonda

3. DZIEŃ. WYSPA STREYMOY: 

TÓRSHAVN – KIRKJUBØUR

1. DZIEŃ. KOPENHAGA

2. DZIEŃ. WYSPA STREYMOY: 

TÓRSHAVN

GÁSADALUR, WYSPA VÁGAR WYSPA MYKINES
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tkać orki zamieszkujące okoliczne wody. 
Powrót do hotelu. Nocleg.

Śniadanie. Przejazd do portu. Rejs pro
mem na MYKINES – najpiękniejszą wy
spę archipelagu. W trakcie rejsu moż
na zobaczyć z bliska wyspę Tindhólmur 
oraz dolinę Gásadalur – symbole surowe
go piękna Wysp Owczych. Spacer po My
kines: wizyta w jedynej osadzie na wyspie, 
dziś niemal opuszczonej. Następnie przej
ście metalową kładką na Mykinesholmur 
– małą wysepkę, którą zamieszkuje naj
większa na Atlantyku kolonia maskonurów 
i głuptaków. Po powrocie do osady, degu
stacja lokalnych przysmaków w miejsco
wym barze, m.in. piwa rabarbarowego. 
W drodze powrotnej 40-minutowy rejs szyb
ką łodzią wzdłuż najpiękniejszego �ordu szego miasta Wysp Owczych. Zakwatero
Wysp Owczych. Powrót do hotelu. Nocleg. wanie w hotelu. Nocleg.

Śniadanie. Przejazd najwyżej położoną Śniadanie. Przejazd do malowniczo poło
trasą Wysp Owczych w kierunku MASY żonej wsi SAKSUN, miejscowość liczy za
WU SLÆTTARATINDUR. Trasa prowa ledwie 14 stałych mieszkańców, znajduje 
dzi przez niezwykły tunel łączący wyspy się tu kościół wybudowany w 1858 r. oraz 
Streymoy i Eysturoy, zdobiony dziełami czynna farma owiec – Dúvugarðar, która 
słynnego lokalnego artysty Tróndura Pa pełni także funkcję lokalnego muzeum. 
turssona. Trekking (około 300 m różni Trekking do �ordu, u podnóża wsi, gdzie 
cy poziomów) na najwyższy szczyt archi znajduje się laguna Pollin. W czasie odpły
pelagu – Slættaratindur o wysokości 882 wu można spacerować wzdłuż piaszczyste
m n.p.m. Przejazd do GJÓGV – osady go brzegu laguny. Powrót do hotelu. Czas 
uznawanej za najpiękniejszą na Wyspach wolny lub fakultatywnie (za dodatkową 
Owczych. Lunch w zbytkowym pensjona opłatą na miejscu): wizyta w rzemieślni
cie Gjáargarður. Następnie spacer po ma czym browarze w KLAKSVÍK. Zwiedza
lowniczej okolicy. Z klifu o wysokości 200 nie pomieszczeń, w których odbywają się 
m n.p.m. roztacza się panorama otwartego poszczególne etapy produkcji połączone z 
oceanu i przeciwległej wyspy Kalsoy. Licz degustacją różnych gatunków lokalnego 
nie zamieszkują ją maskonury, ostrygojady piwa. Powrót do hotelu. Nocleg.
i głuptaki. Powrót do hotelu. Wieczorem czas pozwoli spacer do opuszczonej osady 
spacer z lokalnym przewodnikiem na pla Śniadanie. Poranny spacer do portu. Rejs Múli. Powrót do hotelu. Nocleg.
żę i kąpiel w oceanie oraz degustacja lokal promem na wyspę KALSOY, gdzie nakrę
nego Akvavitu. Powrót do hotelu. Nocleg. cono najnowsze przygody Jamesa Bonda 

„Nie czas umierać”. Wyspa ma charakte Śniadanie. Czas wolny na indywidualne 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na rystyczny wydłużony kształt, przecinają ją zwiedzane KLAKSVÍK lub dla chętnyc h 
wyspę VÁGAR Godzinny trekk g. in  na 4 tunele, które prowadzą do kilku miej trekking na górę Klakkur (413 m). Ze 
klif Trælanípan. Przejazd do wioski Gása scowości położonych po drugiej stronie   szczytu roztacza się wspaniały widok na 
dalur skąd roztacza się panorama wysp: gór. Przejazd tunelami do wsi Trøllanes, Klaksvík oraz w yspy Kunoy. Przejazd na 
Mykines oraz Tindhólmur, a także zapie następnie krótki trekking na przyląde lotnisko. Wylot do Polski.k 
rający dech widok na wodospad Múlafos Kallurin. W drodze powrotnej przystanek 
sur. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą w Mikladalur, największej osadzie na wy
na miejscu): 30-minutowy lot śmigłowcem spie, gdzie znajduje się posąg kobiety
ponad najpiękniejszymi zakątkami archi -foki – Kópakonan. Powrót promem do 
pelagu: jezioro Fjallavatn, Víkar, Mykines, Klaksvik. Przejazd siecią tuneli do osady 
Trælanípa oraz wodospad Bøssdalafossur. Viðareiði, położonej u podnóża najwyż
Przejazd do Klaksvik, drugiego najwięk szego w Europie przylądka Enniberg. Jeśli 

4. DZIEŃ. WYSPA MYKINES

5. DZIEŃ. WYSPA EYSTUROY:  7. DZIEŃ. WYSPA STREYMOY:  

MASYW SLÆTTARATINDUR SAKSUN – WYSPA BORÐOY: 

– GJÓGV KLAKSVÍK

8. DZIEŃ. WYSPA KALSOY

9. DZIEŃ. WYSPA BORÐOY: 

KLAKSVĺK

6. DZIEŃ. WYSPA VÁGAR
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NAMIBIA

Kameralna podróż 
– Namibia

12 DNI

WDHKPNA

5,1/6 

WINDHUK • PARK NARODOWY 

ETOSHA • OWAMBOLAND  

• KAOKOLAND • WIOSKA HIMBA  

• DAMARALAND  

• TWYFELFONTEIN  

• SWAKOPMUND • WALVIS BAY  

• KUISEB MOON VALLEY • KUISEB 

CANYON • GHAUB CANYON  

• PUSTYNIA NAMIB • DEADVLEI  

• SOSSUSVLEI • SESRIEM CANYON 

• WINDHUK

L

oba gatunki nosorożców, a także: gepardy, 
gazele, zebry, żyrafy, najmniejsze antylopy 
Dik-Dik i wiele innych. Zwierzęta gro
madzą się wokół wodopojów, które są naj
lepszymi miejscami do polowań aparatem 
fotogra�cznym. Przejazd do serca parku 
– Etosha Pan, szerokiej depresji ze słonym 
jeziorem, która tworzy unikalny widok. 
Przejazd do lodży lub hotelu, zakwaterowa
nie, kolacja i nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Poranne sa
fari po Parku Narodowym Etosha i kolej
na okazja, aby podziwiać piękne krajobra
zy i dzikie zwierzęta. Wyjazd w kierunku 
północnym i przejazd do regionu lokalnie 
nazywanego OWAMBOLAND („Region 
of the four O’s”), zamieszkałego przez naj
liczniejsze plemię w Namibii – Oshiwam
bo. Wizyta w „gospodarstwie rolnym”, 
tzw. Kraal’u, zapoznanie się ze zwyczaja

rzęta, wielkie otwarte przestrzenie, cisza mi, kulturą i codziennym życiem ludów 
i zapierające dech krajobrazy. Na trasie Oshiwambo. Przejazd do hotelu, zakwate
m. in. Park Narodowy Etosha, petroglify rowanie, czas wolny, kolacja i nocleg.
w Twyfelfontein, nadmorskie kurorty i kolo
rowe miasteczka pozostałe po kolonizatorach, 
a także najstarsza pustynia świata – Namib Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd 
i pomarańczowe, wysokie jak góry wydmy przez krainę Owamboland. Zadziwiają
Sossusvlei. Trasa w Namibii: ok. 2950 km. ca jest różnorodność budowanych wio

sek, wokół których pasą się stada kóz, by
dło i osły. Przejazd do hotelu w krainie 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot KAOKOLAND i zakwaterowanie. Prze
do Windhuk. jazd do WIOSKI HIMBA – plemienia 

prowadzącego koczowniczy tryb życia 
Przylot do WINDHUK. Kilkugodzinny i zapoznanie się z ich zwyczajami i kulturą. 
przejazd na północ kraju w kierunku Par Kobiety Himba malują ciała na czerwono 
ku Narodowego Etosha. Po drodze podzi mieszanką tłuszczu, roślin, popiołu i ochry, 
wiać można górzyste krajobrazy, dzikie a zamiast mycia okadzają się dymem z mie
zwierzęta i farmy. Zakwaterowanie, czas szanki palonych ziół. W wiosce można ku
wolny na odpoczynek. Kolacja, nocleg. pić biżuterię wyrabianą przez jej mieszkań

ubisz podróżować w dobrym towa ców. Powrót do lodży, kolacja, nocleg.
rzystwie i poznawać nie tylko pięk Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd 
ne miejsca, ale także osoby jak Ty na safari do PARKU NARODOWEGO Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd 

kochające ETOSHA, znanego z wielu gatunków zwiezwiedzanie? Kameralne podró w kierunku południowym do krainy Da
że to wycieczki w wąskim gronie ok. 10-1 2 rząt i unikalnego maralandu. DAMARALAND to jedno  krajobrazu. W parku żyje 
uczestników oraz pilota, profesjonalnego  z najsłabiej zaludnionych miejscponad 100 różnych gatunków zwierząt i po yki.  Afr
opiekuna i doradcy, który towarzyszy grupie nad 300 gatunków ptaków. Z wielkiej piąt Surowy i skalisty krajobraz z wyschnięty mi 
na całej trasie, już od wylotu z Polski. Cieka ki można spotkać: słonie, lwy, lamparty i korytami rzek jest domem m.in. dla słonia  
wy, starannie zaplanowany każdy dzień, czas nnego, czarne  pusty osorożca i antylop. go n
na podz ele e się wrażeniami sprawiają, że i ni Droga wiedzie w kierunku najwyższej góry 
Kameralne podróże to świetny wybór dla Namibii – Brandberg, na której odkryto 
prawdziwych pasjonatów zwiedzania. słynną „White Lady”. To skalne malowidło 
Namibia to miejsce niezwykłe, kraj pełen dziś powszechnie uważa się za liczące po
różnorodności i kontrastów, gdzie przetrwa nad 2000 lat dzieło Buszmenów. Zakwate
ły plemiona o fascynujących zwyczajach: rowanie w lodży, kolacja i nocleg.
Himba, Damara i Oshiwambo. W progra
mie niezapomniane miejsca, dzikie zwie Śniadanie. Przejazd do TWYFELFONTEIN 
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 małe grupy: maksymalnie 

10-12 osób

 safari po Parku Etosha

 wypoczynek nad oceanem 

w Swakopmund

 wizyta w wioskach plemion  

Himba i Damara

4. DZIEŃ. OWAMBOLAND 

5. DZIEŃ. KAOKOLAND – WIOSKA 

HIMBA 

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. WINDHUK 

3. DZIEŃ. P.N. ETOSHA 

6. DZIEŃ. DAMARALAND 

7. DZIEŃ. TWYFELFONTEIN

z 12 opinii klientów 
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Wioska Himba

Kuiseb Canyon
Ghaub

Canyon Sesriem Canyon

Brandberg

2606

– stanowiska archeologicznego, wpisanego na zapomniany jest obraz pojawiających się 
listę UNESCO. Największą atrakcją jest ponad stad setek tysięcy ptaków. Fakultatywnie 
2 tysiące petroglifów. Wyryte w skale rysunki o (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs po 
kultowym znaczeniu zostały wykonane przez lagunie w doborowym towarzystwie fok 
zamieszkujące ten rejon ludy. Grafi ki przed- i ptaków, poczęstunek – wino musujące 
stawiają lwy, słonie, nosorożce, strusie i żyrafy, i przekąski. Przy odrobinie szczęścia moż-
a także odbicia ludzkich stóp i zwierzęcych liwość obserwowania delfi nów, żółwi, 
łap. Ten obszar nazywany jest największą a nawet wielorybów. Przejazd w kierunku 
galerią sztuki na świeżym powietrzu. Ro- Sossusvlei. Droga wiedzie przez odludny, 
śnie tu również endemiczna długowiecz- księżycowy krajobraz KUISEB MOON 
na roślina pustynna – welwiczia. Przejazd VALLEY i malownicze tereny kanionów: 
do „Skamieniałego Lasu”, gdzie milio- KUISEB i GHAUB oraz bezkresne równi-
ny lat temu na skutek kataklizmu olbrzy- ny pustyni Namib. Zakwaterowanie w ho-
mie drzewa zamieniły się w skały. Wizyta telu, kolacja i nocleg.
w tradycyjnej wiosce Damara. Powrót do lo-
dży. Kolacja i nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd Wczesne śniadanie. Wykwaterowanie. Prze-
w kierunku Oceanu Atlantyckiego do mia- jazd do parku, który jest częścią wielkiej 
steczka Swakopmund. SWAKOPMUND PUSTYNI NAMIB, od której wzięła swo-
to romantyczne miasto, gdzie nadal od- ją nazwę Namibia. Następnie wyprawa je-
czuwa się silny wpływ niemieckich kolo- epami wzdłuż piaszczystych wydm, któ-
nizatorów. Ciekawa architektura, koloro- re są najpiękniejsze o wschodzie słońca. 
we domki, bardzo czyste ulice i latarnia W zależności od pory dnia, światło mie-
morska przypominają europejskie kuror- ni się kolorami od żółtego do czerwone-
ty. Można tu miło spędzić czas, spacerując go, przez wszystkie odcienie pomarańczu, 
promenadą, a także próbując miejscowych a błękitne niebo wspaniale kontrastuje 
specjałów, ryb i owoców morza w licznych z tą paletą barw. Wydmy pustyni Namib  
restauracjach. To klimatyczne miastecz- są ogromne, piękne, czerwone, prawie bez 
ko charakteryzuje się dobrze zachowaną roślinności. Wiatr przenosi piasek i z dnia 
niemiecką architekturą kolonialną i ład- na dzień tworzy niepowtarzalne układy 
nymi plażami. Obok siebie stoją butiki o nieregularnych kształtach. Wspinacz-
z najnowszymi kolekcjami ubrań znanych ka na jedną z wydm, skąd rozpościera się 
marek i sklepiki z rękodziełem, biżute- niezapomniany widok na rozległą pusty-
rią, rzeźbionymi w drewnie pamiątkami. nię. Wizyta w DEADVLEI, czyli Dolinie 
Swakopmund leży tuż nad zwrotnikiem Śmierci, otoczonej wysokimi wydmami 
Koziorożca, ma bogatą kulturę  i w SOSSUSVLEI, gdzie sucha przez więk- i historię,

 ystów, hipisów, rybaków szość czasu rzeka Tsauchab kończy nagle jest domem dla art
i górników. Zakwaterowanie w hotelu. swój bieg pośród majestatycznych wydm. 
Spacer wybrzeżem, czas wolny. Fakulta- Światło o poranku, pomarańczowy piasek, 
tywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): imponujące wydmy, biała spękana ziemia, 
lot samolotem nad miastem, wzdłuż kory- a wśród nich wyschnięte, martwe akacje 
ta rzeki Swakop, nad ruchomymi wydma- robią piorunujące wrażenie. To jeden z nie-
mi oraz zatoką Walvis. Podczas lotu można zapomnianych widoków. Przejazd nad SE- giej kolory, dźwięki i tempo nowoczesnego 
podziwiać stada fl amingów żerujących na SRIEM CANYON – fenomen natury w ser- afrykańskiego miasta. Transfer na lotnisko 
Sandwich Harbour oraz kolonie fok. Lot cu pustyni Namib. Przejazd do Windhuk. i wylot do Polski.
trwa ok. 1,5 godz. Kolacja, nocleg. Zakwaterowanie w hotelu. Pożegnalna ko-

lacja w lokalnej restauracji. Nocleg. Przylot do Polski.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Panoramicz-
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do ne zwiedzanie miasta. WINDHUK to sto-
portu w WALVIS BAY – laguny, która jest lica i największe miasto Namibii, pięk-
jednym z najważniejszych wodnych eko- nie położone na wysokości 1650 m n.p.m. 
systemów w Afryce i rajem dla miłośników i otoczone górami. Tradycja przenika się 
ptaków. Występuje tu prawie 80 gatunków tu z nowoczesnością. Z jednej strony wi-
ptaków, w tym około 80% afrykańskich dać pozostałości po kolonii niemieckiej: 
fl amingów żeruje w wodach laguny. Nie- kuchnia, kultura, ubiór, edukacja, a z dru-

10. DZIEŃ. PUSTYNIA NAMIB 

– DEADVLEI – SOSSUSVLEI 

8. DZIEŃ. SWAKOPMUND – SESRIEM CANYON 

12. DZIEŃ.

9. DZIEŃ. WALVIS BAY – KUISEB 

MOON VALLEY – KUISEB CANYON 11. DZIEŃ. WINDHUK 

– GHAUB CANYON

PUSTYNIA NAMIB

WIOSKA HIMBA
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ZANZIBAR

Tylko dla Ciebie 
– Wielka Piątka 

Afryki

9 DNI

ZNZFITF

ZANZIBAR • REZERWAT 

PRZYRODY SELOUS • RZEKA 

RUFIJI • ZANZIBAR

P

na niezapomniane afrykańskie wakacje Czas wolny. Rejs płaskodennymi łodziami 
w Tanzanii. Warto przedłużyć pobyt o wy po RZECE RUFIJI. Niezwykle malowni
poczynek w jednym z resortów na pachną czy rejs to wyjątkowa możliwość spojrze
cym goździkami i wanilią Zanzibarze. Tra nia na życie sawanny z innej perspekty
sa w Tanzanii: ok. 900 km. wy. Pławiące się w wodzie hipopotamy 

i krokodyle wydają się być na wyciągnię
cie ręki. Nad brzegami rzeki spotkać moż

Zbiórka uczestników na lotnisku, przelot na niezliczone ilości ptactwa, jak również, 
na ZANZIBAR. Transfer do hotelu, za przy odrobinie szczęścia, zwierzęta pod
kwaterowanie, kolacja, nocleg. chodzące do wodopoju. Przejazd do lodży 

w okolicy parku. Zakwaterowanie, kolacja, 
nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer 
na lotnisko. Przelot do REZERWATU 
PRZYRODY SELOUS, który w całości Śniadanie. Poranne safari w Rezerwacie 

odróże prywatne z cyklu „Tylko dla objęty jest patronatem UNESCO. Rezer Przyrody Selous. Obiad w formie pikniku. 
Ciebie” to niezapomniane chwile, wat zajmuje powierzchnię około 54 600 Powrót do lodży po południu. Czas wolny 
które przeżyjesz w gronie najbliż km², co czyni go największym obszarem na relaks przy basenie lub fakultatywnie 

szych osób, nawet już we dwoje. Na trasie chronionym w Afryce. Można tu spotkać (za dodatkową opłatą na miejscu): piesze 
pilot jest także Waszym osobistym dorad słonie, hipopotamy, antylopy, lwy, noso safari z przewodnikiem. Dzika przyroda  
cą, który dopasuje czas i szczegóły pro rożce, żyrafy oraz wiele innych gatunków i afrykańskie krajobrazy zapadną na długo 
gramu do Waszych życzeń i preferencji, zwierząt. Rezerwat zamieszkany jest rów w pamięci. Kolacja, nocleg.
a podczas realizacji programu samochód nież przez prawie 430 gatunków ptaków. 
z kierowcą pozostaje do Waszej wyłącznej Obiad w formie pikniku. Postój w wiosce  
dyspozycji. Nowość: dodatkowo zapew przy lokalnym targowisku, gdzie  można Śniadanie. Safari w Rezerwacie Przyrody 
niamy także asystę polskojęzyc kupić or znego kon yginalne wyroby rękodzielnicze. Selous. W ciągu dnia obiad w formie p ik
sultanta przez aplikację mobilną. niku. Powrót do lodży po południu. Czas  
Niezapomniane safari prowadzące przez wolny na relaks przy basenie. Kolacja, 
Selous – jeden  z największych na świe nocleg.
cie obszarów przyrody chronionej, gdzie   
wciąż prawdziwa Afryka jest na wycią Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na 
gnięcie ręki. Spotkanie z Wielką Piątką: lotnisko, przelot na Zanzibar. Transfer do 
lwy, lamparty, nosorożce, słonie i bawoły hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
to dumni władcy Afryki. Słońce na sawan  
nie i leniwie sączony drink przy basenie po Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub 
dniu pełnym wrażeń to doskonały przepis udział w grupowych wycieczkach fakul

- -

- -

- -

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

 wyjazdy już od 2 osób

 prywatne transfery   

i przejazdy samochodem  

z kierowcą

 Rezerwat Selous, wpisany 

na listę UNESCO

 lodże i hotele z basenami

1. DZIEŃ. ZANZIBAR 

2. DZIEŃ. REZERWAT PRZYRODY 

SELOUS – RZEKA RUFIJI 

3. DZIEŃ. REZERWAT PRZYRODY 

SELOUS 

4. DZIEŃ. REZERWAT PRZYRODY 

SELOUS 

5. DZIEŃ. ZANZIBAR

6. DZIEŃ. ZANZIBAR
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150 km

tatywnych (za dodatkową opłatą na miej- tatywnych (za dodatkową opłatą na miej-
scu): Blue Safari - wyprawa tradycyjną scu): Quady - wyrusz na przygodę i odkryj 
łodzią dhow. Wypłynięcie z niewielkiej najpiękniejsze oraz najdziksze miejsca na 
wioski rybackiej Fumba. Zwiedzanie czę- Zanzibarze! Plantacje trzciny cukrowej 
ści pięknej zatoki Menai. W czasie rejsu i ananasów, błotne domy we wsi Clay, ba- 
można podziwiać turkusowe wody Oce- obaby i skalną jaskinię. Wszystkie quady 
anu Indyjskiego, cudowne, piaszczyste  są automatyczne, mają pojemność skoko- 
brzegi wysp i lagun, a także zobaczyć del- wą 330 cc i są bardzo wygodne. Wyciecz- 
fi ny butlonose. Postój na jednej z rajskich ka półdniowa. Powrót do hotelu, kolacja, 
plaż, czas na snurkowanie w przejrzystych nocleg.
wodach oceanu i podziwianie bogatej rafy 
koralowej. Następnie prawdziwa uczta Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny 
z owoców morza, ryb, homarów. Spacer do (zależnie od godziny wylotu), transfer na 
tropikalnego lasu, gdzie można zobaczyć lotnisko i wylot do Polski. Dla osób, które 
500-letni baobab. Krótkie rejsy łodziami, przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczy-
kąpiel w lagunie i relaks. Powrót do hote- nek: śniadanie, wykwaterowanie, transfer 
lu, kolacja, nocleg. na lotnisko, transfer do wybranego hotelu.

Śniadanie. Czas wolny na plażowanie lub Przylot do Polski.
udział w grupowych wycieczkach fakul-

8. DZIEŃ.

7. DZIEŃ. ZANZIBAR 9. DZIEŃ.
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INDONEZJA

Naturalne piękno 
Indonezji 

15 DNI

CGKEXP6
5,5/6 

DŻAKARTA • KUMAI • PARK 
NARODOWY TANJUNG PUTING 

• PESALAT • MAUMERE • WYSPA 
FLORES • WULKAN KELIMUTU 

• BAJAWA • WOGO • BENA 
• RUTENG • LABUAN BAJO •

 WYSPA RINCA • WYSPA KALONG 
• WYSPA KOMODO • PINK BEACH 

• BALI/DENPASAR

W

lu. Zakwaterowanie. Czas wolny na wypo-

lotnisko i przelot na Borneo. Przejazd do 

yprawa z serii ekspedycji do 

serca Indonezji. Wspania-

orangutanami Ca pm  Leakey. Warto wpa-

na lotnisko. Przelot na Bali do Denpasar. 

Po drodze wizyta w Pondok Tanguy – cen-

do Indonezji.

trum rehabilitacji orangutanów. Krótki 
Przylot do DŻAKARTY. Transfer do hote- trekking po lesie tropikalnym, podczas 

którego jest szansa, aby zobaczyć niezwy-
czynek po podróży. Nocleg. kłe gatunki żyjące na wolności, takie jak: 

gibony, makaki i egzotyczne ptaki. Obiad 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na na łodzi. Po południu obserwacja karmie-

nia orangutanów. Rejs powrotny do lodży, 
portu rzecznego KUMAI, gdzie na uczest- nocleg i kolacja w otoczeniu bujnych man-
ników na rzece Sekonyer będą czekać tra- growców i setek świetlików.
dycyjne łodzie Klotok. Te duże drewniane 
łodzie życzliwie nazywane są przez tury- Wykwaterowanie. Rejs w górę rzeki do 
stów „African Queen”. Jest to idealny śro- PESALAT na obserwację ptaków. Wyjazd 
dek lokomocji dla wszystkich, którzy chcą wczesnym rankiem, kiedy zwierzęta żyjące 
z bliska poznać życie dżungli. Dek stat- na brzegach rzeki są wyjątkowo aktywne. 
ku jest najlepszym miejscem na obserwa- Śniadanie na łodzi. Spacer po dopłynię-
cję dziko żyjących małp i egzotycznych ciu do Pesalat. Powrót do lodży i Tanjung 
ptaków. Obiad na łodzi. Zakwaterowanie Harapan, okazja do zobaczenia karmienia 
w lodży. Kolacja i nocleg. orangutanów. Rejs powrotny do Kumai, 

po drodze obiad na łodzi. Transfer na lot-
Śniadanie. Rejs łodziami Klotok w górę nisko. Przelot do Surabaya na Jawie. Za-

ła okazja, żeby obserwować rzeki po PARKU NARODOWYM TAN- kwaterowanie w hotelu, nocleg.
orangutany w ich naturalnym środowisku JUNG PUTING aż do ośrodka badań nad 
na wyspie Borneo, poczuć poranną rosę Śniadanie. Wykwaterowanie i transfer 
na wulkanie Kelimutu, posłuchać histo- trywać się w brzegi rzeki, gdyż na tym od-
rii zaczarowanych jezior, poznać obyczaje cinku można zauważyć krokodyle rzeczne. Transfer i zakwaterowanie w regionie Le-
i życie plemienia Ngadha, wytropić smoki gian Czas wolny. Nocleg w hotelu.. 
z wyspy Komodo i pływać w turkusowych 
wodach wśród raf koralowych morza Flo-
res. To tylko niektóre z doświadczeń i wra- Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na 
żeń jakie przywiozą ze sobą uczestnicy tej lotnisko i przelot do MAUMERE na kwie-
niezapomnianej ekspedycji w głąb najcie- cistej WYSPIE FLORES. Wyspa jest zna-
kawszych zakątków Indonezji. na z kolorowych plaż, wodospadów, jezior, 

czynnych i wygasłych wulkanów, plantacji 
egzotycznych owoców i rdzennej ludno-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot ści Nghada. Po przylocie przejazd do serca 
wyspy w okolice wygasłego wulkanu Ke-

2. DZIEŃ. DŻAKARTA

3. DZIEŃ. KUMAI

5. DZIEŃ. PESALAT

4. DZIEŃ. P.N. TANJUNG PUTING

6. DZIEŃ.

7. DZIEŃ. MAUMERE – WYSPA 

FLORES

1. DZIEŃ. 

 małe grupy: maksymalnie 

16 osób

 wulkan Kelimutu 

i zaczarowane jeziora

 tropienie waranów z wyspy 

Komodo

 wypoczynek na Bali

WULKAN KELIMUTU BORNEO

z 19 opinii klientów 
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na jachcie i rejs na WYSPĘ RINCA od
dalonej o ok. 1,5 godz. od Labuan Bajo. 
Obiad na jachcie. Rinca to jedna z naj
mniejszych wysp w obrębie Parku Naro
dowego Komodo, na której schronienie 
znalazły liczne dzikie zwierzęta między 
innymi waran z Komodo, nazywany rów
nież smokiem. Spacer po tropikalnym le
sie z lokalnym przewodnikiem w poszu
kiwaniu waranów. Powrót na łódź, dalszy 
rejs na WYSPĘ KALONG – małą wysep
kę obrośniętą mangrowcami, w koronach, 
których schronienie znalazły nietoperze. 
Po południu możliwość oglądania zdu
miewającego spektaklu tysięcy nietoperzy, 
które wylatują ze swoich schronień w po
szukiwaniu pożywienia. Kolacja i nocleg 
na łodzi.

Śniadanie. Kurs na WYSPĘ KOMODO. 
Zakwaterowanie w hotelu w centralnej Po dopłynięciu godzinny spacer po wyspie 

dży, w niesamowitym otoczeniu dżungli. części wyspy. Kolacja i nocleg. w poszukiwaniu waranów z Komodo, naj
Czas wolny. Kolacja i nocleg. większych żyjących jaszczurek zwanych 

Smokami z Komodo. Obiad na łodzi. Dal
Śniadanie, wykwaterowanie przed świtem Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do szy rejs do PINK BEACH, jednej z nie
i bardzo wczesny wyjazd na krater WUL BAJAWY zlokalizowanej w sercu terenów licznych na świecie plaż, której piasek jest 
KANU KELIMUTU (1639 m n.p.m.) zamieszkałych przez rdzennych mieszkań różowy - idealne miejsce na snurkowanie 
na zjawiskowy wschód słońca nad trze ców Ngadha, słynących z megalitycznej przy doskonale zachowanej ra�e wśród 
ma magicznymi jeziorami. Według wie kultury i charakterystycznej architektu kolorowych ryb. Po wypoczynku na plaży 
rzeń rdzennej ludności wulkan jest świętą ry domostw. Wizyta w wioskach WOGO powrót łodzią do Labuan Bajo. Zakwatero
górą. Jest uważany za miejsce mistyczne i BENA. Obiad. Po południu przejazd zie wanie i nocleg w hotelu.
ze względu na trzy kolorowe jeziora skry lonymi lasami deszczowymi do RUTENG 
te na dnie krateru. Każde z nich ma inny i postój nad tropikalnym jeziorem Rana Śniadanie. Wykwaterowanie. W zależno
bardzo intensywny kolor wody i intrygu mese. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. ści od rozkładu lotów czas wolny na wypo
jące nazwy: Jezioro Starych Ludzi, Jezioro czynek, następnie transfer na lotnisko. Po 
Młodych Mężczyzn i Dziewcząt oraz Za drodze postój i zwiedzanie Jaskini Mirror 
czarowane Jezioro. Następnie przejazd do Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. z okazałymi naciekami skalnymi. Przelot 
miejscowości Ende na lokalny targ. Obiad Przejazd do LABUAN BAJO – dosko na Bali do DENPASAR. Transfer i zakwa
w lokalnej restauracji, postój w Penggaja nałego punktu wypadowego do zwiedza terowanie w hotelu. Czas wolny na wypo
wa Beach słynącej z niebieskich kamieni. nia okolicznych wysp. Zaokrętowanie czynek. Nocleg.

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub 
indywidualne zwiedzanie wyspy  . 14. dnia
w godzinach wieczornych transfer na lot  
nisko. Wylot do Polski.

Przylot do Polski.

11. DZIEŃ. WYSPA KOMODO – PINK 

BEACH

9. DZIEŃ. BAJAWA – WOGO  

8. DZIEŃ. WULKAN KELIMUTU – BENA – RUTENG

12. DZIEŃ. DENPASAR

10. DZIEŃ. LABUAN BAJO  

– WYSPA RINCA – WYSPA KALONG

13.-14. DZIEŃ. WYPOCZYNEK

15. DZIEŃ.

BAJAWA
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KOSTARYKA

Tylko dla Ciebie 
– W cieniu 
wulkanów

9 DNI

SJOFITK

SAN JOSÉ • PARK NARODOWY 

WULKANU IRAZU • CARTAGO 

• SAN JOSÉ • REZERWAT LAS 

MGLISTY MONTEVERDE • PARK 

NARODOWY WULKANU ARENAL 

• LA FORTUNA • PARK 

NARODOWY WULKANU TENORIO 

P

na wyciągniecie ręki, a spacery wiszącymi wzniesionej w miejscu, gdzie jak głosi tra-
mostami dostarczają wspaniałych emocji. dycja, w 1635 r. Juana Pereira znalazła nie-
Trasa w Kostaryce: ok. 570 km. wielką fi gurkę Matki Boskiej. Przejazd do 

hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot Śniadanie. Wykwaterowanie. Zwiedzanie 
do Kostaryki na lotnisko Juan Santamaria SAN JOSÉ, tętniącej życiem stolicy Kostary-
w SAN JOSÉ. Transfer do hotelu, zakwate- ki, położonej w otoczeniu lasów deszczowych. 
rowanie, nocleg. Zwiedzanie Muzeum Złota Przedkolumbij-

skiego ze wspaniałymi zbiorami przedmio-
tów pochodzących z wykopalisk archeolo-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w kie- gicznych, w tym niezwykłą kolekcją wyrobów 
runku prowincji Cartago. Po drodze prze- ze złota z okresu 300-400 r. p.n.e. do 1550 r., 
jazd obok plantacji warzyw i gospodarstw w której zachwycają piękne fi gurki zwierząt, 
mlecznych. Przejazd do PARKU NARO- pokazujące kunszt ówczesnych rzemieślni-
DOWEGO WULKANU IRAZU, które- ków. Obiad. Przejazd do hotelu w okolicy 
go nazwa pochodzi od najwyższego wulka- Monteverde, zakwaterowanie, nocleg. 

odróże prywatne z cyklu Tylko dla nu Kostaryki – Irazu, wznoszącego się na 
Ciebie to niezapomniane chwile, 3432 m n.p.m. Droga na szczyt jest łatwo 
które przeżyjesz w gronie najbliż- dostępna. W pogodne dni ze szczytu moż- Śniadanie. Przejazd do REZERWATU 

szych osób, nawet już we dwoje. Na trasie na podziwiać Ocean Spokojny i LASU MGLISTEGO MONTEVERDE.  Atlan-
przewodnik lokalny oraz samochód z kie- tyk. W kalderze wulkanu znajduje się ma- Można tu spotkać wiele gatunków roślin 
rowcą pozostaje do Waszej wyłącznej dys- lownicze, szmaragdowe jeziorko. Obiad. i ptaków, w tym kwezala herbowego   i ko-
pozycji. Nowość: dodatkowo zapewniamy Przejazd do CARTAGO, pierwszej stolicy libry. Lasy mgielne, nazywane też lasami 
także asystę polskojęzycznego konsultanta i najstarszego miasta Kostaryki. Czas wolny chmurowymi stanowią zaledwie 1% wszyst-
przez aplikację mobilną. na lokalnym targu. Wizyta w bazylice Mat- kich lasów świata. Spacer wiszącymi mosta-
Odkryj p ęi kno kostary a sk ej przy ody k ń i r ki Boskiej od Aniołów, patronki Kostaryk ,i  mi pozwala zaobserwować ogromną różno-
i zasmakuj Pura Vida! Wspaniała podróż- rodność fauny i fl ory oraz wielość warstw 
nicza trasa prowadzi przez trzy słynne par- lasu. Wizyta w Ogrodzie Motyli Montever-
ki narodowe z wulkanami Irazu, Arenal de, który zamieszkuje 30 gatunków motyli 
i Tenorio. Ich majestatyczne sylwetki do- i ponad 20 gatunków owadów oraz pajęcza-
minują nad morzem zieleni lasów desz- ków. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
czowych i mglistych, które są domem ko-
lorowych ptaków, niezwykłych zwierząt Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd w oko-
i kwiatów. Spektakularnie poprowadzo- lice Parku Narodowego Arenal. Obiad. Za-
ne szlaki pozwalają poczuć cuda natury kwaterowanie. Czas wolny, nocleg. 

 wyjazdy już od 2 osób

 parki narodowe: Irazu, 

Arenal, Tenorio

 3 wulkany, lasy tropikalne 

i mgliste

 stolica Kostaryki

1. DZIEŃ. SAN JOSÉ 3. DZIEŃ. SAN JOSÉ 

2. DZIEŃ. P.N. WULKANU IRAZU 

– CARTAGO 

4. DZIEŃ. REZERWAT 

LAS MGLISTY MONTEVERDE 

5. DZIEŃ.

P.N. WULKANU IRAZU
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P.N. WULKANU IRAZU

SAN JOSÉ

REZERWAT LAS MGLISTY MONTE VERDE 

P.N. WULKANU TENORIO

P.N. WULKANU ARENAL

6. DZIEŃ. P.N. WULKANU ARENAL 

– LA FORTUNA

8. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.

7. DZIEŃ. P.N. WULKANU TENORIO 

PARKU NARODOWEGO WULKANU 
TENORIO znajdującego się we wschod

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do niej części Cordiliera de Guanacaste. Wul
PARKU NARODOWEGO WULKANU kan Tenorio wznosi się na wysokość 1916 m 
ARENAL. Park słynie z pięknego, stoż n.p.m. Jego zbocza porastają lasy deszczo
kowego wulkanu Arenal, najmłodszego we i lasy mgliste, z których wypływa kilka 
i najaktywniejszego wulkanu Kostary rzek tworzących malownicze wodospady. 
ki, wznoszącego się na wysokość 1633 m Przez park płynie Rio Celeste, nazywana 
n.p.m. Spacer pieszym szlakiem z wido najbardziej niebieską rzeką świata. Swój 
kami na wulkan biegnie przez las i ob wyjątkowy kolor zawdzięcza kamieniom 
szar zniszczony podczas erupcji wulkanu m glinokrzemianem, które odbipokryty
w 1968 r. Przejazd do gorących źródeł LA  jają światło nadając rzece p ę y kolor. i kn  
FORTUNA, czas wolny na relaks w base Efekt jest jednak widoczny tylko przy sło
nach z wodą termalną spływającą wprost  necznej pogodzie. Obiad. Przejazd do ho 
ze zboczy wulkanu Arenal. Wody termalne telu, zakwaterowanie, nocleg. 
La Fortuna są bardzo bogate w minerały, 
szczególnie wapń i magnez, dzięki czemu Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na 
kąpiel dostarcza nie tylko relaksu, ale lotnisko w San José. Wylot d rów o Polski. 
nież działa przeciwbólowo, przeciwzapal
nie i rozluźnia mięśnie. Kolacja. Zakwate Przylot do Polski.
rowanie w hotelu, nocleg. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 

-

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

-

-
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KATAR

Wakacje pod 
palmami! Katar

6 DNI

DOHWPPK

DOHA • AL WAKRA • LUSAJL  

• DOHA 

Z

-

-

-

ków sportu wizyta na najnowszych stadio- luksusowej dzielnicy na sztucznej wyspie 

nach Kataru, przygotowanych na XXII 

-

-

-

- -

apraszamy na wyjazdy z cyklu eg- -

 

- -

- -

 

-

-

 

-

 

- -

-

go bazaru z labiryntem orientalnych alejek, 

-

Waqif to niezwykła podróż w czasie, a pu mieście AL WAKRA. Mieszczący 40 000 
stynne safari zaprowadzi do przepięknej osób, kształtem przypomina tradycyjną ka
zatoki, fenomenu przyrody. Dla miłośni tarską łódź dhow. Przejazd do Perły Kataru, 

w kształcie ostrygi z perłą, nawiązującej 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022. do perłowego biznesu, z którego Katar sły
Trasa w Katarze: ok. 150 km. nął jeszcze przed „naftową gorączką”. Na

stępnie panoramiczne zwiedzanie miasta 
LUSAJL, położonego na wschodnim wy

Zbiórka uczestników. Przelot do DOHY. brzeżu Kataru. Przystanek na zdjęcia przy 
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, kola stadionie Lusajl – miejscu �nałowego me
cja, nocleg. czu Mistrzostw Świata FIFA 2022. Przejazd 

do Khalifa International Stadium – wielo
zotycznych podróży „Wakacje pod funkcyjnego stadionu, który nosi imię na 
palmami”, łączące zwiedzanie i wy Śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie stadio cześć Chalifa Ibn Ahmada As-Sani, emira 

poczynek w najodleglejszych zakątkach nów sportowych, przygotowanych na Mi Kataru w latach 1972-1995. Wizyta w Aspi
świata. strzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022. re Zone, największym parku rekreacyjnym 
Katar, bajecznie bogate państwo,  które Pierwszy z nich to Stadion Al Janoub w DOHY. Są tu ścieżki spacerowe, boiska 
wyrosło między ni  i Zatoką i hale sportowe, stadion, place zabaw, fon złotą pusty ą
Perską. Szokuje rozmachem architektury, tanny. Następnie czas na zakupy w Villagio 
nowoczesnością, wielkimi centrami han Mall, popu arnyl m centrum handlowym, 
dlowymi i budzi respekt przywiązaniem inspirowanym m.in. Wenecją, z kanałem 
do tradycji. Jego stolica Doha jest miastem z gondolami i sztucznym niebem. Powrót 
niezwykłym, są tu wspaniałe muzea i ga do hotelu, kolacja, nocleg. 
lerie, a także liczne instytucje kulturalne, 
których zadaniem jest zaprezentować Ka Śniadanie. Przejazd do Souq Waqif – ser
tar światu i przybliżyć świat Katarczykom. ca DOHY, tętniącego życiem historyczne
Wizyta w Narodowym Muzeum Kataru 
pozwoli na poznanie zabytków z całego gdzie można kupić wszystko – od przypraw, 
muzułmańskiego świata. Spacer po Souq po odzież, biżuterię i bajecznie drogie so

 arabska tradycja i cuda 
nowoczesnej architektury

 najciekawsze miejsca 
Kataru

 stadiony piłkarskie FIFA 
2022

 noclegi w luksusowym 
hotelu***** przy plaży

1. DZIEŃ. DOHA

2. DZIEŃ. AL WAKRA – LUSAJL 

– DOHA

3. DZIEŃ. DOHA

DOHA
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Lusaj l

Doha

Al-Wakra
K A T A R

50 km

koły. Przy bazarze mieści się dawny fort Al wa na pustynne safari po złotych wydmach 
Koot Fort. Wizyta w Narodowym Muzeum Kataru samochodami z napędem 4x4, któ-
Kataru o powierzchni ponad 20 t ², z za- ra przenosi z miejskiej dżungli wprost na ys. m
bytkami z całego, uzu  prawdziwą pustynię. Trasa wiedzie na po- m łmańskiego świata. 
Ta niezwykła budowla kształtem przypomi- łudnie do przyrodniczego skarbu Kataru: 
nająca różę pustyni, została zaprojektowana Inland Sea – Wewnęt rznego Morza, czy-
przez jednego z najsłynniejszych architek- li zatoki, która wcina się w głąb pustyni. 
tów na świecie – Jeana Nouvela. Przejazd Czas wolny na plaży i posiłek w formie 
wzdłuż popularnej p romenady Corniche. BBQ. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
Wizyta w Wiosce Kultury o pięknej islam-
skiej architekturze, z operą, muzeami i ga- Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Ko-
leriami. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. lacja. Nocleg. 

Śniadanie. Czas wolny lub fakultatywnie Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na 
(za dodatkową opłatą na miejscu): wypra- lotnisko i wylot do Polski.

5. DZIEŃ. WYPOCZYNEK

4. DZIEŃ. SAFARI 6. DZIEŃ.
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MEKSYK

Wakacje pod 
palmami! Riwiera 

Majów

10 DNI

MEXWPPC

MEXICO CITY • GUADALUPE 

• TEOTIHUACÁN • PLAYA DEL 

CARMEN • TULUM • COBA 

• CHICHÉN ITZÁ 

Z

logicznym z bogatymi zbiorami sztuki 

apraszamy na wyjazdy z cyklu eg-

nie i wypoczynek w najodleglejszych za-

nie z wypoczynkiem nad morzem w luk-

rorcie Playa del Carmen, nad turkusowym 

na wycieczki fakultatywne do modnego 

GUADALUPE, którego budowa wiąże 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot się z trzykrotnym objawieniem Matki Bo-
do Mexico City. Transfer do hotelu, zakwa- skiej. Zwiedzanie starej i nowej bazyliki 
terowanie i nocleg. z imponującym, bogato zdobionym wnę-

trzem. Wyjazd w kierunku TEOTIHU-
Śniadanie. Wizyta w Muzeum Antropo- ACÁN, największego miasta starożytnego 

Meksyku, miejsca, gdzie „ludzie stają się 
prekolumbijskiej. Zwiedzanie MEXICO bogami”. Zwiedzanie słynnych ruin az-
CITY, jednej z największych metropolii teckich: cytadela pochodząca z I w. n.e., 
świata: spacer po historycznym centrum świątynia Quetzalcoatla zdobiona rzeźba-
miasta, wpisanym na listę UNESCO: Zo- mi przedstawiającymi pierzastego węża, 
calo – plac Konstytucji z katedrą, której Aleja Zmarłych, Piramida Słońca, Pirami-
fasada zdominowana jest przez XVIII- da Księżyca, Pałac Jaguara, Pałac Quetzal-
-wieczne dzwonnice, Pałac Narodowy papalotla. Wyjątkowość historyczną i ar-

zotycznych podróży „Wakacje wzniesiony w miejscu pałacu ostatniego chitektoniczną kompleksu w Teotihuacán 
pod palmami”, łączące zwiedza- władcy Azteków – Montezumy, którego doceniono wpisem na Listę Światowego 

wnętrza zdobią olbrzymie murale Diega Dziedzictwa UNESCO. Powrót do hotelu. 
kątkach świata. To wymarzona trasa dla Rivery, ruiny Templo Mayor – świątyni Nocleg. 
wszystkich, którzy chcą połączyć zwiedza- Azteków, która była miejscem koronacji, 

składania ofi ar oraz wydarzeń publicznych Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. 
susowym hotelu. W programie jest jedna i religijnych. Powrót do hotelu wieczorem, Transfer na lotnisko i przelot do Cancún. 
z najwię s yck z h metropolii świata – Me- nocleg. Przejazd do hotelu w PLAYA DEL CAR-
xico City oraz Teotihuacán – największe MEN. Zakwaterowanie w hotelu z formułą 
miasto starożytnego Meksyku. Odwiedź all inclusive, nocleg. 
Sanktuarium Matki Boskiej z Guadalupe, Śniadanie. Przejazd przez plac Trzech 
a na trasie zobacz, jak wygląda codzienne  Kultur do Sanktuarium Matki Boskiej z Czas wolny na plażowanie i wypoczynek. 
życie lokalnych mieszkańców. Wycieczka Nocleg. 
kończy się yp w oczynkiem w słynnym ku-

Czas wolny na plażowanie i wypoczynek. 
Morzem Karaibskim, znanym z pięknych Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na 
plaż i idealnych warunków do uprawiania miejscu): półdniowa wycieczka do TU-
sportów wodnych. Warto także wybrać się LUM: zwiedzanie stanowiska archeolo-

gicznego Tulum, jednej z najpiękniejszych 
Tulum, ukrytego w dżungli miasta Coba i pozostałości kultury Majów, majestatycz-
słynnego Chichén Itzá, jednego z siedmiu nie położonego na skalistym klifi e, skąd 
nowych cudów świata. roztaczają się spektakularne widoki na tur-

 metropolia Mexico City 

 imponujące piramidy 

Teotihuacán

 bogaty wybór wycieczek 

fakultatywnych

 wypoczynek w Playa del 

Carmen, w hotelu all inclusive

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. MEXICO CITY 

4. DZIEŃ. PLAYA DEL CARMEN 

3. DZIEŃ. GUADALUPE 

– TEOTIHUACÁN 

5. DZIEŃ. WYPOCZYNEK 

6. DZIEŃ. TULUM 

TEOTIHUACÁN COBA
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GUADALUPE

PLAYA DEL CARMEN

MEXICO CITY

CHICHÉN ITZÁ

PLAYA DEL CARMEN

kusowe wody Morza Karaibskiego. Mimo 

- -

-

-

-

-

- -

Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na 
upływu stuleci, Tulum nadal zachwyca i miejscu): wycieczka do CHICHÉN ITZÁ: 

zwiedzanie prekolumbijskiego miasta zajest jedną z największych atrakcji Jukata
nu. Powrót do hotelu. Czas wolny i nocleg. łożonego przez Majów, jednego  z siedmiu 

nowych cudów świata, wpisanego na listę 
Czas wolny na plażowanie i wypoczynek. UNESCO. W programie m.in. Piramida 
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą Kukulkana, boisko do gry w pelotę, Pałac na  
miejscu): półdniowa wycieczka do COBA: Tysiąca Kolumn, Świątynia Jaguara, Świą
zwiedzanie ukrytego w dżungli prekolum tynia Wojowników, Święta Studnia oraz 
bijskiego miasta Coba, gdzie można wspiąć obserwatorium astronomiczne. Powrót do 
się na najwyższą piramidę J hotelu. Czas wolny i nocleg.  ukatanu – N o
hoch Mul, skąd rozpościera się niesamo
wity widok na dżunglę i jeziora Coba. Po Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lot
wrót do hotelu. Czas wolny i nocleg. nisko w Cancún. Wylot do Polski. 

Czas wolny na plażowanie i wypoczynek. Przylot do Polski.

7. DZIEŃ. COBA 

9. DZIEŃ.

8. DZIEŃ. CHICHÉN ITZÁ 10. DZIEŃ.
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STANY ZJEDNOCZONE 

Wakacje pod 
palmami! Miami

9 DNI

MIAWPPM

MIAMI • KENNEDY SPACE CENTER 

• WALT DISNEY WORLD • MIAMI 

• KEY WEST • PARK NARODOWY 

EVERGLADES 

Z

- -

-

nia stacji kosmicznych i transportu sate-

-

-

sali dowodzenia z czasów programu ko-

- po centrum kosmicznym, podczas której 

- -

- -

apraszamy na wyjazdy z cyklu eg-

-

- -

-

– Floryda, to jedno z najatrakcyjniejszych -

-

-

- -

-

- -

Narodowym Everglades, gdzie aligatory -

- -

-

-

- -

-

- -

- -

zabawa trwa do białego rana. Trasa w Sta kosmiczne używane w latach pięćdzie
nach Zjednoczonych: ok. 950 km. siątych. Zwiedzanie wahadłowców, które 

przez ostatnie lata służyły do zaopatrywa

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot litów. Popularnością cieszy się wahadło
do MIAMI. Transfer do hotelu, zakwatero wiec Columbia, w którym można poznać 
wanie, nocleg. warunki życia kosmonautów. Zwiedzanie 

smicznego Apollo. Wycieczka autokarowa 
Śniadanie. Przejazd do KENNEDY SPA
CE CENTER – Centrum Kosmiczne można zobaczyć m. in. platformę do wy
go im. Johna F. Kennedy’ego, stanowią strzeliwania pojazdów kosmicznych. Wi
cego kosmodrom amerykańskiej agencji zyta w U.S. Astronaut Hall of Fame, gdzie 

zotycznych podróży „Wakacje pod kosmicznej NASA. Ten znajdujący się można uczestniczyć w pozorowanym lą
palmami”, łączące zwiedzanie i wy na Przylądku Canaveral port kosmiczny dowaniu promu kosmicznego czy spróbo

poczynek w najodleglejszych zakątkach jest jednym z najważniejszych na świecie wać sił w symulatorze lotów. Liczne inte
świata. miejsc w historii podboju kosmosu. To raktywne prezentacje pozwalają zapoznać 
„The Sunshine State”, czyli słoneczny stan tu zapoczątkowano słynną misję Apollo, się z historią podboju kosmosu i budową 

dzięki której 20 lipca 1969 r. Neil Arm Układu Słonecznego. Na terenie muzeum 
i najpopularniejszych miejsc w USA. Flo strong stając na Księżycu, wygłosił słowa, można kupić gadżety i pamiątki z logo 
ryda jest rajem dla spragnionych słoń które przeszły do historii: „To jest mały NASA. Powrót do hotelu, nocleg.
ca, plaży i miłośników aktywnego wypo krok człowieka, ale wielki krok ludzko
czynku. W programie pasjonująca wizyta  ści”. Wizyta w muzeum z pierwszymi stat Śniadanie. Wycieczka do WALT DISNEY  
w Centrum Kosmicznym NASA i Parku kami kosmicznymi, rakietami i kombine WORLD. Słynny park rozrywki to ma 

zonami kosmonautów oraz w tzw. Rocket giczne miejsce przepełnione wyjątkową at
żyją w naturalnym środowisku. Na cudow Garden, gdzie podziwiać można rakiety mosferą pozwalającą przenieść się do naj 
nych p a acl ż h Miami można rozkoszować słynniejszych bajek Disney’a. Kompleks 
się białym piaskiem i krystalicznie czystą  oferuje mnóstwo atrakcji i możliwości za
wodą, a miłośnicy sportów wodnyc h mogą bawy z dziećmi w jego dwóch częściach.  

Pierwszą, tematyczną tworzą: Magic Kingposzaleć na skuterach wodnych, zasiąść za  
sterami superszybkiej motorówki, p j o eź dom – najsłyn  część kompleksu, Epniejsza
dzić na nartach wodnych, pływać z del� cot – Królestwo Myszki Mickey, Disney 
nami lub nurkować oglądając rafę kora Hollywood Studio i Disney Animal King
lową. Wieczorami restauracje serwujące dom. W drugiej znajdują się parki wodne: 
wyśmienite potrawy zapełniają się tury Disney’s Blizzard Beach i Disney’s Typho
stami, a w nocnych klubach tuż przy plaży, on Lagoon. Powrót do hotelu, nocleg.

 wypoczynek na  plażach

Miami

 wizyta w Kennedy Space 

Center

 zwiedzanie Parku 

Narodowego Everglades

 fakultatywnie: dzień na Key 

West 

1. DZIEŃ. MIAMI

2. DZIEŃ. KENNEDY SPACE 

CENTER 

3. DZIEŃ. WALT DISNEY WORLD 

MIAMI
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MIAMI

MIAMI

KEY WEST

P.N. EVERGLADES

4. DZIEŃ. MIAMI

6. DZIEŃ. WYPOCZYNEK

7. DZIEŃ. PARK NARODOWY 

EVERGLADES

5. DZIEŃ. KEY WEST 

8. DZIEŃ.

9. DZIEŃ.
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Śniadanie. Zwiedzanie MIAMI. Uzna
wane za jedno z najpiękniejszych miast 
w USA leży w południowo-wschodniej 
części stanu Floryda, między Parkiem Na
rodowym Everglades a Oceanem Atlan
tyckim i nazywane jest Magicznym Mia
stem. Dzięki pięknym plażom, klimatowi 
i panującej cały rok, wakacyjnej atmosfe
rze stało się modnym kurortem i jest od
wiedzane przez turystów z całego świata. 
Szerokie plaże, malownicze uliczki i bul
wary pełne restauracji i kawiarni „zagrały” 
w takich �lmach, jak „Policjanci z Miami”, 
„Bad Boys”, a amerykańscy celebryci wy
bierają to miejsce na wypoczynek. Wizy
ta w najsłynniejszej części miasta – South 
Beach pełnej małych hotelików w starych, 
przepięknie odrestaurowanych budynkach 
w stylu art deco. Spacer nadmorskim bul
warem Ocean Drive, przy którym w niezli dowany przez Harry’ego Trumana tzw. 
czonych restauracjach, barach i klubach Mały Biały Dom – letnia rezydencja prezy
skupia się życie nocne miasta. Następne dentów USA i Bahama Village – dzielnica, 
w programie: Little Havana, dzielnica w której można poczuć dawną atmosferę 
założona przez kubańskich emigrantów, Key West. Powrót do hotelu, nocleg.
gdzie można poczuć się jak w stolicy Kuby, 
Downtown – �nansowe centrum miasta Śniadanie. Czas wolny na plażowanie. Po
i Florydy i Key Biscayne – najbogatsza wrót do hotelu, nocleg.
dzielnica Miami z Crandon Park Beach 
uznawaną za najpiękniejszą plażę w Mia
mi. Czas wolny na wypoczynek na plaży Śniadanie. Przejazd do położonego w po
i zakupy w butikach w South Beach. Za łudniowej części stanu Floryda PARKU 
kwaterowanie w hotelu, nocleg. NARODOWEGO EVERGLADES stwo

rzonego dla ochrony ekosystemu lasów 
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie namorzynowych. Ten odwiedzany przez 
w Miami lub fakultatywnie (za dodatko ponad milion turystów rocznie park jest 
wą opłatą na miejscu): przejazd do KEY największym obszarem dzikiej przyrody 
WEST, miasta-wyspy, najbardziej wy subtropikalnej w Stanach Zjednoczonych 
suniętego na południe kontynentalnego i trzecim co do wielkości parkiem narodo
punktu USA. Dzięki wspaniałym plażom wym w kontynentalnej części USA. Jest to 
i wyjątkowej atmosferze Key West jest największy las namorzynowy na północnej 
obok Hawajów jedną z najpopularniej półkuli, jedno z najważniejszych miejsc 
szych wysp w Stanach Zjednoczonych. rozrodu tropikalnych ptaków brodzących. 
Położona na samym końcu słynnej dro Atrakcją parku są także żyjące w natural
gi Overseas Highway jest nazywana przez nym środowisku aligatory, można   które 
mieszkańców „rajem”. Zgodnie z legendą, zobaczyć zwiedzając park i na farmach ali 
kto raz znajdzie się na wyspie, do końca ży gatorów. Przejażdżka airboatem – płasko
cia będzie chciał tu powrócić. Zwiedzanie denną łodzią napędzaną wielkim śmigłem, 
miasta: Old Town z XIX-wiecznymi dom której budowa pozwala na swobodne poru
kami z drewna, Duval Street – najdłuższa szanie się po bagiennych rozlewiskach. Po
i najpopularniejsza ulica wyspy pe łna bu wrót do hotelu, nocleg.
tików, galerii sztuki, kawiarenek, restaura
cji i barów, Mallory Square, g dzie każde Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. 
go wieczoru przy zachodzie słońca odbywa Transfer na lotnisko w Miami. Wylot do 
się �esta. Następnie: dom Ernesta Hemin Polski.
gwaya w stylu kolonialnym – największa 
atrakcja turystyczna na Key West, wybu Przylot do Polski.
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KANADA

Naturalnie piękna 
Kanada

10 DNI

YYCKANA

CALGARY • PARK NARODOWY 

BANFF • JEZIORO LOUISE 

• JEZIORO MORAINE • JEZIORO 

PEYTO • JEZIORO BOW• RZEKA 

SASKATCHEWAN • LODOWIEC 

ATHABASCA • PARK NARODOWY 

JASPER • KANION MALIGNE 

• JEZIORO MEDICINE • LODOWIEC 

STUTFIELD • WODOSPAD 

HELMCKEN • CACHE CREEK 

• JEZIORO LILLOOET • JEZIORO 

DUFFEY • JEZIOR SETON 

• JEZIORO KAMLOOPS 

• CAPILANO SUSPENSION 

BRIDGE• VICTORIA • VANCOUVER

C
uda przyrody, nieziemskie krajo-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
centrum CALGARY, największego mia-
sta prowincji Alberta. Wizyta na Wzgórzu Śniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta 
Scotsmana, skąd roztacza się panorama w PARKU NARODOWYM BANFF, któ-
miasta, następnie wjazd na wieżę obserwa- rego krajobrazy należą do najpiękniejszych 
cyjną Calgary Tower o wysokości 191 m, na kontynencie północnoamerykańskim. 
z widokiem 360 stopni na Calgary. Spacer Przejazd do JEZIORA LOUISE, które jest 
Stephen Avenue, główną ulicą handlową jednym z najsłynniejszych i najpiękniej-
miasta, z restauracjami, barami i pubami. szych jezior parku. Jego turkusowo-zie-
Następnie Park Stampede, gdzie odbywa lona tafl a pięknie kontrastuje z surowym 
się najsłynniejszy festiwal rodeo w Kana- tłem lodowca Victoria. Dalej trasa prowa-
dzie, spacer przed gmach ratusza. Wizyta dzi nad JEZIORO MORAINE w Dolinie 
w ogrodach Devonian z bogatą kolekcją Dziesięciu Szczytów, otoczone majesta-
tropikalnych roślin. Przejazd w kierun- tycznymi górami, z turkusowo-błękitną 
ku Parku Narodowego Banff malowniczą wodą. Postój nad JEZIOREM PEYTO, 
trasą przy słynnych hoodoos – formacjach uważanym za jedno z najpiękniejszych 
skalnych w kształcie kolumn, wodospa- jezior świata i JEZIOREM BOW, położo-
dach Bow, następnie Tunnel Mountain nym na wysokości 1920 m n.p.m. Po połu-
Drive z widokiem na Dolinę Rzeki Bow dniu przejazd wzdłuż RZEKI SASKAT-
i słynny Banff Spr gin  Hotel, zbudowany CHEWAN oraz pola fi rnowego Columbia. 
na wysokości 1414 m n.p.m. Przyjazd do W  LODOW-jazd SnoCoachem na szczyt
hotelu, zakwaterowanie, nocleg. CA ATHABASCA. Droga od Jeziora Lo-

brazy Kraju Klonowego liścia. Na uis do wrót Parku Narodowego Jasper jest 
trasie 9 jezior, 3 lodowce, 2 par-  z najbardziej malowniczych tras gór-jedną

ki narodowe, strzeliste szczyty kanadyj- skich świata. Przyjazd do hotelu, zakwate-
skich Gór Skalistych, a także   2 metropolie: rowanie, nocleg.
Calgary i Vancouver oraz Victoria, pięk-
na stolica prowincji Kolumbia Brytyjska. 
Odkryj naturalne p ęi kno Kanady! Trasa 
w Kanadzie: ok. 1425 km.

Śniadanie. Wyjazd z hotelu na całodzien-
ną wizytę w PARKU NARODOWYM JA-

Zbiórka uczestników na lotnisku. Wylot SPER. Został on utworzony w 1907 r., zaj-
do Kanady. Przylot do CALGARY. Trans- muje powierzchnię 10878 km² i obejmuje 
fer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg. wschodnią część Gór Skalistych. Można 

2. DZIEŃ. CALGARY PEYTO – JEZIORO BOW – RZEKA 

SASKATCHEWAN – LODOWIEC 

ATHABASCA

3. DZIEŃ. PARK NARODOWY 

BANFF – JEZIORO LOUISE 

– JEZIORO MORAINE – JEZIORO 

4. DZIEŃ. PARK NARODOWY 

JASPER – KANION MALIGNE 

– JEZIORO MEDICINE – LODOWIEC 

STUTFIELD

1. DZIEŃ. CALGARY

 Vancouver i Calgary

 Parki Narodowe Banff 

i Jasper

 spacer w chmurach 

Capilano Suspension Bridge

 wjazd SnoCoachem na 

Lodowiec Athabasca

JEZIORO PEYTO WODOSPAD HELMCKEN
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tu podziwiać niezwykłe góry, lśniące je
ziora, majestatyczne widoki, głębokie wą
wozy i rozległe doliny. Zwiedzanie parku: 
KANION MALIGNE, którego głębokość 
dochodzi do 54 m i JEZIORO MEDICI
NE, najdłuższe naturalne jezioro Gór Ska
listych. Przejazd u podnóża imponującego 
LODOWCA STUTFIELD. Późnym po
południem powrót do hotelu, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd au
tostradą, biegnącą u podnóża Mount Rob
son (3954 m n.p.m), najwyższego szczytu 
kanadyjskiej części Gór Skalistych. Tu
taj następuje zmiana czasu o jedną godzi
nę wstecz! Postój przy WODOSPADZIE 
HELMCKEN na rzece Murtle. Czwar
ty najwyższy wodospad Kanady spada sa. Przejście Cliff Walk – kładkami zawie
141-metrową kaskadą do kanionu położo szonymi na wysokości 30 m. Zwiedzanie 
nego poniżej. Miejsce to zostało odkryte Totem Park, gdzie zgromadzono imponu
w 1913 r. i nazwane tak na cześć Johna Se jącą kolekcję indiańskich totemów. Na
bastiana Helmckena, który przyczynił się stępnie przejazd do portu w Tsawwassen, 
do przyłączenia Kolumbii Brytyjskiej do przeprawa promowa na wyspę Vancouver. 
Kanady. Przejazd do hotelu w Sun Peaks, Przejazd do VICTORII – stolicy prowin
zakwaterowanie, nocleg. cji Kolumbia Brytyjska, o której mówi się, 

że jest bardziej angielska niż Anglia, co wi
doczne jest w architekturze, �adze i bardzo 
popularnych herbaciarniach. Jej nazwa, 
podobnie jak nazwa prowincji, związana 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd jest z angielską królową Wiktorią. Panora
przez miasteczko CACHE CREEK, po miczne zwiedzanie: historyczny Empress 
łożone nad rzeką Bonaparte. Jego nazwa Hotel, urzekający Inner Harbour, budy
związana jest z handlem futrami – tak na nek Parlamentu, Beacon Hill Park – ogro
zywano skrytki do przechowywania fu dy ze szlakami spacerowymi wśród pięknej 
ter i zapasów żywności. W okresie go roślinności, Thunderbird Park z kolekcją 
rączki złota osada była ważnym punktem indiańskich totemów. Przejazd do hotelu, 
na trasie kolejki transportującej kruszec. zakwaterowanie, nocleg.
Kolejno przystanki na zdjęcia w najbar
dziej malowniczych miejscach: JEZIO Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do 
RO LILLOOET o długości ok. 25 km, portu, przeprawa promowa do Tsawwassen. 
JEZIORO DUFFEY, JEZIORO SETON Przejazd do centrum VANCOUVER. Zwie
– słodkowodny �ord, JEZIORO KAMLO dzanie: Stanley Park, jeden z najwspanial
OPS, zjawiskowo otoczone z każdej strony szych parków miejskich na świecie, wyspa 
stromymi wzgórzami, porośniętymi niską Granville nazywana sercem miasta, Queen 
roślinnością. Przyjazd do Whistle r. Za Elizabeth Park z ogrodem różanym i oran
kwaterowanie w hotelu, nocleg. żerią. Następnie Gastown, najstarsza dziel Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na 

nica stolicy, pięknie odrestaurowana, z uro lotnisko. Wylot do Polski.
kliwym Placem Klonowym oraz zegarem 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do napędzanym parą wodną, antykwariatami  Przylot do Polski.
Parku Capilano. Spacer po CAPILANO i kawiarniami w stylu staroangielskim, ko
SUSPENSION BRIDGE. Ten słynny wi lorowe Chinatown – jedna  z największych 
szący most jest najpopularniejszą atrak chińskich dzielnic w Ameryce Północnej. 
cją północnego Vancouver. Zbudowany Dalej Robson Street z doskonałymi restau
w 1889 r. liczy 137 m długości i wisi na wy racjami i licznymi butikami, English Bay, 
sokości 70 m nad rzeką Capilano. Idąc tra Canada Place, Prospect Point i Lions Gate 
są Treetops Adventure, podziwiać można Bridge. Przejazd do hotelu, zakwaterowa
wspaniałą roślinność m.in. jodły Dougla nie, nocleg.
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5. DZIEŃ. WODOSPAD HELMCKEN 

6. DZIEŃ. CACHE CREEK  

– JEZIORO LILLOOET – JEZIORO 

DUFFEY – JEZIORO SETON  

– JEZIORO KAMLOOPS 

8. DZIEŃ. VANCOUVER 

9. DZIEŃ.

7. DZIEŃ. CAPILANO SUSPENSION 

BRIDGE – VICTORIA 10. DZIEŃ.

LODOWIEC ATHABASCA

VANCOUVER

MOUNT ROBSON
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MADERA

Akademia 
fotografii – Madera

8 DNI

FNCFOT1

CABO GIRÃO • RIBEIRA BRAVA  
• PRZEŁĘCZ ENCUMENADA 

• SÃO VINCENTE • PORTO MONIZ 
• PŁASKOWYŻ PAUL DA SERRA 

 • MADALENA DO MAR • FUNCHAL  
• PICO DOS BARCELOS • PORTO 

SANTO/VILA BALEIRA

W
ycieczka adresowana do osób, 

ne dokumentowanie swoich 

wym basenie i na codzienne warsztaty z 

ności od godziny przylotu: czas wolny, ko- lawy, wodne kaskady, projekcja trójwymia-
lacja, nocleg. rowego fi lmu o powstawaniu wyspy. Prze-

jazd do PORTO MONIZ, popularnego 
kurortu, gdzie będzie okazja do podziwia-

Śniadanie. Całodniowa wycieczka po za- nia naturalnych basenów skalnych. Wjazd 
chodniej części wyspy. Wspaniała okazja na niezwykły PŁASKOWYŻ PAUL DA 
do podziwiania zatoki Funchal z punk- SERRA, nazywany górskim wrzosowi-
tu widokowego na drugim, co do wyso- skiem lub tundrą maderyjską. Część trasy 
kości w Europie klifi e CABO GIRÃO prowadzi przez prastary las laurowy ob-
(589 m n.p.m.). Przejazd przez rybacką jęty patronatem UNESCO. Postój w MA-
wioskę RIBEIRA BRAVA, której nazwa DALENA DO MAR, spokojnym nadmor-
w tłumaczeniu oznacza dziką rzekę. Spa- skim kurorcie położonym wśród winnic 
cer po malowniczej okolicy: kamieni- i plantacji bananów. Miejscowość ma uro-
sta plaża, pozostałości niewielkiego fortu kliwą kamienistą plażę oraz małą kaplicę 
z XVII w., kościół św. Benedykta. Prze- pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Po-
jazd nad PRZEŁĘCZĄ ENCUMENADA, wrót do hotelu, kolacja, nocleg.
znajdującą się między dwiema najgłębszy-
mi na wyspie dolinami. Postój w punkcie 

których pasją jest fotografi cz- widokowym, skąd roztacza się wspania- Śniadanie. Zwiedzanie FUNCHAL, sto-
ły widok na północne i południowe wy- licy wyspy Wjazd na punkt widokowy . 

podróży. Proponujemy wyjazd na Maderę brzeże. Przejazd do malowniczej rolniczej PICO DOS BARCELOS (355 m n.p.m.), 
pod opieką profesjonalnego fotografa, któ- wioski SÃO VINCENTE. Zwiedzanie skąd roztacza się wspaniała panorama mia-
ry pomoże uczestnikom poszerzyć wiedzę  Centrum Wulkanicznego –  niezwykle cie- sta. Spacer: okolice portu, XV-wieczna 
w dziedzinie fotografi i. Szkolenie wprowa- kawa wyprawa do wnętrza Ziemi: kom- katedra w stylu manuelińskim, budynek 
dzi w tajniki fotografi i plenerowej i portre- pleks kryje jaskinie, korytarze z zastygłej parlamentu Madery, cytadela św. Waw-
towej, pokaże, jak i kiedy należy stosować rzyńca. Wizyta w ysł nnej winiarni The  
lampę błyskową. Wyjazd będzie też okazją Old Blandy Wine L g ,od e  założonej przez 
do odwiedzenia najpiękniejszych Johna Blandy’ego, który zapoczątkował  miejsc 
malowniczej Madery, nie zabraknie tak- trwającą do dziś tradycję winiarską na wy-
że czasu do leniuchowania przy hotelo- spie. Zapoznanie się z procesem produkcji 

i historią, degustacja wyjątkowego made-
fotografi i. ryjskiego wina, które swój niepowtarzal-

ny smak zawdzięcza leżakowaniu w dębo-
wych beczkach. Wizyta na targu miejskim, 

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot najbardziej kolorowej części miasta. Jak 
do Funchal. Transfer do hotelu. W zależ- uzyskać ciekawe ujęcie, jak fotografować 

2. DZIEŃ. MADERYJSKIE 

KRAJOBRAZY

3. DZIEŃ. FOTOGRAFIA MIEJSKA 

W FUNCHAL

1. DZIEŃ.

 przep ęi kne plenery 

do fotografowania

 szkolenie pod okiem 

profesjonalisty

 indywidualne porady 

i wskazówki

 codzienne warsztaty 

fotograficzne

MADERA MADERA
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FUNCHAL

CABO GIRÃO FUNCHAL

PORTO SANTO

FUNCHAL

5 km

Porto Moniz

São Vincente

Madalena do Mar

Ribeira Brava
Funchal

Zatoka

Machico

Porto Santo

Przeł.
Encumenada   

Paul da Serra 1007 

Pico Arieiro
1818

Pico dos Barcelos
355

M a d e r a

Cabo Girão

Vila
Baleira

O C E A N
A

T
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C
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w mieście? To tematy pleneru w Funchal. o długości 9 km. Powrót do hotelu, kola-
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. cja, nocleg.

Śniadanie. Fakultatywnie (za dodatkową Śniadanie. Czas wolny – wypoczynek  
opłatą na miejscu): wycieczka na wyspę w hotelu lub udział w wycieczkach fakul-
PORTO SANTO, około 40 km na północ- tatywnych. Codzienne warsztaty fotogra-
ny wschód od wybrzeży Made yr . Przepra- fi czne. Kolacja, nocleg.
wa promowa, podczas której podziwiać 
można wspaniałe widoki. Zejście na ląd. W zależności od godziny wylotu: śniada-
Postój w punkcie widokowym, skąd rozta- nie, czas wolny, transfer na lotnisko i wylot 
cza się wspaniały widok na okolicę. Prze- do Polski. Dla osób, które przedłużają po-
jazd do VILA BALEIRA, stolicy wyspy, byt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, 
która zachwyca niepowtarzalną atmosferą. wykwaterowanie, transfer do wybranego 
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie hotelu.
i wypoczynek na pięknej piaszczystej plaży 

4. DZIEŃ. FOTOREPORTAŻ: 5.-7. DZIEŃ. CZAS WOLNY 

PORTO SANTO I WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

8. DZIEŃ.
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GRUZJA

Off-road i na trasie 
– Gruzja

9 DNI

TBSOFR1
5,7/6 

MONASTYR DAWID GAREDŻA  
• UDABNO • JEZIORO PARAVANI  

• DIDI ABDULI • WARDZIA  
• ACHALCICHE • BATUMI • MESTIA 

• KANION MARTVILI • JASKINIA 
PROMETEUSZA • KUTAISI • GORI  

• MCCHETA • TBILISI • GRUZIŃSKA 
DROGA WOJENNA • KAZBEGI  

• ANANURI

G

źródeł, malowniczo wkomponowane 
Zbiórka na lotnisku. Przelot do Gruzji. w górską scenerię. Dalej przejazd obok wy

gasłych wulkanów DIDI ABDULI (3301 m 
n.p.m.). Zwiedzanie skalnego miasta WAR

Przylot do Tbilisi w godzinach noc DZIA usytuowanego na zboczu góry Eru
nych. Transfer do hotelu, zakwaterowa szeli - zaawansowany system pomieszczeń 
nie, odpoczynek. Śniadanie. Przejazd tra został zrujnowany podczas trzęsienia ziemi, 
są terenową do MONASTYRU DAWID które nawiedziło te tereny w XIII w., od
GAREDŻA na pograniczu gruzińsko krywając jednocześnie komnaty, które do 
-azerbejdżańskim. Zwiedzanie kompleksu dzisiaj robią wrażenie na zwiedzających. 
kościelnego pochodzącego z VI w. i będą Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
cego jednym ze świętych miejsc dla Gru Trasa: ok. 160 km. 
zinów. W drodze powrotnej czas wolny na 
indywidualny posiłek w polskiej restaura Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
cji w UDABNO. Powrót do Tbilisi tere twierdzy w ACHALCICHE o bogatej hi
nem przypominającym mongolskie stepy. storii sięgającej X w. Przejazd bardzo wi
Czas wolny. Kolacja gruzińska w stylowej dokową trasą wzdłuż granicy z Turcją. 

ruzja to jeden z najpiękniejszych restauracji serwującej dania kuchni trady Przyjazd do BATUMI. Czas wolny na in
krajów na świecie i jak mówi cyjnej. Powrót do hotelu, nocleg. dywidualne zwiedzanie miasta lub fakulta
gruzińska legenda sam Pan Bóg Trasa: ok. 130 km. tywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 

chciał ją zatrzymać dla siebie. To miejsce, wyjazd samochodem do ogrodu botanicz
w którym każdy miłośnik podróży znaj nego. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
dzie coś ciekawego, a off-roadowy wyjazd Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd nad Trasa ok. 230 km.
to świetna okazja, by s ę o ty p ekonać. i  m rz JEZIORO PARAVANI (2000 m n.p.m.), 
Gruzja terenowo to propozycja dla wszyst najwyżej położone jezioro w Gruzji, za  Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd 
kich, którzy chcą zbliżyć się do zwiedza  silane przez wody mineralne pobliskich w głąb gór Kaukazu. Na trasie przejazd  
nych regionów, zjechać z asfaltowych dróg obok jednej z największych zapór wod
i utartych szlaków, dotrzeć do miejsc,  nych świata. Następnie obronne wieże  
gdzie rzadko zaglądają turyści, odwiedzić w MESTII wpisane na listę UNESCO, 
małe klimatyczne restauracje w niewiel znane z wielu zdjęć i reportaży z Gruzji. 
kich miejscowościach, s kosztować trady Mestia znajduje s ęi  u stóp jednej z naj
cyjnych potraw. Samochody terenowe do ładniejszych gór Gruzji – Uszba (4710 m   
jadą tam, gdzie autokar nie miałby szans. n.p.m.) Czas wolny na indywidualne zwie
Dla chętnych możliwość samodzielnego dzanie muzeum w Mesti. Zakwaterowanie, 
prowadzenia samochodów 4x4. kolacja, nocleg. 
Trasa w Gruzji: ok. 1450 km. Trasa ok. 260 km.
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 przejazd przez Wielki  

i Mały Kaukaz

 skalne miasto Wardzia

 wieczór gruziński

 możliwość prowadzenia 

samochodu terenowego

1. DZIEŃ.

2. DZIEŃ. MONASTYR DAWID  

GAREDŻA - UDABNO 

4. DZIEŃ. ACHALCICHE - BATUMI

3. DZIEŃ. JEZIORO PARAVANI - 

DIDI ABDULI - WARDZIA

5. DZIEŃ. MESTIA

z 57 opinii klientów 
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Tbilisi

Kazbek
5047

Didi Abduli

3301

Kanion

Droga Wojenna

Monastyr
Jezioro Dawid

Martvili

Jaskinia Prometeusza

Gruzińska

Paravani Garedża

R
O

S
J

A

AZERT U R C J A
A R M E N I A

BEJDŻA
N

Mestia

Kazbegi

Kutaisi Ananuri
Gori

Batumi Achalciche Mccheta
Udabno

Wardzia

K
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k

a
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e
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a
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C
e
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50 km

6. DZIEŃ. KANION MARTVILI - JA-

SKINIA PROMETEUSZA - KUTAISI

7. DZIEŃ. GORI - MCCHETA 

- TBILISI

9. DZIEŃ. 

8. DZIEŃ. GRUZIŃSKA DROGA 

WOJENNA - KAZBEGI - ANANURI

niem nadanym tym terenom ze względu 
na ciężkie walki na początku XIX w. kry-

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do je się niezwykle malownicza trasa biegnąca 
kanionu MARTVILI oraz JASKINI PRO- przez Wielki Kaukaz. Wzdłuż Drogi Wo-
METEUSZA o zdumiewających forma- jennej można podziwiać piękne widoki, 
cjach naciekowych. Jaskinia została od- wspaniałe zabytki, wiele fortyfi kacji i wież 
kryta przez grupę speleologów zaledwie strażniczych, z których część przetrwała 
30 lat temu. Przyjazd do KUTAISI. Za- do dzisiejszych czasów. Przejazd do KA-
kwaterowanie, kolacja, nocleg. ZBEGI, najpopularniejszego miasta na 
Trasa ok. 220 km. Drodze Wojennej, położonego u podnó-  

ża drzemiącego wulkanu Kazbek (5047 m  
n.p.m.). Zwiedzanie monastyru Świętej 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Trójcy położonego na wysokości 2170 m 
GORI, niewielkiego n.p.m. Przy sprzyjających warunkach at- miasteczka, w tó y k r m 
urodził się Józef Stalin. Czas wolny na in- mosferycznych roztacza się stąd spektaku-
dywidualne zwiedzanie muzeum Stalina.  larny widok na szczyt Kazbek. W drodze 
Przejazd przez MCCHETA, dawną stoli- powrotnej krótki postój przy fortecy ANA-
cę Gruzji. Zwiedzanie miasta. Powrót do NURI, poniżej murów fortecy rozciąga się 
TBILISI, czas wolny. Fakultatywnie (za Jezioro Żinwalskie, sztuczny zbiornik po-
dodatkową opłatą na miejscu): wyjście do wstały po utworzeniu zapory. Powrót do 
łaźni tureckiej. Zakwaterowanie, kolacja, Tbilisi. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
nocleg. Trasa ok. 290 km. 
Trasa ok. 230 km.

Śniadanie (lub suchy prowiant). Wykwa-
terowanie. Transfer na lotnisko i wylot do 

Śniadanie. Przejazd GRUZIŃSKĄ DRO- Polski.
GĄ WOJENNĄ. Pod złowrogim określe-

MONASTYR ŚW. TRÓJCY

MONASTYR DAWID GAREDŻA

MESTIA
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WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA

Trekking na Cabo 
Verde

8 DNI

SIDTRE1

WYSPA SAL • WYSPA SÃO 

VICENTE: MINDELO • WYSPA 

SANTO ANTÃO: CORDA  

• FIGUEIRAL • CHA DAS PEDRAS  

• RIBERAO • CAIBROS • CRUZINHA 

• ARANHAS • FORMIGINHAS  

• CORVO • FONTAINHAS • PONTA 

DO SOL • VILA DAS POMBAS  

• DOLINA PAUL • PORTO NOVO  

• BOLONA • CURAL DAS VACAS 

• WYSPA SAL: SHARK BAY  

• PEDRA DE LUME

W

w CORDA, do miejscowości FIGUEIRAL 
i dalej do CHA DAS PEDRAS, szerokiej 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer na doliny znanej z destylarni grogu. Utwar
lotnisko i przelot na wyspę SÃO VICEN dzona ścieżka prowadzi przez malowniczą 
TE. Transfer do Mindelo. Zakwaterowanie wioskę RIBERAO do doliny CAIBROS. 
w hotelu. Piesze zwiedzanie MINDELO Zakwaterowanie w pensjonacie, czas wol
– kosmopolitycznej, dynamicznie rozwi ny, kolacja, nocleg. 
jającej się kulturowej stolicy archipelagu Czas przejścia ok. 6 godz.; trasa o średnim 
Wysp Zielonego Przylądka. Szerokie ulice, poziomie trudności; podejścia: ok. 300 m, 
brukowane place i piękna architektura ko zejścia: ok. 1000 m.
lonialna zachęcają do spaceru po centrum 
miasta. Powrót do hotelu, czas wolny. Ko
lacja powitalna z muzyką na żywo. Nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer do 
wioski rybackiej CRUZINHA i rozpoczę

Śniadanie. Wykwaterowanie. Transfer cie trekkingu do Ponta do Sol, trasą uważaną 
do portu. Prom na wyspę Santo Antão za jedną z najpiękniejszych na wyspie Santo 
i przypłynięcie do Porto Novo. Przejazd Antão. Ścieżka została wydrążona na skraju 

spaniały pomysł na waka do CORDA. Prowadząca tam droga „Es klifu kilkaset lat temu, roztacza się z niej prze
cje! Wycieczka na Wyspy trada de Corda”, wije się wśród gór i prze piękny widok na ocean. Przejście do ARAN
Zielonego Przylądka po paści, osiągając niekiedy poziom chmur. HAS opuszczonej wioski. Dalej szlak prowa

zwala poznać je od strony przyrody, po Podróż ob�tuje w p ęi kne widoki, trasa dzi do FORMIGINHAS, gdzie w prywatnym 
dziwiać miejsca, których  największych atrakcji na wy nie zobaczy się jest jedną z domu będzie serwowany obiad, składający się  
z auta, poczuć je i pokochać. Przepiękne spie i uważa się ją za jedną z lokalnych potraw. z najp ęi kniej  Przejście przez wio
trasy trekkingowe, niezwykłe krajobrazy szych dróg świata. Rozpoczęcie trekkingu   skę CORVO, a następnie strome podejście 
i pełna egzotyka. Smakuj lokalne potrawy, do FONTAINHAS, uroczego miastecz
poznaj ukryte skarby Cabo Verde i ciesz się  ka położonego na stoku góry o tej samej na  
słońcem. Sal, São Vicente i Santo Antão cze zwie. Tarasy pól uprawnych na  zboczach 
kają na Ciebie! Trasa przejazdu: ok. 750 km. góry przypominają fontanny sp y ają e ał w c  k

skadami. Zwieńczeniem trekkingu jest wi
zyta w rybackiej wiosce PONTA DO SOL  

Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot – najbardziej turystycznej miejscowości na 
na wyspę SAL . Transfer do hotelu, zakwa wyspie. Zakwaterowanie w pensjonacie, czas 
terowanie, kolacja, czas wolny, nocleg. wolny, nocleg. 

-
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2. DZIEŃ. WYSPA SÃO VICENTE: 

MINDELO 

4. DZIEŃ. WYSPA SANTO ANTÃO: 

CRUZINHA – ARANHAS  

– FORMIGINHAS – CORVO  

3. DZIEŃ. WYSPA SANTO ANTÃO: – FONTAINHAS – PONTA DO SOL 

CORDA – FIGUEIRAL – CHA DAS 

PEDRAS – RIBERAO – CAIBROS 

1. DZIEŃ. WYSPA SAL

 3 wyspy Cabo Verde  

w tydzień

 trekking wśród egzotycznej 

przyrody

 przedłuż wakacje na Sal

SANTO ANTÃO
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SANTO ANTÃO

SANTO ANTÃO

PEDRA DE LUME

DOLINA PAUL

Czas przejścia ok. 5 godz.; trasa o średnim transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas 
poziomie trudności; podejścia: ok. 600 m, wolny, nocleg. 
zejścia: ok. 600 m. Czas przejścia ok. 4 godz.; trasa o średnim 

poziomie trudności; podejścia: ok. 100 m, 
zejścia: ok. 700 m.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
VILA DAS POMBAS – miejscowości, któ Śniadanie. Wykwaterowanie. Wizyta na 
ra wyznacza początek DOLINY PAUL. lokalnym bazarze, gdzie można kupić 
Spacer doliną, słynącą z uprawy trzciny świeże owoce i ryby. Transfer na lotnisko. 
cukrowej, drzew chlebowych i bananow Przelot na wyspę SAL. Transfer do hotelu, 
ców oraz produkcji lokalnego alkoholu zakwaterowanie. Czas wolny lub fakulta
– grogu. Obiad w trakcie trekkingu. Wizy tywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): 
ta w destylarni połączona z degustacją gro wycieczka po wyspie z obiadem w lokal
gu. Transfer do PORTO NOVO malowni nej restauracji, a następnie przejazd do 
czą drogą wzdłuż wybrzeża, z przerwami SHARK BAY – zatoki, gdzie można zo
na zdjęcia. Przyjazd do hotelu, zakwatero baczyć żyjące w naturalnym środowisku 
wanie. Kolacja z muzyką na żywo. Nocleg. rekiny. Przejazd przez Terra Boa, żyzną 
Czas przejścia ok. 5 godz.; trasa o średnim krainę, znaną ze zjawisk fatamorgany do 
poziomie trudności; podejścia: o PEDRA DE LUME, malowniczych salk. 700 m, in 
zejścia: ok. 200 m. – zbiorników, gdzie przez odparowywanie 

wody morskiej pozyskuje się só  l. Przejazd 
do hotelu, kolacja, nocleg.

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do 
BOLONA, z niespotykanym, o księżyc Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny 
wym krajobrazem Spacer. (w zależności od godziny wylotu). Prze z widokiem na 
górę Tope de Coroa – aj y zy szczyt na d na lotnisko. Przelot do Polski. Dla  n w żs jaz
wyspie, do miejscowości CURAL DAS osób, które przedłużają pobyt: śniadanie, 
VACAS. Obiad w lokalnej restauracji. wykwaterowanie, transfer do wybranego 
Transfer do Porto Novo. Prom na wyspę hotelu.
São Vicente. Przyp y ęł ni cie do Mindelo, 

5. DZIEŃ. WYSPA SANTO ANTÃO: 

VILA DAS POMBAS – DOLINA 

PAUL– PORTO NOVO 7. DZIEŃ. WYSPA SAL: SHARK BAY 

– PEDRA DE LUME 

6. DZIEŃ. WYSPA SANTO ANTÃO: 

BOLONA – CURAL DAS VACAS 

8. DZIEŃ.

-

-

 -

-

- -

-

-

-

-

-



OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I USŁUGACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO 

PODRÓŻY ITAKA ORAZ W WYJAZDACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM 
UMOWY; REZERWACJA IMPREZY; 
ZAWARCIE UMOWY

III. CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY 

Biura Podróży prawa i� obowiązki Podróżnych, Biura od Biura Podróży (bezpośrednio lub poprzez Biuro 

organizatorem turystyki, używająca również nazwy 
lub poprzez Biuro Sprzedaży) w� imieniu tych osób 

optymalnych warunków wypoczynku w� imprezach się aby Podróżny rezerwujący Imprezę skontaktował 

turystycznych oraz na wyjazdach niestanowiących 
imprez turystycznych. Niniejsze „Ogólne Warunki b) „Oferta” zawierająca opis Imprezy wybranej przez 

Turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży 

Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu: 

a) standardowych informacji za pośrednictwem 

zwana dalej „Umową”, „Podróżny” (zwany również odpowiedniego standardowego formularza 

informacyjnego, zwanego dalej „formularzem SFI”, 

zwanych dalej „Informacjami o� Imprezie”. Przed 
i� powiązanych usługach turystycznych, zwanej dalej g) „Oferta bezzwrotna” – obejmuje imprezy, których 

główne elementy, takie jak usługi transportu 

Umowy za pośrednictwem strony www.itaka.pl 

Biuro Podróży ITAKA, poza organizowaniem imprez udzielone mu zostały wymagane Ustawą informacje 
turystycznych, świadczy również pojedyncze usługi Aktualne opisy Imprez zawarte są w� Ofercie Biura 

położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

fizycznej obecności stron udzielenie Podróżnemu 

informacji za pośrednictwem formularza SFI oraz 
i�  mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy 
z� zachowaniem określonego w�art.�40�ust.� 3� Ustawy 
wymogu poinformowania Podróżnego o� zmianie. 

Podróżnemu udziela się Informacji o� Imprezie oraz 

Umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym 

Biuro Podróży ITAKA poza organizowaniem imprez , 
turystycznych, oferuje również usługi pośrednictwa 

jej zawarcia. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez 

umowy o� pobyt w� hotelu z� dojazdem we własnym (b) za pośrednictwem Biura Sprzedaży w� � zycznej 

Umowy w�postaci papierowej, jeżeli została zawarta 

związanych z� Imprezą Podróżny może kontaktować 

się przed rozpoczęciem Imprezy bezpośrednio  
pełną zdolność do czynności prawnych. Zawarcie 

z� Biurem Podróży a� w� przypadku zawarcia umowy 

za pośrednictwem Biura Sprzedaży – z� tym Biurem, 

rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi 
którzy przekazują numer telefonu i� adres poczty 

obejmujących Wyjazdy, postanowienia niniejszych 

Wszystkie ceny Imprez są cenami umownymi. Cena 

nie stosuje się. Warunki Uczestnictwa stanowiące 

dokumentach podróży. Jest także odpowiedzialna za dodatkowych ubezpieczeń, a� odpowiedzialność za ich 

przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych 

Spółka pod � rmą Nowa Itaka sp. z�o.o. w�Opolu, będąca 
a� także za przekazywanie Biuru Podróży (bezpośrednio 

handlowej „Biuro Podróży ITAKA”, zwana dalej „Biurem 

materiałów i�dokumentów: 
a) „Warunki Uczestnictwa”, 

wyjazdu/wylotu z�kraju, w�celu potwierdzenia rozkładu 

realizacji usługi turystycznej oraz Wycieczki Lokalne,
c) „Dokumenty podróży”, 
d) „Warunki Ubezpieczenia Podróży dla Klientów Biura 
Podróży ITAKA Nr 10.11.014 ERGO Reiseversicherung 

Uczestnictwa, w�znaczeniu nadanym im przez przepisy, w�Polsce, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413, stanowiącego załącznik 1�lub 2�do Ustawy, 

odpowiednio: art. 4�pkt 2, pkt 3, pkt 6�i�pkt 10 ustawy e) „Polityka prywatności”, 

z� dnia 24 listopada 2017 r. o� imprezach turystycznych f) „Informacje Praktyczne”, 

„Ustawą”. Ilekroć w�Warunkach Uczestnictwa jest mowa przekazane podróżnemu zgodnie z�art. 40 ust. 1�ustawy 

rozliczeń z� dostawcami miejsc w�przypadku zgłoszenia –�należy przez to rozumieć zde� niowane w�art. 4�pkt 11 
rezygnacji z�takiej imprezy przez Biuro. 

założona rezerwacja Imprezy przez danego Podróżnego. Materiały o�których mowa wyżej są dostępne na stronie  
www.itaka.pl oraz w�Biurze Sprzedaży. 

w�katalogach i�nie stanowią oferty w�rozumieniu art. 66 zawierania Umowy w�Biurze Sprzedaży w�jednoczesnej 
(zwanych dalej „Wczasami w� Polsce”), które nie zostały    § 1�k.c. lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane 

nie stanowią one imprez turystycznych i�wobec których Informacji o� Imprezie a�także potwierdzenie, o�którym 

mowa w�zdaniu poprzedzającym, następuje na trwałym 

nośniku. W�przypadku zawierania Umowy przez telefon 
pomocą bonów przewidzianych ustawą z�15 lipca 2020 Biuro Podróży i� Podróżny przekazują sobie wymagane 
r. o�Polskim Bonie Turystycznym, z�zachowaniem zasad 

2�do Ustawy, a�także potwierdza się treść p p ro onowanej 
wynika wprost, czy dotyczą one Wczasów w�Polsce. Do 

nośniku. Oświadczenie Podróżnego o�zawarciu Umowy 

jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na papierze lub 
na trwałym nośniku. Jeżeli Ustawa wymaga przekazania innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia 

dotyczących ubezpieczeń oraz wszelkich innych zapisów Podróżnemu informacji lub oświadczenia na określonym 
odnoszących się wprost do przepisów Ustawy - których 
to postanowień nie stosuje się.

e) Ustawy, procedury tworzenia imprezy turystycznej za 
pośrednictwem powiązanych procesów rezerwacji online. w�art. 42 ust. 4�Ustawy. W�chwili zawarcia Umowy lub 

w�zawieraniu umów o�świadczenie pojedynczych usług 

się przepisów Ustawy. Przedmiotem Wyjazdów są takie 
usługi turystyczne, które stanowią odrębną całość i�nie Umowa może być zawarta: 

III CENA IMPREZY, WARUNKI ZAPŁATY. Klient przez 
zostały połączone przez Biuro Podróży ITAKA z�innymi dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej) akceptuje 
usługami turystycznymi. Wyjazdami są w�szczególności strony www.itaka.pl, 

obecności obu stron, 
(c) telefonicznie za pośrednictwem Biura Sprzedaży lub 
infolinii Biura Podróży. 

ponosi pełną odpowiedzialność za ich realizację i�wobec 
zaś po rozpoczęciu Imprezy – p z� ilotem lub rezydentem, 

notarialnie (o�ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica 
lub opiekuna prawnego). Za szkody wyrządzone podczas 

transferu bądź w�momencie zakwaterowania w�hotelu. 

Imprezy (pierwsza osoba wymieniona w�potwierdzeniu 

wzorzec Umowy, wydane na podstawie art. 384 § 1�k.c. 
oraz Ustawy, w�zakresie w�nich uregulowanym określają 

Podróży oraz Biura Sprzedaży działającego w�imieniu i�na Sprzedaży) informacji i�oświadczeń dotyczących Imprezy, 

ubezpieczeń oraz wszelkich innych zapisów odnoszących 

rachunek Biura Podróży. Organizatorem Imprez, o� których 

Podróżnego i�stanowiącej przedmiot Umowy, za wyjątkiem 

dalej „Imprezą”; „umowa o�udział w�imprezie turystycznej”, 

nie stosuje się przepisów Ustawy. Biuro Podróży dopuszcza 

stanowią imprez turystycznych i�wobec których nie stosuje 

mowa w�Warunkach Uczestnictwa, jest Biuro Podróży. 

turystyczne (hotelarskie) w�postaci pobytu w�hotelach 

z�zastrzeżeniem postanowień rozdziału XIV. Informacje 
niniejszych Warunków dotyczących Imprez stosuje się 

zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z�p pod isami 

Podróży”, stawia sobie za cel zapewnienie Podróżnym informacji i� oświadczeń związanych z� Imprezą. Zaleca 

Uczestnictwa”. Pojęcia: „impreza turystyczna”  , zwana

AG z� siedzibą w� Monachium działająca przez Oddział 

o�każdej zmianie informacji. W�przypadku zawierania 

za pośrednictwem formularza SFI, a�przed zawarciem 

umów obejmujących Wczasy w� Polsce, postanowienia 

turystycznych (zwanych dalej „Wyjazdami”), które nie 

Integralną część umowy stanowi treść następujących 

Ustawy pojęcie „punkt sprzedaży”, w�którym została 

Podróży zamieszczonej na stronie www.itaka.pl. oraz 

Imprezy przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice 

się z� Biurem Podróży (bezpośrednio lub poprzez Biuro 

Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji 

w�jednoczesnej � zycznej obecności stron. W� sprawach 

Sprzedaży) na 24�godz. przed planowanym terminem 

informując go w� sposób jasny, zrozumiały i�widoczny 

Informacje o� Imprezie, a� także pełną treść uzgodnień  

Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga pisemnej 

Uczestnictwa w� Imprezach Turystycznych i� Usługach 

zawarcie. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii 

z� Klientem jest każdoczesny wykonawca określonych 

usług winne być bezpośrednio kierowane.� Do umów 

usług które zostały wybrane i�nabyte po rozpoczęciu 

nią usług (jak Hotel czy Przewoźnik Lotniczy), który 

jazdy/lotu. Zawsze aktualny rozkład lotu/ja yzd  można 

informacji zawartych w� SFI stanowiącym załącznik nr 

rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika, 

(a) bezpośrednio z� Biurem Podróży z�wykorzystaniem 

zakresie (z�wyjątkiem hoteli położonych w� Polsce) czy 

lub opiekunowie prawni. Osoba dokonująca rezerwacji 

ITAKA oraz w�Wyjazdach” zwane są dalej „Warunkami 

którego wszelkie reklamacje na nienależyte wykonanie 

sprawdzić także w�Stre� e Klienta na stronie www.itaka.pl. 

rezerwacji / dokumentach podróży lub płatnik) przyjmuje 

Klientem) oraz „trwały nośnik”; są używane w�Warunkach 

o�„Biurze Sprzedaży” lub „Biurze” bez bliższego określenia 

połączone z�innymi usługami turystycznymi, wobec czego 

kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, 

b) informacji określonych w�art. 40 ust. 1� i� 3� Ustawy, 

Umowy również Informacje o� Imprezie. W�przypadku 

zawarte w� opisie Imprez mają charakter informacyjny 

odpowiednio, za wyjątkiem punktu XIII, postanowień 

zawarciem umowy organizator może zmienić informacje 

Ustawą lub Umową informacje, oświadczenia i�materiały 

i� zakwaterowania podlegają ryg y yor st cznym zasadom 

nośniku – zostanie użyty nośnik wskazany w�Ustawie. 

na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie 

możliwość dokonywania płatności za Wczasy w�Polsce za 

zawieranych z�Klientami wynika wprost, czy dotyczą one 

Warunków dotyczących Imprez stosuje się odpowiednio, 

Imprezy jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, 

w�niej zawartych. Z�treści Umów zawieranych z�Klientami za potwierdzeniem odbioru w� sposób odpowiedni do 

cen, opłat i�kursów walut. Cena Imprezy nie obejmuje 

lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być zapisane 

zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy 

od Biura Podróży. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia 

uzyskanie spoczywa na Podróżnym. Przedpłata na poczet 

Biuro Podróży nie stosuje określonej w�art. 5�ust. 1�pkt 2�lit. 

dokonanie wpłaty zgodnie z�warunkami opisanymi w�pkt. 

się wprost do przepisów Ustawy - których to postanowień 

między stronami Umowy oraz dane i�informacje określone 

niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu 

umowę i�nie musi w� inny sposób wyrażać zgody na jej 

związane z� oferowaniem, sprzedażą i� realizacją Imprez 

o�przewóz lotniczy (również w�obie strony). Z�treści Umów 

organizacji Imprezy, czy Wyjazdu. Stroną umowy o�Wyjazd 

na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy za 

Osoba dokonująca rezerwacji Imprezy musi posiadać 

elektronicznej w�momencie przylotu lub rozpoczęcia 

za wyjątkiem punktów XII i�XIII, postanowień dotyczących 

wszystkie osoby wymienione w�potwierdzeniu rezerwacji/
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ceny Imprezy wynosi 30% ceny Imprezy. Przedpłaty należy 

Bliskiego Wschodu oraz Afryki Środkowej i�Azji, zalecamy 

Klientowi, a�otrzymaniem przez Biuro Podróży od Klienta 

Z�zastrzeżeniem art. 45, art. 48 ust. 8�i�10 oraz art. 50�ust. 

Podróżnym posługującym się paszportem tymczasowym 

zobowiązany jest przesłać bankowy dowód wpłaty w�ciągu 

internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.

Podróży na trwałym nośniku w� terminie określonym 

ewentualnego odszkodowania Podróżnemu, który po 

Jednocześnie Biuro Podróży uprzedza, że ww. koszty 

warunki skorzystania z�usługi obejmującej gwarancję 

dokonać do Biura Podróży lub Biura Sprzedaży bądź na 

dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z� Imprezy 

lub dyplomatycznym Biuro Podróży zaleca przed 
Sprzedaży) czy przyjmuje proponowaną zmianę czy 

związanych z� takim paszportem. Wyjazd w� region 

odpowiednio wcześniej dobranej pro� laktyki. Przy  

należy dokonać wraz z� przedpłatą lub zapłatą pełnej Zmiana Warunków Umowy (warunków zakupionej 
Imprezy) z� inicjatywy Podróżnego może nastąpić po 

nośniku w� Biurze Podróży lub w� Biurze Sprzedaży. 
„Informacjom dla podróżujących” w� ramach strony 

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, Biuro 
(a) przy zmianach, o�których Podróżny poinformuje 

o� tym Biuro Podróży. Jeżeli udział w� Imprezie jest 
związany z� określonymi wymaganiami zdrowotnymi 

w� dniu dokonania rezerwacji. Zwroty pieniężne będą 

(pierwszą wymienioną w� potwierdzeniu rezerwacji/ 
(b) w� przypadku Imprez realizowanych samolotem 

Biuro Podróży zastrzega sobie nieczarterowym tzn. rejsowym/liniowym lub tzw.  możliwość zmiany  
(podwyższenia) ceny imprezy turystycznej przed 

skutkiem zmiany cen przewozów pasażerskich uczestnika itp.) naliczone przez Biuro Podróży będą 

wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych 
źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od 
usług turystycznych objętych umową, nałożonych 

ewentualnych kosztów wynikających z� tego tytułu. 

W� przypadku konieczności podwyższenia ceny, w� czasie między podaniem ich przez Biuro Podróży 

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. Sposób obliczenia zmiany cen 
będzie odwzorowaniem zmiany kosztów. W� okresie 
20 (dwudziestu) dni przed rozpoczęciem imprezy 
turystycznej , cena ustalona w� umowie z� Podróżnym 

prawo do obniżenia ceny imprezy turystycznej 
odpowiadającej obniżeniu kosztów, o�których mowa 

to obniżenie kosztów nastąpiło po zawarciu umowy, 

przypadku Biuro Podróży może odliczyć od zwrotu 
należnego Uczestnikowi rzeczywiste koszty obsługi. 
Na żądanie Podróżnego, Biuro Podróży przedstawi 

informuje, że oferuje dodatkową usługę obejmującą 

zabezpieczyć się przed ewentualną podwyżką ceny 

zwanych dalej „Warunkami Umowy”, może nastąpić 

niezmienności ceny dostępne są zawsze w� Biurach 

Biuro Podróży może rozwiązać Umowę i� dokonać 

w�tym zawiadomieniu (bezpośrednio lub poprzez Biuro 

za Imprezę, z p� otrąceniem dokonanej przedpłaty, należy 
wpłacić do Biura Podróży lub do Biura Sprzedaży bądź na 

wyrazi na nie zgodę, biorąc udział w�imprezie. 
przed datą wyjazdu/wylotu. Przy rezerwacji na mniej niż 

wyjazdach w�szczególności w�region Wysp Karaibskich, 
należy wpłacić w�ciągu 24 godzin od momentu założenia 

zapoznanie się z�aktualnymi informacjami dotyczącymi 

ceny zależnie od terminu dokonania rezerwacji Imprezy. związanej, dostępnymi na stronie Światowej Organizacji 
Jeśli rezerwacja nie jest dokonywana osobiście, Podróżny 

Podróżny, który po uiszczeniu przedpłaty lub całej ceny 
przesłać do Biura Sprzedaży lub na adres sklep@itaka.pl, 

zobowiązany stosować się do następujących zasad:  

Biuro Podróży do 40 dni przed planowaną datą wyjazdu, 
14 dni przed wyjazdem/wylotem, płatność musi nastąpić 

informacje o�tym zamieszcza się w�opisie p ezy. Im r

przekazywane wyłącznie na wskazany przez Podróżnego 

na adres Podróżnego podany na rezerwacji, na podstawie 
daną Imprezę zawsze wpłacona była przynajmniej pełna 
przedpłata. 

dokumentach podróży lub płatnika). 

Przed potwierdzeniem zmiany należy się skontaktować 
z�Biurem Podróży w�celu uzyskania informacji na temat 

przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału 
w�realizacji imprezy turystycznej, opłat lotniskowych lub 

mogą uleć zmianie (o�czym Biuro Podróży poinformuje 

zwrotnej informacji czy akceptuje koszty i�decyduje się 

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 

umów, zostały opisane w�poniższym punkcie (e). 

prośby o�zmianę Warunków Umowy w�zakresie miejsca 
docelowego, hotelu terminu lub okresu trwania Imprezy 
jest równoznaczne z�odstąpieniem przez Podróżnego od 

Uczestnictwa, chyba że strony postanowią inaczej . Takie imprezy turystycznej, o�której mowa powyżej . Aktualne 
same zasady dotyczą zmian umów dotyczących Imprez 
z�oferty bezzwrotnej . 

wymienione w�niniejszym rozdziale są udostępnione na Sprzedaży Biura Podróży lub na stronie www.itaka.pl 

posiadać ważny stały paszport (minimum 6�miesięcy od 
daty powrotu do Polski). Przy wyjeździe do krajów Unii 

Imprezy w�terminie 14 dni od rozwiązania Umowy, bez 

wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy w�ciągu 

22 dni przed wyjazdem/wylotem p, ełną kwotę za Imprezę 

potencjalnych zagrożeń zdrowotnych i�pro� laktyki z�tym 

i�Kontroli Chorób (ECDC) a�także na stronie poświęconej 

obowiązek powiadomić Podróżnego na trwałym nośniku 
pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z��tytułu 

dokonaniem rezerwacji kontakt z�placówką dyploma yt czną 
24�godzin od momentu założenia rezerwacji. Pełną należność 

Zdrowia (WHO), Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania 

Podróży zastrzega sobie prawo do�anulowania niezapłaconej 

zmiany nie znajdują zastosowania. Koszty zmian (terminu, 

kursów walut mających znaczenie dla imprezy turystycznej . 

Sprzedaży na mniej niż 40 dni przed rozpoczęciem Imprezy 

stronie www.itaka.pl oraz dostępne sąw�Punkcie Sprzedaży.   

Wymóg posiadania paszportu dotyczy także dzieci do 2�lat. 

kraju docelowego z�racji możliwych ograniczeń formalnych 

wskazany przez Biuro Podróży rachunek bankowy na 22�dni 

gwarancję niezmienności ceny, która pozwala Podróżnemu 

odstępuje od Umowy. Biuro Podróży odmawia przyznania 

warunków sanitarnohigienicznych wymaga zastosowania 

1�Ustawy - cena Imprezy określona w�Umowie nie podlega 

Europejskiej wymagany jest dowód osobisty lub paszport. 

świata o� odmiennym klimacie lub niskim standardzie 

rezerwacji, w�sposób analogiczny jak wyżej . Zapłaty za 

otrzymaniu informacji na temat zmian warunków umowy 

jeśli rezerwacja została założona przez stronę www.itaka.pl. 

w�wysokości 350 PLN od osoby (dla rezerwacji założonych 

do państw Ameryki Środkowej i� Południowej, w�rejon 

Imprezy chce dokonać zmian Warunków Umowy (np. 

Imprez z� oferty bezzwrotnej . Warunki zmian dla tych 

złożeniu przez Podróżnego oświadczenia na trwałym 

24 godzin po dokonaniu rezerwacji. Dowód wpłaty należy 

zostać wyprzedane przez przewoźnika – w�takiej sytuacji 

gis.gov.pl). Jeżeli istnieją przeciwskazania lekarskie do 

Biuro Podróży ma prawo pobrać opłatę manipulacyjną 

rachunek bankowy lub w� formie przekazu pocztowego 

w�zakresie terminu, miejsca docelowego, hotelu), jest 

na zmianę. Ponadto miejsca, o�które pyta Klient jako 

odbycia przez Podróżnego podróży zagranicznej i�udziału 

Biuro Podróży przedstawi Klientowi alternatywną ofertę.

w� Imprezie Podróżny jest obowiązany poinformować 

dowód poniesionych kosztów obsługi. Biuro Podróży 

zmianie. Zmiana innych niż cena warunków umowy, 

rezerwacji. Jeżeli rezerwacja dokonywana jest na mniej niż 

alternatywę dla pierwotnej rezerwacji, mogą w�ww. czasie 

(e) doręczenie przez Podróżnego Biuru Podróży lub Biuru 

do 8�marca 2021 r. obowiązuje opłata: 250 PLN/os.). 

nie może być podwyższona. Podróżnemu przysługuje 

a�przed rozpoczęciem imprezy turystycznej . W� takim 

Opłatę tę wnosi się bezpośrednio przy dokonywaniu   

znajdują zastosowania dla zmian umów dotyczących 

o�zmianach Warunków Umowy poinformować Biuro 

zmiany lub niezwłocznie po jej dokonaniu tak, aby na 

docelowe, hotel lub uczestników, powyżej 40�dni przed 

uprawnieniach i� obowiązkach stron Biuro Podróży ma 

dyspo y ji yz c  w danej przez osobę dokonującą rezerwacji 

lowcostowym (niskobudżetowym) powyższe warunki 

Klienta) z�przyczyn leżących po stronie przewoźnika, 

rozpoczęciem imprezy turystycznej będącej bezpośrednim 

wyjazdem, obowiązują przy wyborze nowej (innej) Imprezy 

zmian. Podróżny powinien po otrzymaniu zawiadomienia 
dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli 

uzależnione od kosztów naliczonych przez przewoźnika. 

(c) Podróżnego zmieniającego termin wyjazdu lub miejsce 

powyżej w�zdaniu dotyczącym podwyższenia ceny, które 

opłaty za wejście i�zejście na ląd w�portach oraz lotniskach, 

Umowy ze skutkiem określonym w�rozdziale X Warunków 

zgodnie z�przepisami art. 46 Ustawy. Przepisy Ustawy 

O�wszystkich zmianach Warunków Umowy, w�rozumieniu 
art. 46 ust. 1�pkt 2� Ustawy, oraz o�związanych z�nimi 

niezwłocznie po otrzymaniu informacji na temat tych 

Podróżny wyjeżdżający poza obszar Unii Europejskiej musi 

VII. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
Z�INICJATYWY PODRÓŻNEGO; 
ROZWIĄZANIE UM Y PRZEZ 
PODRÓŻNEGO 

V. ROZPOCZĘCIE IMPREZY, PRZELOT 
I�DOBA HOTELOWA

VI. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY 
Z�INICJATYWY BIURA PODRÓŻY

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY 
IV. PASZPORT, WIZY, SZCZEPIENIA, PRZEZ BIURO PODRÓŻY Z�POWODU 
WYMAGANIA ZDROWOTNE NIEWYSTARCZAJĄCEJ FREKWENCJI 

NA�IMPREZIE

Informacje o� wymaganiach wizowych podane 
w� opisach poszczególnych imprez, odnoszą się 
tylko do obywateli Polski. Obywatelom innych 

z� właściwym konsulatem w� celu sprawdzenia 

Biuro Podróży informuje Podróżnego, że data 
wylotu jest dniem rozpoczęcia, a� data powrotu 
dniem zakończenia imprezy. Pierwszy i� ostatni 

hotelowych, podanej na dokumencie podróży 

na dokumencie podróży w� pozycji „TERMIN”. 

wykwaterowania, jednak nie później niż koniec 
ostatniej doby hotelowej . W�  przypadku lotów 

państw zaleca się przed zakupem imprezy kontakt 

obowiązujących ich przepisów wizowych. 

transport, a�nie na rzeczywisty wypoczynek. Doba 

przybyciu do hotelu – co oznacza, że doba hotelowa 

pierwsza doba hotelowa, a�kończy się z�momentem 

powrotnych do kraju następujących po zakończeniu 
ostatniej doby hotelowej, należy opuścić pokoje do 
godz. 10.00 w�dniu wykwaterowania. W�przypadku 

się od godz. 13.00 w�dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny 

dzień imprezy samolotowej przewidziany jest na 

hotelowa, a�co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. 
wyżywienie), w�hotelach i�apartamentach, kończy się 

zameldowaniu w�hotelu, pod warunkiem, że trwa już 

o�godz. 10.00, a�rozpoczyna się w�godz. 14.00-15.00. 
W�przypadku nocnych przylotów do kraju docelowego, 

należy opuścić do godz. 9.00 w�dniu zakończenia rejsu. 

następujących dzień po dacie rozpoczęcia świadczeń 

w�pozycji „TERMIN”, Podróżni kwaterowani są po 

liczona jest od godz. 14.00-15.00 dnia podanego 

Rozpoczęcie świadczeń all inclusive następuje po 

rejsów statkiem, zaokrętowanie na statku rozpoczyna 

OW



liczba rezerwacji jest mniejsza niż 50 osób dla Imprez 

historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy 

lub kosztów powrotu do kraju poprzez Opolski Urząd 

historycznie średnie opłaty za odstąpienie od Umowy 

od 39 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 60% ceny niezgodnościach niezwłocznie, w� miarę możliwości 

niewykonania lub nienależytego wykonania usług 

Podróży może przystąpić dopiero po dacie końcowej 

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług 

Biuro Podróży w� terminie 14 dni od rozwiązania 

Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych 
w� dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji 

niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę. 
Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie 

iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej 

Informacje dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia 
Imprez zagranicznych w� zakresie KL/NNW oraz 

– względem całkowitej wartości zawartej Umowy 

Sprzedaży. Biuro Podróży oświadcza, że posiada 

od 39 do 31 dni przed datą wyjazdu – do 20% ceny 

oraz że zgodnie 
od 30 do 21 dni przed datą wyjazdu – do 30% ceny 

z� Ustawą odprowadza należne od Umów składki na 

od 20 do 14 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny 

Biuro Podróży jest odpowiedzialne za należyte 
wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych 
Umową. Jeżeli którakolwiek z� usług turystycznych 

dotyczącej imprez z� oferty bezzwrotnej – względem nie jest wykonywana zgodnie z� Umową bądź nie są 
całkowitej wartości ceny imprezy – kształtują się 

autokarowych oraz mniejsza niż 220 osób dla Imprez 

odpowiednio: ponad 6� dni lub 2� do 6� dni bądź krócej 

Imprezy, 

danej sprawy. Odpowiedzialność Biura Podróży z� tytułu 

bądź 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy trwającej, na 1�dzień przed datą wyjazdu i�mniej i�w�dniu wyjazdu turystycznych objętych Imprezą określają przepisy art.   
– do 90% ceny Imprezy. 50 Ustawy. 

niż 2�dni. 

odszkodowania jakie ma zostać wypłacone przez Biuro 

turystycznych objętych Imprezą do trzykrotności ceny 

w�następującym po nim okresie wiosenno-letnim.

informacyjnych wydanych przez hotele, które zostały 

lub za pośrednictwem Biura Sprzedaży. 

za Imprezę pomniejszonej o� opłatę za odstąpienie od 

ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność 
zwrócenia Podróżnemu części opłaty – Biuro Podróży 

mają zastosowania w�przypadku gdy Ustawa stanowi, 

rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.

i�pobieranej przez Biuro Podróży zgodnie z�przepisami 
art. 47 ust. 2�Ustawy. 

–�kształtują się następująco: 

r. obowiązuje opłata: 250 PLN/os.), wydanej przez 

Imprezy, 

Imprezy, 

z�gwarancji następuje: 
Imprezy, 

na 1�dzień przed datą wyjazdu i�mniej i�w�dniu wyjazdu 77 54�16�410, e-mail umwo@opolskie.pl. 
– do 90% ceny Imprezy. 
b) W�przypadku Imprez z�oferty bezzwrotnej, Podróżny 

poczta@ergo-ubezpieczeniapodrozy.pl. 

koszty zakwaterowania i�transportu. 

następująco: 
do 40 dni przed datą wyjazdu – do 50% ceny Imprezy 

w�trakcie trwania imprezy – z�uwzględnieniem okoliczności 

Odpowiedzialność Biura Podróży oraz Biura Sprzedaży za 

błędy w�rezerwacji określa art. 53 Ustawy. Z�zastrzeżeniem 

dobrowolnego ubezpieczenia dodatkowego a�także warunki 

przyjmuje do wiadomości, że koszty odstąpienia od umowy 

samolotowych, a�Biuro Podróży powiadomiło Podróżnego 

Biura Podróży opłaty za odstąpienie od umowy określanej  

rzecz dostawców miejsc w�hotelach i�środkach transportu. 

od 20 do 8�dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy, 

odpowiedzialne za te informacje zawarte w�publikacjach, 

o��Wyjazd, kwoty wskazane w� punkcie X lit. a�Warunków 

do żądania zapłaty dwukrotności zadatku.

od 13 do 8�dni przed datą wyjazdu – do 70% ceny Imprezy, 

o� rozwiązaniu Umowy nie później niż na 20 lub 7� dni od 7�do 2�dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy, 

wyjazdu i�rozliczeniu kosztów imprezy, z�której Podróżny 

a) Biuro Podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane 

Podróży dostępnych na stronie www.itaka.pl lub w�Biurze  

od 7�do 2�dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny Imprezy, 

2) w�zakresie zwrotu całości lub części wpłat wniesionych 

Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Biuro 

art. 50 ust. 5�Ustawy Biuro Podróży ogranicza wysokość 

z� organizatorem w� celu uzyskania informacji na temat 

tych ubezpieczeń zawarte są w�Warunkach Ubezpieczenia 

wymagane Ustawą zabezpieczenie � nansowe na wypadek 

Marszałkowski, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel.�+48 

nie skorzystał. Rozliczenie kosztów imprezy nierzadko 

Biuro Podróży podaje informacyjnie, że ukształtowane 

następuje dopiero po zakończeniu danego sezonu, np. dla 

nie dotyczy szkód na osobie oraz szkód spowodowanych 

sezonu letniego rozliczenie może nastąpić w�następującym 
po nim okresie jesienno-zimowym, a�dla sezonu zimowego Imprezy względem każdego Podróżnego. Ograniczenie to 

W� przypadku Imprez realizowanych samolotem  
nieczarterowym tzn. rej sowym/liniowym lub 
tzw. lowcostowym (niskobudżetowym) powyższe 

od kosztów naliczonych przez przewoźnika. Przed 
potwierdzeniem rezygnacji należy skontaktować się 

ewentualnych kosztów wynikających z� tego tytułu. 
W� przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy 

poniesione przez Biuro Podróży w� sposób bezzwrotny 

wykonywane usługi stanowiące istotną część Imprezy, 

umyślnie lub w�wyniku niedbalstwa. Biuro Podróży jest 

warunki� rezygnacji nie znajdują zastosowania. Koszty 
broszurach, folderach, ulotkach i� innych materiałach 

rezygnacji naliczone przez Biuro Podróży będą uzależnione udostępnione Podróżnemu przez Biuro bezpośrednio 

Uczestnictwa, stanowią bezzwrotny zadatek określony 

tytułem zapłaty za Imprezę – ubezpieczyciel wymieniony 

wiążą się z� opłatami uiszczonymi przez Biuro Podróży na 

mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy. Podróżny ma 

w�art. 394 k.c. W�sytuacji odstąpienia od umowy o�Wyjazd 
przez wykonawcę usług, Klientowi nie przysługuje prawo 

do 40 dni przed datą wyjazdu – stała opłata manipulacyjna 

Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty 

Podróżny może odstąpić od Umowy w�każdym czasie 

Na cenę imprezy składają się w� przeważającej części, 

przed rozpoczęciem Imprezy. W�razie odstąpienia od 
Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz 

350 PLN/os. (dla rezerwacji założonych do 8�marca 2021 

w� zdaniu poprzedzającym, tel. + 48 58 324 88 50, e-mail 

niewypłacalności w�formie gwarancji ubezpieczeniowej 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Wypłata środków 

1) w�zakresie pokrycia kosztów kontynuacji Imprezy 

obowiązek poinformować Biuro Podróży o� stwierdzonych 

IX. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ 
Z�UMOWY NA INNĄ OSOBĘ 

X. ODSTĄPIENIE PRZEZ PODRÓŻNEGO 
OD UMOWY; OPŁATA ZA ODSTĄPIENIE 
OD UMOWY 

XI. UBEZPIECZENIE KL/NNW, 
UBEZPIECZENIA DODATKOWE ORAZ 
GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA XIV. OBOWIĄZKI I�ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

PODRÓŻNEGO

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA 
PODRÓŻY

XIII. OBOWIĄZEK UDZIELENIA 
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Podróżny może bez zgody Biura Podróży przenieść na 
osobę spełniającą warunki udziału w�Imprezie wszystkie 

terminie. Zawiadomienie uważa się również za złożone 

żądając ich zapłaty Biuro Podróży wykaże Podróżnemu 

przysługujące mu z� tytułu Umowy uprawnienia, 

za przestrzeganie zasad potwierdzania odcinków 

jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie 

uprawnień i� przejęcie obowiązków, zwane dalej 

W�przypadku gdy Podróżny znalazł się w� trudnej 

i� nadzwyczajnych okoliczności w� rozu mieniu art. 

odpowiedniej pomocy na warunkach określonych 

zakwaterowania podróżnego, w�miarę możliwości 

przez okres do 3�nocy. Powyższe uprawnienie do 

nie może powoływać się na takie okoliczności na 

godzin lotu powrotnego w� stosunku do godzin 

planowaną godziną wylotu do kraju u� lokalnego 

W� przypadku Imprez realizowanych samolotem 

lotów, o� jakich powiadomi go Biuro Podróży. 
Brak potwierdzenia oznacza, że linie lotnicze 
uczestniczące w� transporcie maj ą prawo 

środkiem transportu. Warunki Przewozu 
Pasażerów i� Bagażu samolotem znajdują się na 
stronie www.itaka.pl w� zakładce „linie lotnicze”. 

ciężarne w� okresie od 26 do końca 34 tygodnia 
(w� przypadku ciąży mnogiej od 20 do końca 

wynikające z�Umowy obowiązki. To przeniesienie 

ceny Imprezy oraz koszty poniesione przez Biuro 

„przepisaniem Imprezy”, jest skuteczne wobec Biura 
Podróży, jeżeli Podróżny zawiadomi je o�przepisaniu 

w�rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie 

Podróżnego: (a)�w�przypadku Imprez samolotowych 

4�pkt 15 Ustawy, Biuro Podróży udziela Podróżnemu 

w�art. 52 Ustawy. W�przypadku gdy niemożliwe jest przed wyjazdem. Jeżeli przepisanie Imprezy będzie 
zapewnienie Podróżnemu powrotu do kraju zgodnie 

zasadne i�rzeczywiste koszty. Za nieuiszczoną część 

i�osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają 
solidarnie. 

może powoływać się na nieuniknione i�nadzwyczajne 
okoliczności w�celu ograniczenia odpowiedzialności, 

jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe 

podstawie innych przepisów. 

odpowiedzialny za zasięganie informacji u�rezydenta 
lub z�tablic ogłoszeń w�hotelu, dotyczących Imprezy 

obowiązujących w�momencie wylotu z�kraju. Należy 
potwierdzić rozkład powrotny na 24 godziny przed 

www.itaka.pl. 

liniowym/ rejsowym, Podróżny jest odpowiedzialny 

Zwraca się uwagę, że kobiety ciężarne nie powinny  

Imprezy na trwałym nośniku określonym w�Umowie 

później niż 7�dni przed rozpoczęciem Imprezy uważa 
się w�każdym przypadku za złożone w�rozsądnym 

wylotu lub (b) w�przyp p ez autokarowych adku im r

o�kategorii równoważnej do określonej w�Umowie, 

zakwaterowania nie wyłącza stosowania przepisów 

w�rozsądnym terminie, jeżeli zostało dokonane przez 
sytuacji w�związku z�wystąpieniem nieuniknionych 

– na lotnisku nie później niż 2�godziny przed godziną 

–�w�głównym miejscu zbiórki nie później niż 15 minut 

wiązać się dla Biura Podróży z�dodatkowymi kosztami, 
z�Umową z� powodu nieuniknionych i� nadzwyczajnych 

informacyjnej w�hotelu lub w�Stre� e Klienta na stronie 

okoliczności, Biuro Podróży ponosi koszty niezbędnego 

Podróży w�wyniku przepisania Imprezy Podróżny 

ponosi odpowiedzialność za to, czy on sam i�jego 

korzystniejszych w�tym zakresie. Biuro Podróży nie 

bagaż spełniają warunki obowiązujące dla podróży 

podróżować samolotem bez uprzedniej konsultacji 

o�której mowa w�dwóch zdaniach poprzedzających, 

W�przypadku Imprez samolotowych Podróżny jest 

rozdysponować zarezerwowane miejsca. Podróżny 

samolotem, autokarem lub innym przewidzianym 

oraz terminu podróży powrotnej, w�tym także zmian 

przedstawiciela Biura Podróży lub korzystając z�tablicy 

medycznej . Ze�względów bezpieczeństwa, kobiety 

ERGO Reiseversicherung AG z�siedzibą 
w�Monachium działająca przez Oddział w�Polsce, 80-
309 Gdańsk, al.� Grunwaldzka�413 



28 tygodnia) ciąży, zobowiązane są przedłożyć 
do Biura Podróży. Skargę wniesioną do Biura 

e-mail : daneosobowe@itaka .pl . Szczegółowe 
informacj e na temat przetwarzania danych 

mnogiej po 28 yg t odniu) ciąży mogą nie zostać osob owy ch Podróżny ch dostępne są na 
stronie https://www.itaka .pl/daneosobowe 

3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę rezerwacj i Imprezy ma obowiązek zachować 
zostanie przekazana Podróżnemu w� postaci 

z� rezerwacj ą Imprezy oraz zawartą Umową. 
Udostępniaj ąc ww. dane (w� tym zwłaszcza 
numer rezerwacj i) osobom trzecim, w� tym 
osob om wy mieniony m w� p otwierdzeniu 
rezerwacj i/ dokumencie p odróży, wy raża 

z� p otw ierdzenia rezerw acj i/ dokumentu 

wysłanie (np. nadanie przesyłki w� placówce 
Strefy Klienta. Osoba dokonująca rezerwacj i 
Imprezy przyjmuj e ponadto do wiadomości, 
że przypadkowe przekazanie lub utrata ww. warunkom Konwencji Montrealskiej z� 1999 r. 

może doprowadzić do uzy skania przez 
osoby nieupoważnione dostępu do danych pisemnie na formularzu Property Irregularity 

odwołania nie przekroczył 90 dni od daty  
dokonuj ąca rezerwacj i zawieraj ąc Umowę 

skarg i�  dochodzenia roszczeń, w� ty o� zasadach przetwarzania ich danych przez m nie 

przez bezwzględnie obowiązuj ące przepisy 

uprawnionym do prowadzenia postępowania w� p otwierdzeniu rezerwacj i/ dokumencie 

lub upoważnienie) ww.� osoby na działanie 
w� j ej  imieniu. Osoba dokonuj ąca rezerwacj i 

Inspekcj i Handlowej w� Opolu (ul . 1� Maja 1, ponosi pełną odpowiedzialność za działanie 
45-068 Opole, adres poczty elektronicznej : 
sekretariat@opole.wiih .gov.pl) . Informacj e 

w� miejscu realizacj i imprezy. W� przypadku 

skarga winna być złożona przez Podróżnego 

Wiadomości, żądania i� skargi Podróżnego 
najszybciej interweniować i� wyjaśnić sprawę wskazanej powyżej platformy, w� przypadku 

zawarcia Umowy z� wykorzystaniem strony rozpatrywania Wiadomości, Żądań i� Skarg 
Podróżnych Związanych z� Realizacją Imprezy”. 

(mailem na adres: cok@itaka.pl), ewentualnie  Spory między Stronami związane z� Umową 
na innym trwałym nośniku. Przez „trwały 

rozwiązywania sp orów konsumenckich , 
umożliwiaj ące przechowywanie informacj i, (miej skiego) rzecznika konsumentów lub a� w� przypadku nierozwiązania sporu – będą  
w� sposób umożliwiający dostęp do informacji 

rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd. 
Podmiotem uprawnionym do pozasądowego jakim te informacje służą, i� które pozwalają 
rozwiązywania sporów konsumenckich j est na odtworzenie przechowywanych informacji 
Inspekcja Handlowa a� informacje dotyczące 
tego postępowania udostępnione są na stronie 
internetowej http ://www p.o ole.wiih .gov.pl/ . identyfikację Podróżnego i�  danej imprezy 

turystycznej , w� której uczestniczył, przedmiot 
skargi, wskazanie niezgodności oraz określenie 

nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia jest Biuro Podróży. Kontakt z� administratorem dotyczące ochrony konsumenta, w� tym mające 
danych: tel. 77 5412 202, email: info@itaka.pl. 
Administrator danych jest odpowiedzialny za 

Ochrony Danych (IOD) , z� którym można 
skontaktować się w�  sprawach związanych 

lub cok@itaka.pl lub do Biura Sprzedaży, za z�  przetwarzaniem danych osobowych oraz www.itaka.pl lub w� Biurze Sprzedaży bądź pod 
z� wykonywaniem praw przy sługuj ący ch 

Biuro Sprzedaży niezwłocznie przekazuje skargę 

danych (w� ty m zwłaszcza numeru rezerwacj i) 

za pośrednictwem Strefy Klienta, za co Biuro 

Podróżnym zgodnie z� przepisami o� ochronie 

Umową lub dokonywaną rezerwacją Imprezy. 

prawnych) . Osoba dokonująca rezerwacj i j est 

internetowej Biura Podróży (online) . Podróżny 

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja 

zastosowanie do imprez turystycznych przepisy 

przewoźnikowi zaświadczenie lekarskie w�języku 

lub jego przedstawiciela (pilota lub rezydenta) 

skargi w�postaci papierowej lub elektronicznej 

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów 

art.� 10, art. 11, art. 12 ust. 1�pkt 1, 5, 16 i� 17, 

danych osobowych za pośrednictwem adresu 

zgodę na udostępnienie tym osobom danych 
złożenia (obowiązuje data wpłynięcia pisma do 

w� trybie pilnym. Biuro Podróży zaleca złożenie 

mogą być rozwiązywane w� trybie pozasądowego 

angielskim o�braku przeciwskazań do odbycia lotu. Sprzedaży w� danym dniu uważa się za wniesioną 

w� taj emnicy wszelkie dane osobowe związane 

informacji, stosownie do okoliczności oraz formy 

turystycznej , a�w�przypad głoszenia skargi po ku z
zakończeniu imprezy turystycznej , 30� dni od jej 

podczas przewozu. 

pocztowej lub wysłanie maila) odpowiedzi przed 

w�tej sprawie i�złożenia tzw. odwołania. W�takim 

Report (dalej PIR) na adres przedstawicielstwa linii 

przedmiotów. Reklamacje wynikające z�opó enia źni
otrzymania odpowiedzi od Biura. w�dostarczeniu bagażu należy składać pisemnie na 

dostępny jest na lotniskach zazwyczaj w�punktach 

korzysta z�pozasądowego rozwiązywania spor administratora danych, w� związku z� zawieraną ów „Lost and found”. 
konsumenckich. Wykonując obowiązki nałożone 

W�przypadku gdy osoba dokonująca rezerwacj i 
zawiera Umowę w� imieniu osoby wymienionej 

w� sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 
konsumenckich, któremu podlega Biuro Podróży 

1. Jeżeli w�trakcie imprezy turystyc znej Podróżny 

do złożenia skargi. W�celu zapobiegania szkodom wezwanie Administratora danych osobowych. 

a� Biurem Podróży zwracając się do powiatowego 

w�niezmienionej postaci. na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i�Konsumentów. 

Uczestnictwa zastosowanie mają przepisy Ustawy, 
gromadzonych w�celu zawarcia i�realizacji Umowy 

skargi przed jego upływem. W�przypadku złożenia 
bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych 

turystycznej może być kierowana bezpośrednio do poz. 683 w�art. 3�w�ust. 1�pkt 8). Podróżny może 
Biura Podróży na adres Centrum Obsługi Klienta, 

adresem: www.sejm.gov.pl.

Kobiety ciężarne po 34�tygodniu (w�przyp ciąży adku 

statkiem kobiety, które są w�ciąży ponad 24�tygodni, 

cfm?event=main.home2.show&lng=PL Podróżny 

z�tym dniem do Biura Podróży. Biuro Sprzedaży, pilot 

zobowiązane są przedstawić przed wejściem na pokład 

jego upływem. W�przypadku niesatysfakcjonującego 

obowiązujących przepisów prawa, Biuro Podróży nie w�potwierdzeniu rezerwacji/dokumencie podróży, 

przez Komisję Europejską znajdują się pod adresem: 

organizacji społecznej , do której zadań statutowych 

żądań, a�ponadto powinna zostać złożona w�terminie 

imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie 

Nowa Itaka sp.�z�o.o., ul. Reymonta 39, 45-072�Opole 

i�rezydent nie są uprawnieni do uznawania roszczeń 

Biura Podróży). Do zachowania terminu wystarczy 

przypadku, Podróżnego nie obowiązuje 30-dniowy 

dnia przekazania bagażu pasażerowi. Formularz PIR 

powołanych w�Warunkach Uczestnictwa, na stronie 

dopuszczone przez przewoźnika do lotu. Ostateczną 

podróży przez Biuro Podróży za pośrednictwem 

4. O�ile obowiązek taki nie wynika z�bezwzględnie 

podróży, musi posiadać zgodę (pełnomocnictwo 

konsumenckich za pomocą platformy utworzonej 

Podróżnego związanych z�Umową, w�szczególności 

statku zaświadczenie lekarskie o�możliwości odbycia 

Polskich) lub korzystając z�informacji dostępnych 

skargi po terminie, Biuro Podróży może uznać ją za 

wynikających z�wniesionej przez Podróżnego skargi. 

Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania 

również w�imieniu i�na rzecz osób wymienionych 

decyzję o� dopuszczeniu do lotu kobiety ciężarnej 

termin na przedstawienie swojego stanowiska, 

zgłaszania utraty lub uszkodzenia bagażu z� ang. 

niezwłocznie zawiadomić o� tym Biuro Podróży 

w�przyszłości przez czas odpowiedni do celów, 

oraz w� Biurach Sprzedaży. Osoba dokonuj ąca 

jednak Biuro Podróży zaleca by termin złożenia 
Podróży nie ponosi odpowiedzialności. Osoba 

niezwłocznie, tak, aby Biuro Podróży mogło jak 

nośnik” należy rozumieć materiał lub narzędzie 

2014 r. o�prawach konsumenta (Dz. U. z� 2017 r. 

pośrednictwem którego Umowa została zawarta. 

podejmuje kapitan samolotu. W�przypadku rejsów 

dotycząc pe ozasądowego rozwiązywania sporów 

może również uzyskać pomoc w� sprawie swoich 

art.� 17 oraz art. 20 ust. 2�ustawy z� dnia 30 maja 

papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika 

wniesienia skargi przez Podróżnego, ale nie później podróży. Przewoźnik zastrzega sobie prawo zażądania 

Podróżny ma prawo do kontynuacji korespondencji 

korzysta z�pozasądowych sposobów rozpatrywania 

niż w�terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy 

w�ocenie Podróżnego, sposobu rozpatrzenia skargi, 

bagażu w�trakcie przewozu lotniczego należy składać 

zaświadczenia lekarskiego na każdym etapie ciąży 

statku nie są pewni, że Pasażer będzie bezpieczny 

prawa, Biuro Podróży informuje, iż p odmiotem 

i� odmowy wejścia, jeżeli Przewoźnik i/lub Kapitan 

Administratorem danych osobowych Podróżnych 

Lot do miejsca docelowego i�przylot z�niego podlegają  

adres przedstawicielstwa linii lotniczych do 21 dni od 

jest Inspekcja Handlowa – Wojewódzki Inspektorat 

z�potwierdzenia rezerwacji/dokumentu podróży 

bezskuteczną. Skarga związana z�realizacją imprezy 

lotniczych w�ciągu 7�dni od odebrania uszkodzonych 

przejmuje obowiązek poinformowania tych osób 

stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ main/index .

rozpatrywane są w� ramach „Wewnętrznej Procedury 

bez ww.� umocowania (nie dotyczy osób, które 
nie dysponują pełną zdolnością do czynności 

zobowiązana przedstawić ww. zgodę na każde stwierdzonej niezgodności Podróżny ma prawo 

2. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy 

zapoznać się z� treścią Ustawy, w y� t m przepisów 

jest uprawniony do złożenia skargi za pomocą 

uprawnień oraz w� zakresie sporu między nim, 

W� sprawach nieuregulowanych Warunkami 

A dministrator danych wyznaczył Inspektora 
oraz przetwarzanie ich zgodnie z�przepisami prawa.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

STANDARD HOTELI 

PODRÓŻ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

DOBA HOTELOWA

UWAGI (dotyczą całej oferty)

OPIEKA PILOTA 

WYCIECZKI LOKALNE 

PASZPORT/WIZY 

KLIMATYZACJA 

BAGAŻ 

muszą być puste. Przewóz tego typu sprzętu podczas transferu lotnisko-hotel-lotnisko 

W�opisie prezentowanych hoteli stosujemy kategoryzację obowiązującą w�danym kraju. 

Informujemy, że każdy kraj stosuje własne kryterium przyznawania określonej kategorii 

transferu w�destynacji. W�przypadku imprez o�charakterze typowo narciarskim przewóz 

integralną część umowy.

do jednej walizki lub torby podróżnej (maks. 15�kg) oraz niedużego bagażu podręcznego.

były opisane oraz oznaczone w�sposób umożliwiający właścicielom ich identy� kację.

także z�inspekcji hotelowych przeprowadzanych przez biuro co najmniej raz w�sezonie, 
jako bagaż rejestrowany i�mogą być oddane obsłudze naziemnej dopiero przed wejściem 

wspieramy się także opiniami naszych Klientów na www.itaka.pl.
do samolotu. Baterie z�wózków akumulatorowych muszą być odłączone na czas lotu.

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 

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 robocze przed datą wylotu. Wówczas też Klient zostanie poinformowany o�ewentualnym 
na dokumencie podróży w�pozycji „TERMIN”. koszcie takiego transferu.

w�dniu zakończenia rejsu. rejestrowany, chyba, że Warunki Przewozu Pasażerów i�Bagażu danej linii stanowią inaczej. 

Warunki Przewozu Pasażerów i�Bagażu dostępne są na www.itak pa. l/linie_lotnicze.

do obiadokolacji, ubezpieczenia bagażu. Cenę zniżkową dla dzieci stosuje się, gdy są 
oraz opieką rezydenta podczas pobytu (wczasy i�rejsy). Nie zawsze pilot/rezydent będzie 

one zakwaterowane z�co najmniej dwiema osobami dorosłymi.

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 
względnie uzasadnionymi obawami o�bezpieczeństwo uczestników.statku i�przyjmowanie zapisów na wycieczki lokalne.

4.  Prezentowane w�katalogu zdjęcia pokoi są zdjęciami przykładowymi. Oznacza to, że 

na zdjęciu w�katalogu.

fakultatywnych nie otrzymują zwrotu za niewykorzystany w�tym czasie pokój hotelowy, 

wycieczki z�powodu zbyt małej liczby chętnych.

Każdy z�uczestników wyjeżdżających poza UE musi posiadać ważny paszport (minimum w�tym przypadku rozumieć przesunięcia czasowe rzędu ok. 30 minut w�stosunku do 

osoby, które nie zostaną przepuszczone przez granicę z�przyczyn niezależnych od biura. 

1�kwietnia – 31�października, Zima: 1�listopada – 31 marca. Ponadto Biuro posiada 
do kraju, gdzie wym ga ane 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. mogą zawierać informacje związane z�funkcjonowaniem poszczególnych elementów 

infrastruktury hotelowej oraz serwowania posiłków z�podziałem na ww. sezony.

Hotel jest wyposażony w�klimatyzację tylko w�przypadku, gdy wyraźnie jest pto odane 7.  Opłata za przewodników lokalnych zależy od liczby uczestników i�została obliczona 

wyżej, opłata może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości uczestników. 

kartą magnetyczną. Karta dostępna jest w�recepcji i�wydawana podczas kwaterowania. 

W�pokojach rodzinnych klimatyzacja jest w�jednym pomieszczeniu.

w�Stre� e Klienta na stronie www.itaka.pl/strefa-klienta/.

niż 75 x 58 x 23 cm) i�bagaż podręczny (o�wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40�cm). 

przewoźnika, dos ęp ąt n  u�sprzedawcy. Dotyczy to np. sprzętu do sur� ngu, windsur� ngu, się w�uwagach w�opisie wycieczki na www.itaka.pl.

10. Katalog opracowano w oparciu o informacje zebrane do dnia 10.11.2022 r.

może także wiązać się z�dodatkową opłatą, ponieważ często wymaga zastosowania 

Subiektywna ocena standardu hotelu obejmuje cechy hotelu, które nie wynikają 

i�animacje: programy rozrywkowe, zajęcia sportowe i�inne aktywności, które hotel 

Turyści mają możliwość wzięcia udziału w�fakultatywnych wycieczkach lokalnych. 

Wycieczki do interesujących miejsc turystycznych, często niedalekich od miejsca 

nadzwyczajnymi o� charakterze siły wyższej lub zachowaniem osób trzecich, 

ze względu na sezon, warunki pogodowe, prośby Gości lub siły wyższe, na które 

na sezony Lato i�Zima, dla których obowiązują następujące ramy czasowe: Lato: 

W�przypadku imprez samolotowych, Klient może zabrać bagaż podręczny od 5�kg 

otrzymują indywidualne odbiorniki, natomiast przewodnicy i�piloci przekazują 

specjalnego środka transportu. Przewóz dodatkowego sprzętu Klient musi zgłosić pocztą 

(gwiazdki, klucze, kategorie literowe). Jednocześnie informujemy, że zarówno na stronie 

kategorii, o�której także informujemy w�opisie hotelu zawartym w�katalogu stanowiącym 

Osoby z�niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach inwalidzkich przewożone są 
serwisu hotelowego: dyspozycyjność obsługi, stosunek do Klienta. Nasze oceny wynikają 

5.  B.P. ITAKA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane okolicznościami 

turystyczne na warunkach przez nie określonych. Istnieje możliwość niezorganizowania 

elektroniczną najpóźniej na 3�dni robocze przed wylotem na adres: cok@itaka.pl wraz 

na osobę). W�przypadku imprez autokarowych ilość bagażu na osobę ograniczona jest 

www.itaka.pl, jak i�na dokumentach podróży podajemy naszą subiektywną ocenę standardu 

czystość, dbałość o�szczegóły, estetyka wystroju. Bierzemy także pod uwagę jakość posiłków 

rozpoczyna się od godz. 13.00 w�dniu rozpoczęcia rejsu. Kabiny należy opuścić do godz.�9.00 

urządzenia te są obsługiwane centralnie i�wówczas okresowe ich włączanie bądź wyłączanie 

z�numerem rezerwacji oraz imieniem i�nazwiskiem Klienta i�wagą p ę s rz tu. Wówczas 

Uczestnicy grup autokarowych są objęci opieką pilota podczas wycieczki objazdowej 

zależy od decyzji właściciela hotelu lub posiadacza statku. Indywidualnie sterowana 

o�wadze od 15 do 23 kg (w�zależności od linii lotniczej i�klasy podróży). W�przypadku 

hotelu; połowa gwiazdki oznacza kategorię zawyżoną lub zaniżoną w�stosunku do o� cjalnej 

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.
hotelowej, należy opuścić pokoje do godz. 10.00 w�dniu wykwaterowania. Goście najczęściej 

też Klient zostanie poinformowany o�ewentualnym koszcie przewozu sprzętu podczas 

sprzętu narciarsko-snowboardowego (para nart i�butów lub deska snowboardowa na osobę, 

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 

Obcokrajowcy załatwiają formalności wizowe we własnym zakresie. W�przypadku wyjazdu 

czasowych obejmujących obydwa ww. okresy. Co za tym idzie, opisy hoteli całorocznych 

koniecznie w�pokrowcu) do 10 kg/os. na�rejsach czarterowych jest bezpłatny (1�sztuka 

bezpośrednio z�jego standardu, ale sąj g e o dodatkowym walorem, lub też stanowią wartość 

Informacja na temat dopuszczalnej wagi bagażu będzie podana do 3�dni przed wylotem 

dodaną. Mogą to być: panoramiczne położenie, p ę , bujny, wypielęgnowany i kne widoki

pobytu są przyjemnym urozmaiceniem wczasów. Klienci uczestniczący w�wycieczkach 

ogród, położenie blisko atrakcji turystycznych. Mogą być to także wyjątkowe atrakcje 

mieszkał z�uczestnikami w�jednym hotelu. Podczas rejsu rezydent znajduje się na tym 

W�autokarze nie ma możliwości dopłat za nadbagaż – w�takim wypadku kierowca odmówi 

Ze względów bezpieczeństwa linie lotnicze muszą zostać poinformowane o�podróży osób 

do�10�kg w�zależności od linii lotniczej oraz 1�sztukę bagażu głównego, tzw. rejestrowanego 

zabrania dodatkowej walizki czy torby. Zaleca się, aby bagaże oddawane do luku autokaru 

samolotem bez dodatkowych opłat (za wózek również). Wózki inwalidzkie przewożone są 

Przewóz osób poruszających się na wózku inwalidzkim podczas transferu lotnisko-hotel-

-lotnisko z�regu y wy aga zastosowania specjalnego środka transportu i�może wiązać się ł  m  

z�transferu musi zgłosić ten fakt sprzedawcy lub na adres cok@itaka.pl najpóźniej na 3�dni 

1.  Cena za udział dziecka do lat 2 w  imprezach realizowanych samolotem czarterowym wynosi 

6.  Podane w�ofercie godziny serwowania posiłków oraz funkcjonowania poszczególnych 

organizuje dla swoich Gości. Na naszą ocenę może wpłynąć także stan utrzymania hotelu: 

nie każdy pokój w�danym hotelu lub na statku wygląda tak samo, jak ten prezentowany 

i�surowców do ich przygotowania, jakość napoi. Ważnym elementem jest także jakość 

Doba hotelowa, a�co za tym idzie świadczenia hotelowe (np. wyżywienie), w� hotelach 

Informacja o�tym, czy wycieczka jest obsługiwana w�systemie Tour Guide znajduje 

z�niepełnosprawnościami (poruszających się na wózku, niewidomych, głuchoniemych) najpóźniej 

otrzymują pokój do składowania bagażu. W�przypadku nocnych przylotów do kraju 

8.  Limity bagażowe n pa rzelotach wewnętrznych ujętych w�programach wyciecze k 

ułatwiający zwiedzanie, wykorzystujący połączenia bezprzewodowe. Uczestnicy 

z�dodatkową opłatą, dlatego Klient podróżujący na wózku inwalidzkim, chcący skorzystać  

w�opisie hotelu i�pokoju, analogicznie w�przypadku rejsów statkiem. W�wielu przypadkach 

później niż koniec ostatniej doby hotelowej . W�przypadku rejsów statkiem, zaokrętowanie 

informacje za pomocą mikrofonu podłączonego do nadajnika. Szczegółowe informacje 

od 199 PLN/os. Dzieciom do 2  lat w  lotach czarterowych nie przysługuje osobny bagaż 

kabinę na statku i�posiłki. Wycieczki lokalne organizowane są przez lokalne agencje 

9.  Podczas części wycieczek Klienci korzystają z�sytemu Tour Guide. Jest to system 

rejsów statkiem, Klient może zabrać bagaż rejestrowany (o�wymiarach nie większych 
na temat użytkowania odbiornika przekazuje pilot w�pierwszym dniu wycieczki. 

2.  Podane w�katalogu ceny nie obejmują biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, napojów 

3.  B.P. ITAKA dołoży wszelkich starań, aby kolejność realizacji programu, o�ile jest 

6�miesięcy od daty powrotu do Polski). B.P. ITA KA nie ponosi odpowiedzialności za 

przewidziana, nie uległa zmianie, jednak ewentualne zmiany mogą tać spowodowane zos

nieuczestniczących w�wykonywaniu umowy, których nie dało się przewidzieć, ani uniknąć.

okolicznościami nadzwyczajnymi, niemożliwymi do przewidzenia lub uniknięcia, 

w�przypadku wycieczek autokarowych. ż podano  Przy liczbie uczestników innej ni

Każdy nadbagaż podlega opłacie dodatkowej zgodnie z�taryfą obowiązującą u�danego 

elementów infrastruktury hotelowej lub na statku mogą ulegać nieznacznym zmianom 

hotelarz lub właściciel statku nie będzie miał wpływu. Przez nieznaczne zmiany należy 

godzin podanych w�ofercie. B.P. ITAKA oferuje w�sprzedaży wyjazdy z�podziałem 

w�swojej ofercie tzw. kierunki całoroczne z�wyjazdami organizowanymi w�ramach 

dla grup min. 20-os. w�przypadku wycieczek samolotowych i�dla grup min. 35-os. 

klimatyzacja działa wtedy, gdy Klient przebywa w�pokoju i�uruchomi ją odpowiednią 

objazdowych, mogą być mniejsze od limitów bagażowych na przelotach do i�z�destynacji. 

kitesur� ngu, złożonego roweru, sprzętu do golfa lub sprzętu do nurkowania – butle 
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ul. Zamkowa 6, tel. 664 457 934; Rzeszów: CUT, ul. Żeromskiego 2, tel. 17 8532518; 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. 509 905 757; 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, Kaufland, tel. 46 8621354; Sosnowiec: KORAL, ul. Modrzejowska 32a, tel. 32 2653974; Starachowice: 
OMNIA, Rynek 35, tel. 41 2743688; 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. 798 414 921; 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. 22 7871770; 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; Zalasewo: PROJEKT WAKACJE, ul. Planetarna 15A/6, tel. 502 724 794; 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: ADA TRAVEL, Rynek 2, tel. 32 4342067; Żywiec: EWA, al. Legionów 45, Pasaż TESCO, tel. 33 8612901.
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SALONY FIRMOWE
OPOLE:

 

pl,   PN.-PT. 9-17 taka.

UL. DAMROTA 2A, TEL. 77 54 12 240, PN.-PT. 9-18, SB. 10-14
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 GRUP, KONFERENCJI I INCENTIVE BONY WAKACYJNE
TEL. 22 4343555,   e-mail: grupy@i TEL. 22 4343502, 22 4343555, e-mail: bony@itaka.pl, PN -. PT. 9-17

BEŁCHATÓW: BIAŁYSTOK:

CZĘSTOCHOWA: GÓRNICZA:DĄBROWA 

GRUDZIĄDZ: INOWROCŁAW:

KRAKÓW: KRAKÓW:

BIAŁYSTOK: BIAŁYSTOK:

GDAŃSK: GDAŃSK:

JASTRZĘBIE ZDRÓJ: O:JAWORZN

BIELSKO-BIAŁA: BIELSKO-BIAŁA:

BYDGOSZCZ: BYDGOSZCZ:
BYDGOSZCZ: BYDGOSZCZ:
BYDGOSZCZ: BYTOM:

BYTOM: CHORZÓW:
CHRZANÓW: CIESZYN:
CZELADŹ: CZĘSTOCHOWA:

GDAŃSK: GDAŃSK:
GDAŃSK: GDYNIA: GDYNIA:

GDYNIA: GLIWICE:
GNIEZNO:GŁOGÓW:

GORZÓW WIELKOPOLSKI: GRODZISK MAZOWIECKI:

KALISZ: KATOWICE:
:KATOWICE KATOWICE:

KATOWICE:
KATOWICE: KATOWICE:
KĘDZIERZYN-KOŹLE: KIELCE:

KIELCE: KIELCE:
KIELCE: KONIN:

KONIN: KOSZALIN:
KRAKÓW: KRAKÓW:

KRAKÓW: KRAKÓW:

KRAKÓW: KRAKÓW: KRAKÓW:

LEGIONOWO: LEGNICA:
LESZNO: LUBIN:

Ź: ŁÓDŹ:ŁÓD

OLKUSZ:NOWY SĄCZ:
OLSZTYN: OLSZTYN:
OLSZTYN: OPOLE:
OPOLE: OSTRÓW WIELKOPOLSKI:

PIASECZNO: PIŁA:
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: PŁOCK:

PŁOCK: POZNAŃ:

NAŃ-KOMORNIKI:POZ ÓW:PRUSZK
RADOM: RADOM:

RADOM: RUDA ŚLĄSKA:

BIELSKO-BIAŁA: BIELSKO-BIAŁA:

UBLIN:L LUBLIN:

JELENIA GÓRA: KALISZ:

KATOWICE  PYRZOWICE: CE:KATOWI

KRAKÓW:

LUBLIN: LUBLIN:

ŁÓDŹ: ŁÓDŹ: ŁÓDŹ:
MIELEC:

OŚWIĘCIM: ICE:PABIAN

POZNAŃ: POZNAŃ:
POZNAŃ: POZNAŃ:

POZNAŃ: WADZIM:POZNAŃ-S

 GALERIA OLIMPIA, UL. KOLEJOWA 6, TEL. 44 7159596, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  GALERIA JUROWIECKA, UL. JUROWIECKA 1, TEL. 85 8762140, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 

PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  PL. DASZYŃSKIEGO 12, TEL. 34 3240202, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15;  CH POGORIA, UL. SOBIESKIEGO 6, TEL. 32 2604372, 

TEL. 666 669 898, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH ALFA, UL. CHEŁMIŃSKA 4, TEL. 536 450 008;  GALERIA SOLNA, UL. WOJSKA POLSKIEGO 16, TEL. 52 5270230, 

PN.-SB. 10-18;  CH BONARKA, UL. KAMIEŃSKIEGO 11, TEL. 12 2986708, PN.-SB. 10-21, ND. 10-21;  CH M1, AL. POKOJU 67, TEL. 12 6860120, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

 CH ALFA CENTRUM, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15, TEL. 85 8762140, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA BIAŁA, UL. MIŁOSZA 2/ 11, TEL. 577 303 038, PN.-SB. 9-21, 

PN.-SB. 9-21, ND. - 9 20;  GALERIA BAŁTYCKA, AL. GRUNWALDZKA 141, TEL. 58 7702470, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  FORUM GDAŃSK, UL. TARG SIENNY 7, TEL. 58 7853190, 

PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA JASTRZĘBIE, UL. WARSZAWSKA 2, TEL. 32 4731032, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA GALENA, UL. GRUNWALDZKA 59, 

ND.  10-20;  GALERIA SFERA  I, UL.  MOSTOWA  5, TEL. 33 4987071, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  GEMINI  PARK, UL.  LESZCZYŃSKA 20, TEL. 33 4740030, 

TEL. 33 8218066, PN.-ND. 10-20;  CH FOCUS, UL. JAGIELLOŃSKA 39-47, TEL. 52 5660660, PN.-ND. 9-21; L. 52 3396510,  CH RONDO, UL. KRUSZWICKA 1, TE
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; KA POLSKIEGO 1, TEL. 52 5234260, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; GIELLOŃSKA 22, TEL. 52 3333333,  ZIELONE ARKADY, UL. WOJS  UL. JA
PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; HAN FORDON, UL. REJEWSKIEGO 3, TEL. 52 3333333, PN.-ND. 12-20; ORA, PL. KOŚCIUSZKI 1, TEL. 32 3962525, PN.-SB. 9-21,  CH AUC  CH AG
ND. 10-20;  CH PLEJADA, AL. NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 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;  CH  MAX, UL. TRZEBIŃSKA 40, TEL.  530 909  505, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20;  GALERIA STELA, UL.  KORFANTEGO 23, TEL. 33 8138947, PN.-SB. 9-20, 
ND.  10-17; UL.  BĘDZIŃSKA 80, TEL. 32 2670584, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; LERIA JURAJSKA, AL. WOJSKA  POLSKIEGO 207, TEL. 34 3991414,  CH  M1,  GA

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. 533 196 790, PN.-SB. 10-20, 
ND. 11-17;  CH AUCHAN, UL. SZCZĘŚLIWA 3, TEL. 791 700 915, PN.-SB. 10-20;  CH RIVIERA, UL. GÓRSKIEGO 2, TEL. 58 7853290, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 
CH BATORY, UL. 10 LUTEGO 11, TEL. 669 663 357, PN.-PT. 10-18; 9-21, ND. 10-20;  CH KLIF, AL. ZWYCIĘSTWA 256, TEL. 570 800 777, PN.-SB.   LIPOWA 1,  CH FORUM, UL.
TEL. 32 6610730, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 10-14;  GALERIA GNIEZNO, UL. PAŁUCKA 2, TEL. 782 201 204 ,  UL. SŁODOWA 20A, TEL. 76 8521455, PN.-PT. 10-18, SB. 
PN.-SB. 10-21, ND. 10-20;  CH NOVA PARK, UL. PRZEMYSŁOWA 2, TEL. 530 254 900;  GALERIA GRODOVA, UL. SIENKIEWICZA 46/50, 

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, UL. 3 MAJA 30, TEL. 32 7306690, PN.-SB. 9-21, ND. 10-2 NIUSZKI 4/2, 0;  UL. MO

CH AUCHAN, TRASA N. I J. RENCÓW 30, 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;  3 STAWY, UL.  PUŁASKIEGO 60, TEL. 32 2099137, 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;  PASAŻ ŚWIĘTOKRZYSKI, UL. MASSALSKIEGO 3, 
TEL. 41 2462600, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; YSKA 20, TEL. 41 2405878, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  GALERIA ECHO, UL. ŚWIĘTOKRZ , UL. WARSZAWSKA 26,  GALERIA KORONA
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; ERENADA, AL. BORA KOMOROWSKIEGO 41,  CENTRUM S
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, 

 UL. KARMELICKA 66, TEL. 12 6309092, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15;  GALERIA KAZIMIERZ, UL. PODGÓRSKA 34, TEL. 12 3119177, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 

 GALERIA GONDOLA, UL. PIŁSUDSKIEGO 31C, TEL. 22 2993093, PN.-PT. 10-19, SB.-ND. 10-14;  GALERIA PIASTÓW, UL. NMP 9, 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, TEL.  767 499 899, 

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; 

PT.-SB. 9-21, ND.  10-19; L.  LWOWSKA 57, TEL.  18 4412686, PN.-PT.  10-18, SB.  10-15;  OMNI CENTRUM, UL. RABSZTYŃSKA 2, TEL. 32 7241678, PN.-SB. 9-21,  U
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. 32 7241678, 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, 

ND. 9-20;  CH AUCHAN, UL. PUŁAWSKA 46, TEL. 22 2437200, P -N. SB. 9-21, ND. 9.30-20;  GALERIA VIVO, UL. 14 LUTEGO 26, TEL. 516 627 004, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 
 UL.  NARUTOWICZA 58/60  (WEJŚCIE OD  PIŁSUDSKIEGO), TEL. 44 6102255, PN.-PT.  10-18, SB.  10-15;  OMNI CENTRUM  PŁOCK (EX. ATRIUM  PŁOCK), 

UL. PRZEMYSŁOWA 1, TEL. 24 3510510, PN.-SB. 9-21, ND. 10-18;  GALERIA WISŁA, UL. WYSZOGRODZKA 144, TEL. 24 3633505, PN.-SB. 9-21, ND. 10-21;  M1, 

TEL. 61 6649545, PN.-ND.  10-20;  CH AUCHAN, UL. GŁOGOWSKA 432, TEL.  730 240 850, PN.-SB. 9-20, ND.  10-20;  GALERIA  NOWA STACJA, 
UL. SIENKIEWICZA 19, TEL. 606 667 630, PN.-ND. 10-21;  GALERIA SŁONECZNA, UL. CHROBREGO 1, TEL. 48 6122323, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  UL. ŻEROMSKIEGO 70, 
TEL. 48 3835777, PN.-PT. 10-18, SB. 10-14;  CH M1, AL. J. GRZECZNAROWSKIEGO 28, TEL. 48 3897797, PN.-SB. 9-21, ND. 11-19;  CH PLAZA, UL. 1 MAJA 310, 

PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  SARNI STOK, UL. SARNI STOK 2, TEL. 33 8108020, PN.-SB. - 9 21, ND. 10-20; UCHAN, UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 421,  CH A

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;    LAZA, UL. LIPOWA 13, TEL. 690 999 689, CH LUBLIN P

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, 

TEL. 32  6089800, PN.-PT. 9-18, SB -. 9 14;  LOTNISKO  KATOWICE  PYRZOWICE, UL. WOLNOŚCI 90, TEL. 32  7842290, PN.-PT.  10-18, SB.  10-15; 

PH ZAKOPIANKA, UL. ZAKOPIAŃSKA  62, TEL.  12  6330060, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  CH CZYŻYNY, UL.  M.  MADWECKIEGO 2, TEL.  797 933 009, PN.-SB. 9-21, ND.  10-20; 

PN.-CZW. 10-21, PT.-SB. 9-21, ND. 10-21;  CH FELICITY LUBLIN, AL. WITOSA 32, TEL. 81 4605390, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20;  CH E. LECLERC ZANA, UL. T. ZANA 19, TEL. 81 4602470, 

 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, 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, TEL. 799 028 030, PN.-CZW. 10-21, 

PN.-SB. 9-21;  GALERIA NIWA, UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1, TEL. 33 4322464, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; . 9-21,  CHR TKALNIA, UL. GROBELNA 8, TEL. 42 3074174, PN.-SB

UL. SZWAJCARSKA 14, TEL. 61 8599740, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  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;  POSNANIA, UL. PLESZEWSKA 1, TEL. 61 6281370, PN.-SB. 10-22, ND. 10-21;  PLAZA, UL. DRUŻBICKIEGO 2, TEL. 61 6675722, 
PN.-SB. 9.30-21, ND. 10-20;  CH KING CROSS MARCELIN, UL. BUKOWSKA 156, TEL. 733 700 799, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20;  CH AUCHAN, UL. ŚW. ANTONIEGO 2, 

 

 

 

 



INFOLINIA 801 989 000*
TEL. 77 5412279,   e-mail: sklep@itaka.pl,   PN.-PT. 8-22, SB.-ND. 9-20
*Koszt trzech minut połączenia jest równy jednej jednostce taryfi kacyjnej i jest zależny od operatora

SALONY FIRMOWE
OPOLE:

 
UL. DAMROTA 2A, TEL. 77 54 12 240, PN.-PT. 9-18, SB. 10-14
PLAC KOPERNIKA 16, SOLARIS CENTER, POZIOM: -1, TEL. 77 54 12 240, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20

Profesjonalne porady i miła obsługa!

DZIAŁ GRUP, KONFERENCJI I INCENTIVE
TEL. 22 4343555,   e-mail: grupy@itaka.pl,   PN.-PT. 9-17 

BONY WAKACYJNE
TEL. 22 4343502, 22 4343555, e-mail: bony@itaka.pl, PN.-PT. 9-17

TEL.  32  2445661, PN.-ŚR.  10-21, CZW.  9-21, PT.-SB.  10-21, ND.  10-20; RUMIA: CH  AUCHAN  PORT  RUMIA, 
UL. GRUNWALDZKA 108, TEL. 58 5737373, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-20; RYBNIK: CH FOKUS PARK RYBNIK, UL. CHROBREGO 1, 
TEL. 666 089 068, PN.-ND. 9-21; RZESZÓW: GALERIA RZESZÓW, AL. PIŁSUDSKIEGO 44, TEL. 17 7842460, PN.-PT. 9-21, 
SB. 10-21, ND. 10-20; RZESZÓW: CH MILLENIUM HALL, AL. KOPISTO 1, TEL. 17 7844444, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 
RZESZÓW: GALERIA NOWY ŚWIAT, UL. KRAKOWSKA 20, TEL. 17 7179090, PN.-SB. 9-21, ND. 10-19; RZESZÓW: 
UL. MATEJKI 8, TEL. 17 8628888, PN.-PT. 9-18, SB. 10-15; SIEDLCE: UL. 3 MAJA 38, TEL. 25 7863737, PN.-PT. 10-18, 
SB. 10-14; SŁUPSK: CH JANTAR, UL. SZCZECIŃSKA 58, TEL. 597 140 780, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; SOSNOWIEC: 
CH AUCHAN, UL. ZUZANNY 20, TEL. 32 7622575, PN.-SB. 9-21, ND. 9.30-19.30; SOSNOWIEC: CH PLAZA, UL. SIENKIEWICZA 2, 
TEL. 32 7856757, PN.-ND. 9-21; SUWAŁKI: CH, UL. KOŚCIUSZKI 103, TEL. 662 177 424, PN.-PT. 10-18, SB-ND. 10-14; 
STALOWA WOLA: CH VIVO! UL. F. CHOPINA 42, TEL. 15 3062260, PN.-PT. 10-20, SB. 10-14; SZCZECIN: GALERIA TURZYN, 
AL. BOHATERÓW WARSZAWY 42, TEL. 91 3518760, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; SZCZECIN: GALERIA KASKADA, 
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 36, TEL. 91 8839920, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; SZCZECIN: CHR GALAXY, AL. WYZWOLENIA 18-20, 
TEL. 91 8312510, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; SWADZIM: CH AUCHAN, UL. ŚW. ANTONIEGO 2, TEL. 510 340 874, 
PN.-ND. 10-20; TARNÓW: GEMINI PARK TARNÓW, UL. NOWODĄBROWSKA 127, TEL. 14 6484444, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; 
TARNÓW: GALERIA TARNOVIA, UL. KRAKOWSKA 149, TEL. 14 6466488, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; TARNOWSKIE GÓRY: 
UL. LOMPY 2, TEL. 733 707 027, PN.-PT. 9-17, SB. 9-13; TOMASZÓW MAZOWIECKI: UL. WARSZAWSKA 20/22, 
TEL. 44 7883094, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; TORUŃ: UL. WIELKIE GARBARY 10, TEL. 56 6573544, PN.-PT. 9-17, SB. 10-14; 
TORUŃ: CH ATRIUM COPERNICUS, UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 15, TEL. 56 6405253, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; TYCHY: 
GEMINI PARK TYCHY, UL. TOWAROWA 2C, TEL. 32 7803144, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; WAŁBRZYCH: CH VICTORIA, 
UL. 1 MAJA 64, TEL. 74 6323333, PN.-PT. 10-21, SB. 9-21, ND. 10-20; WARSZAWA: WESTFIELD MOKOTÓW, UL. WOŁOSKA 12, 
TEL. 22 4486850, PN.-SB. 10-22, ND. 10-21; WARSZAWA: WESTFIELD ARKADIA,, AL. JANA PAWŁA II 82, TEL. 22 4486820, 
PN.-SB. 10-22, ND. 10-21; WARSZAWA: ZŁOTE TARASY, UL. ZŁOTA 59, TEL. 22 4486840, PN.-SB. 9-22, ND. 9-21; 
WARSZAWA: CH ATRIUM TARGÓWEK, UL. GŁĘBOCKA 15, TEL. 22 4486830, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; WARSZAWA: 
GALERIA RONDO WIATRACZNA, UL. GROCHOWSKA 207, TEL. 22 4486888, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; WARSZAWA: 
UL. MOKOTOWSKA 65, PL. TRZECH KRZYŻY, TEL. 22 4486868, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; WARSZAWA OKĘCIE: PORT LOTNICZY, 
HALA ODLOTÓW, STREFA AB, UL. ŻWIRKI I WIGURY 1, TEL. 22 4486810, PN.-PT. 9-17; WARSZAWA: CH BLUE CITY, 
AL. JEROZOLIMSKIE 179, TEL. 22 3117575, PN.-SB. 10-22, ND. 10-20; WARSZAWA: UL. GRAŻYNY 1/PUŁAWSKA, 
TEL. 22 8450231, PN.-PT. 9-19, SB. 10-15; WARSZAWA MARKI: CH M1, UL. PIŁSUDSKIEGO 1, TEL. 22 7814110, 
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; WARSZAWA: PL. KONSTYTUCJI 1, HOTEL MDM, TEL. 22 6294202, PN.-PT. 9-19, SB. 10-14; 
WARSZAWA: CH ATRIUM REDUTA, AL. JEROZOLIMSKIE 148, TEL. 22 8675757, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; WARSZAWA: 
AL. JANA PAWŁA II 61 LOK. 227, TEL. 22 8873535, PN.-PT. 10-18; WARSZAWA: GALERIA WILEŃSKA, UL. TARGOWA 72, 
TEL. 660 311 004, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; WARSZAWA: PASAŻ GÓRCZEWSKA, UL. GÓRCZEWSKA 212-226, 
TEL. 22 8760030, PN.-SB. 9-21, ND. 10-18; WARSZAWA: CH WOLA PARK, UL. GÓRCZEWSKA 124, TEL. 882 171 333, 
PN.-SB. 10-22, ND. 10-20; WARSZAWA: GALERIA MŁOCINY, UL. ZGRUPOWANIA AK „KAMPINOS” 15, TEL. 22 8391830, 
PN.-SB. 10-22, ND. 10-21; WARSZAWA-ŁOMIANKI: CH AUCHAN, UL. BRUKOWA 25, TEL. 22 3310200, PN.-SB. 9-21, 
ND. 9.30-20; WARSZAWA: CH KING CROSS PRAGA, UL. JUBILERSKA 1/3, TEL. 22 6114880, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; 
WARSZAWA: UL. KLIMCZAKA 17/207, WILANÓW, TEL. 22 4008822, PN.-PT. 10-20, SB. 10-14; WARSZAWA: 
AL.  KOMISJI  EDUKACJI  NARODOWEJ  96/U12, TEL.  22  6490602, PN.  -PT.  10-18, SB.  10-14.30; WARSZAWA: 
CH ATRIUM PROMENADA, UL. OSTROBRAMSKA 75C LOK. 066, TEL. 22 3080302, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; WARSZAWA: 
CH PLAC UNII CITY SHOPPING, UL. PUŁAWSKA 2, TEL. 882 719 126, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; WARSZAWA: 
GALERIA PÓŁNOCNA, UL. ŚWIATOWIDA 17, TEL. 22 4283525, PN.-ND. 10-22; WARSZAWA: SADYBA BEST MALL, 
UL. POWSIŃSKA 31, TEL. 721 790 000, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; WARSZAWA-JANKI: CH JANKI, UL. MSZCZONOWSKA 3, 
TEL. 22 7202121, PN.-SB. 9-21, ND. 9-20; WROCŁAW: PASAŻ GRUNWALDZKI, PL. GRUNWALDZKI 22, TEL. 71 7193120, 
PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; WROCŁAW: CH MAGNOLIA, UL. LEGNICKA 58, TEL. 71 7193150, PN.-ND. 9-21; WROCŁAW: 
GALERIA  DOMINIKAŃSKA, PL.  DOMINIKAŃSKI  3, TEL.  71  7193140, PN.-SB.  9.30-21, ND.  10-20; WROCŁAW: 
LOTNISKO WROCŁAW, UL. GRANICZNA 190, TEL. 71 7193130, PN.-PT. 9-17, SB. 10-15; WROCŁAW: CH WROCLAVIA, 
UL. SUCHA 1, TEL. 71 7976303, PN.-ND. 9-21; WROCŁAW: CH KORONA, UL. KRZYWOUSTEGO 126, TEL. 71 3499531, 
PN.-ND. 9-21; WROCŁAW BIELANY: ALEJA BIELANY, UL. CZEKOLADOWA 7, TEL. 71 7806095, PN.-SB. 10-21, ND. 10-20; 
WROCŁAW: UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 1A, TEL. 71 3435000, PN.-PT. 11-18, SB. 11-14; WROCŁAW: 
UL. STAWOWA 2/KOŚCIUSZKI, TEL. 71 7927733, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; WROCŁAW: FASHION OUTLET, UL. GRANICZNA 2, 
TEL. 71 3596322, PN.-PT. 10-21, SB.-ND. 9-21; WRZEŚNIA: UL. RYNEK 9, TEL. 61 3074620, PN.-PT. 10-17.30, SB. 10-14; 
ZABRZE: CH M1, UL. SZKUBACZA 1, TEL. 32 2752011, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; ZABRZE: CH PLATAN, PLAC TEATRALNY 12, 
TEL. 32 8321630, PN.-SB. 9-21, ND. 10-20; ZAWIERCIE: UL. PIŁSUDSKIEGO 11, TEL. 512 140 140, PN.-PT. 9-17, SB. 9-13; 
ZGIERZ: GALERIA ZGIERSKA, UL. ARMII KRAJOWEJ 8, TEL. 786 986 231, PN.-PT. 10-18, SB. 10-15; ZIELONA GÓRA: 
FOCUS MALL ZIELONA GÓRA, UL. WROCŁAWSKA 17, TEL. 68 3201122, PN.-ND. 9-21; ŻORY: GALERIA WIŚLANKA, 
UL. KATOWICKA 10, TEL. 794 188 770, PN.-ND. 9-21.

CZECHY:
OSTRAWA: NADRAZNI 756/49, TEL.  420 596 365 990, PN.-PT. 9-17

LITWA:
WILNO: UL. A. SMETONOS 7A-14, TEL. 370 52 444 333, PN.-CZ. 9-17,  PT. 9-16

BIAŁORUŚ:
BRZEŚĆ: UL. SOVETSKAYA 55/2, TEL. 375 333228888, PN.-PT. 11-18, SB. 11-17
GRODNO: UL. KALYUCHINSKAYA 23, TEL. 375 152607607, PN.-PT. 10-19, SB. 11-15
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